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 :هدف

 باليني و تئوري محيط در ديگر معناي به و عمل در آموزش نتايج پااليش و بخش اثر آموزش هاي روش ارتقاء

  آموزشي

 

 : انتظار مورد هاي فعاليت

 آموزش در پژوهش كميته در پژوهشي طرحهاي بررسي منظور به منظم جلسات برگزاري .1

 آموزش حوزه در پژوهشي هاي طرح بندي اولويت و پژوهشي نيازهاي فهرست اعالم و تهيه بررسي،. 2

 پزشكي علوم آموزش زمينه در پژوهشي طرحهاي انجام جهت علمي هيأت اعضاي تشويق و هدايت. 3

 پزشكي علوم آموزش زمينه در دانشجويي تحقيقات هدايت. 4

 آموزش در پژوهشي مسائل زمينه در آموزشي كارگاههاي تدارك. 5

 آموزشي ارتباطات و ها سايت زمينه در رساني اطالع. 6

 جهت آموزش زمينه در تحقيقاتي هاي طرح ارسال و آوري جمع ، دانشگاه توسعه مركز با مستمر ارتباط. 7

 كارشناسي و تصويب

 آموزش در پژوهشي هاي طرح اجراي و طراحي در همكاري و مشاركت ، مشاوره. 8

 پزشكي آموزش ساليانه همايش به مربوط هاي پروژه و ها پژوهش اجراي در همكاري و مشاوره. 9

 شده انجام اقدامات ارزيابي و عملكرد گزارش ارائه. 11

 

 

 

 

 

 

 



   :است زير شرح به ميگيرد صورت اقداماتي كه در اين حيطه 

  تعيين و اطالع رساني اولويت هاي پژوهشي دفتر توسعه آموزش با مشاركت اعضاي محترم هيئت علمي

 دانشكده

  تدوين پيشنهادات طرح هاي تحقيقاتي در زمينه مشاوره و همكاري با اعضاي هيئت علمي در

نيازسنجي از اعضاء درخصوص نيازهاي ايشان در زمينه انجام طرح هاي تحقيقاتي و برگزاري   آموزش

  ايشان نيازهاي رفع راستاي  كارگاه هايي در

   ترغيب اعضاي هيئت علمي به شناسايي مسائل موجود در زمينه آموزش و انجام پژوهش در راستاي 

 سايي شدهشنا مشكالت فعر

 ارائه طرح هاي پژوهشي به واحد پژوهش در آموزش مطالعات و دفتر توسعه آموزش 

  همكاري با معاونت آموزشي در امور آموزشي دانشكده 

 

تجارب اساتيد از كار با دانشجويان آباد :دانشكده پرستاري و مامايي خرم  EDOهاي پژوهشي واحد ولويت

 تحصيالت تكميلي

 هانامهتجارب دانشجويان تحصيالت تكميلي از روند انجام و تكميل پايان 

     هاي پرستاري به عنوان پايه آموزش و بالينبه كار گيري تئوري 

      حقوق دانشجو و استاد 

        آموزشيعدالت 

        استفاده از رويكردهاي هرمنيوتيك در آموزش 

       مطالعات عملكردي جهت تسريع روند فارغ التحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد 

      موانع تسريع فارغ التحصيلي دانشجويان 

      (تغيير تمركز آموزش از استاد محوري به دانشجو محوري )تحارب، موانع و راهبردها 

       مطالعات عملكردي جهت يادگيري و به كار گيري فرايند پرستاري 

        هاي مربيان و اساتيد و همكاران باليني در كاربرد فرايند پرستاريتوسعه مهارت 

       تربيت پرسپتور 

      به كار گيري و تاثير الگوهاي جديد تدريس در آموزش و يادگيري دانشجويان 

        لي دانشجويانبررسي علل افت تحصي 

   بررسي نقش استاد راهنما در پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان 

    راهكارهاي بهينه نمودن دوره كارورزي در عرصه دانشجويان پرستاري 

     تاثير استفاده از روشهاي نوين تدريس 

        (هاي ارزشيابي باليني )كارآمدي، پيامدها و راهكارهاي اصالحيبررسي شيوه 

      ها و راهكارهاي ارتقاء آموزش بالينيبررسي چالش 

      راهكاراي ارتقاء سطح آموزش در دانشگاه 

        بازنگري سرفصل دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد 

    نقاط قوت و ضعف و رويكردهاي يادگيري الگترونيكي 

      راهكارهاي ارتقاء انگيزش در اعضاي هيات علمي و دانشجويان 

      ترويج و تشويق به زايمان طبيعي 



      هاي مراقبت ويژه نوزادانبررسي اثرات و عوارض بستري شدن نوزادان در بخش 

        هاي ايجاد تفكر خالق در دانشجويانراهكارهاي ارتقاء خالقيت و روش 

      راهكارهاي ايجاد و ارتقاء تفكر انتقادي در دانشجويان 

      ري الكترونيكهاي آموزش و يادگيروش 

       ها و راهكارهاي ارزشيابي اساتيد از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان )تجارب، موانع و چالش

 (ارتقاء

      ها و ارزشيابي دانشجويان از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان )تجارب، موانع و چالش

 (راهكارهاي ارتقاء

 
 

 

 


