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 (کندبرگزار می )مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

 دانش پژوهی آموزشی دقایقی با: آموزشی دوره دومین
 

 کیحوزه آموزش علوم پزشو عالقمندان  کارشناسانعلمی، اعضای هیات  کلیهمخاطبان: 

 ؟باشداین دوره چه کاربردهایی میتواند داشته 

  حل مشکالت سیستم آموزشی و ارتقاء کیفیت عالقمند به انجام طرح ها و مداخالت آموزشی برای همکاران

 آموزش 

  ارسال فرایندهای آموزشی به جشنواره آموزشی شهید مطهری عالقمند بههمکاران 

  آیین نامه ارتقاء علمیدر  امتیاز دانش پژوهی آموزشیهمکاران عالقمند به استفاده از 
 

 قادر باشند:رود مخاطبان بعد از مطالعه محتواهای ضبط شده انتظار میف: اهدا

  را توضیح دهند آموزشی دانش پژوهیمفهوم.  

  توضیح دهند را دانش پژوهی آموزشیمعیارهای. 

 بکار ببرندرا  آموزشی یدانش پژوه یهایتفعال یستندسازاجرا و م نکات طالیی در . 

 های دانش پژوهی آموزشی را شرح دهند.های مربوط به فعالیتامتیاز 

دوره حاضر در قالب ارائه محتواهای آموزشی ضبط شده در ده جلسه در بستر سامانه نوید بارگذاری شکل دوره: 

ینیک مشاوره آموزشی با حضور مدرسان به سواالت و ابهامات به صورت کلآنالین  خواهد شد و سپس در یک جلسه

 شد. مخاطبان پاسخ داده خواهد

 "آموزشی دانش پژوهی دقایقی با"مجموعه محتواهایی آموزشی 

 مدرس ی موضوعیسر فصل ها جلسهشماره 

 مافی نژادمحبوبه دکتر  مقدمات و کلیات دانش پژوهی آموزشی 1محتوای شماره 

 علیزادهمریم دکتر   آموزشی معیار اول: اهداف را در یک فرایند دانش پژوهی 2محتوای شماره 

 علیزاده مریم دکتر آموزشی معیار دوم: ایجاد آمادگی مناسب در یک فرایند دانش پژوهی 3محتوای شماره 

 حسینیمیرسادات الفخرر دکت آموزشیمعیار سوم: روشمندی متناسب در یک فرایند دانش پژوهی  4محتوای شماره 

 جلیلیمحمد دکتر  آموزشی معیار چهارم: گزارش نتایج موثر در یک فرایند دانش پژوهی 5محتوای شماره 



 2و  1پارت 

 دکتر محبوبه مافی نژاد معیار پنجم: ارائه موثر یک فرایند دانش پژوهی آموزشی 6محتوای شماره 

 دکتر محبوبه مافی نژاد ایند دانش پژوهی آموزشیمعیار ششم: نقد موثر یک فر 7محتوای شماره 

 نسیمیمریم دکتر  چه امتیازاتی دارد؟ آموزشی ک فرایند دانش پژوهیی 8محتوای شماره 

 نسیمی مریم دکتر اقدام کنم؟آموزشی چگونه برای کسب امتیاز دانش پژوهی  9محتوای شماره 

 دکتر محبوبه مافی نژاد های دانش پژوهی آموزشیجمع بندی معیارهای ارزیابی فعالیت 10محتوای شماره 

 کلینیک مشاوره 

 آنالین آموزشی
 مدرسان طرح و پاسخ به سواالت و ابهامات در حوزه دانش پژوهی آموزشی

 


