
 بنام خدا

 اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی آقای دکتر مصطفی امیری

 یابرو سایر دانشجویان مقاطع  کارشناسی ارشد و کارشناسی موضوعاتی که دانشجویان رشته پزشکی اولویت های پژوهشی و 

نما وان استاد راهبعن )رشته آموزش زبان انگلیسی( خود می توانند با آقای دکتر مصطفی امیریو یا طرح های تحقیقاتی پایان نامه 

 انتخاب نمایند.

 

 

 برنامه ریزی آموزشی: اولاولویت 

 بررسی میزان رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش نظری و بالینی 1

 تقویت انگیزه تحصیلی در فراگیران 2

 مناسب راهکارهای ارائه و دانشجویان تحصیلی افت علل بررسی 3

 دانشجویان دیدگاه از آموزش ضعف و قوت نقاط و موجود وضعیت بررسی 4

 بررسی ارتباط مقدار ساعات هفتگی کالس های آموزشی در طول هفته با میزان یادگیری دانشجویان 5

 

 

 

 

 

 یاد دهی و یادگیری روشهای: دوماولویت  

 تفکر مسأله، حل یادگیری، تجارب و فرآیند یادگیری، های سبك) پزشکی آموزش در یادگیری و یاددهی های شیوه 1

 (انتقادی

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و یادگیری های مهارت 2

 بر کیفیت آموزش دانشجویان  آموزشی نوین تاثیر بکارگیری روشهای بررسی 3

 ...( و درس طرح رضایتمندی، موانع، ها، شیوه ها، چالش) بالینی و نظری آموزش های شیوه 4

 کاربردی آموزش روشهای بهتر هرچه بکارگیری جهت علمی هیات اعضای و دانشجویان نظرات از استفاده 5

  (گروهی بین آموزش ای، حرفه بین تیمی، کار) ای رشته بین آموزش 6



 

 

 

 

 اولویت چهارم: تهیه و تدوین و بررسی مطالب درسی

 کارشناسی ارشد و دکتری پزشکیبررسی سئواالت آزمون های  1

 بررسی سئواالت آزمون های علوم پایه دکتری پزشکی 2

 دکتری پزشکیدر مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارش و بررسی کتب انگلیسی رشته  3

 تدوین و تهیه کتب آموزشی زبان انگلیسی برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پزشکی 4

تدوین و تهیه واژه نامه و فرهنگ لغت تخصصی زبان انگلیسی برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  5

 پزشکی

 

 

 تحصیلی و برنامه(نیاز سنجی و ارزشیابی )پیشرفت اولویت سوم: 

 (درمانی بهداشتی، پژوهشی، آموزشی،) اساتید ارزشیابی عملکرد 1

 )آموزشی، پژوهشی، بالینی( علمی هیأت اعضاء آموزشی نیازهای 2

 و بالین)در مقاطع مختلف( ، عملیروش های ارزشیابی دانشجو در دروس تئوری 3

 نظری، عملی و بالینی تدریس های روش ارزشیابی 4

 منابع و امکانات های آموزشی، محیط سواالت، ها، طراحی فرم بوك ها، الگ ها، آزمون کیفیت و کمیت ارزشیابی 5

 آموزشی... 

 خدمات آموزشی از رضایت و آموزشی فضاهای آموزشی، های روش ارزشیابی 6



 

    دکتر علیرضا عطاردی یقاتیتحق یتهایاولو

 دانشکده ها  یآموزش یگروه ها یدرون یابیارز یبررس .1

 دیو اسات انیاز آن توسط دانشجو تیرضا زانیاطالعات و م یدرس فناور ندیفرا یبررس .2

 لیاز تحص انیدانشجو یزگیانگ یب لیدال یبررس .3

  یو مهارت آموز ینیکارآفر کردیدانشگاه ها با رو یپژوهش -یت آموزشالمشک یبررس .4

 در دانشگاه  یآموزش یندهایاز فرا انیدانشجو تیرضا زانیم یبررس .5

 آن  تیو اهم قیبا پژوهش و تحق انیدانشجو ییآشنا یبررس .6

 آنان تیرضا زانیو م یبا آموزش تئور انیدانشجو یعمل -یمهارت یانطباق بسترها زانیم یبررس .7

 دانشگاهها از آنان  یتیاز چتر حما دیاسات تیرضا زانیم یبررس .8

سالم و  یبر سبك زندگ یمبتن یلیهررشته تحص یدرس یواحدها یفیو ک یکم تیوضع یبررس .9

  نیکارآفر

و  یو روان یروح ،یو حل مشکالت جسم ییدانشگاهها در جهت شناسا یتوانمند زانیم یبررس  .11

  .مردم یاجتماع

 روز جامعه  یازهایدانشگاهها با توجه به ن یو پژوهش یجامع و مانع در امور آموزش یبازنگر بیضر .11

  انیتوسط دانشجو لیاز موبا هیرو یاز استفاده ب یریجلوگ یراهکارها یبررس .12

 مختلف دانشگاه یهارشته  انیروز دانشجو یاطالعات یازهاین یبررس .13

 آنان  كیآکادم یبر انجام پژوهش ها طالعاتا یدرس فناور ریتاث زانیم .14

 


