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 دکتری تخصصی مقطع : آموزش پزشکی  گروه آموزشی:          پزشکی دانشکده:

عملي د:نوع واح            واحد1 :تعداد واحد سمينار بررسي مسائل رايج در تحقيقات آموزش پزشكي: نام درس
  

 سيده زهرا نهارداني دستيار تدريس:  دکتر شعله بيگدلي  :مدرسو  مسئول درس

 

 

 :شرح دوره

های سطح  بطا ی يطادیيری ماننطد     های درسي، تربيت دانشجويان با مهارتامروزه يكي از اهداف مهم آموزشي برنامه

سمينار بررسي توانايي تفكر انتقادی، توانايي حل مسئله و تبحر در بررسي و شناخت مسائل است. بدين منظور درس 

مهطارت حطل   سبب آشنايي بيشتر دانشجويان بطا   مناسب، ایبا ايجاد زمينه مسائل رايج در تحقيقات آموزش پزشكي

بررسطي و   ، رايطج در آمطوزش پزشطكي را بطا تحقيطط و محالعطه      مسئله و تفكر انتقادی مي شود تا آنان بتوانند مسائل 

منظور ايجاد انگيزه در دانشجويان بطرای تحليطل مسطائل روز    اين درس به با توجه به موارد محرح شده، . تحليل کنند

 پزشكي با رويكرد نقادانه ارائه مي یردد. آموزش

 

 هدف کلی: 

 در مهطارت  کسب نيز و جهان، و ايران در آموزش پزشكي تحقيقات رايج های زمينه و موضوعات با فرایيران آشنايي

 پزشكي آموزش معتبر مجالت در شده منتشر های پژوهش بررسي منتقدانه

 

 :جزئیاهداف 

 تحليل کند. ا نگاه نقادانهآموزش پزشكي را ب منابع رايج در -1

 برنامه درسي در آموزش پزشكي را نقد و بحث کند. مسائل رايج در -2

 رشته آموزش پزشكي در دانشگاه های معتبر جهان را به صورت تحبيقي  برنامه آموزشي

 .مورد بررسي، نقد و تحليل قرار دهد

 بحث کند. در آموزش پزشكي را نقد وتحقيقات ياددهي و يادیيری  مسائل رايج در -3

 در آموزش پزشكي را نقد و بحث کند.حرفه ای یری و اخالق   مسائل رايج در -4

 در آموزش پزشكي را نقد و بحث کند. ارزشيابيمسائل رايج در  -5

 .را نقد و بحث کند يآموزش پزشك پژوهش های کمي و کيفي در در جيمسائل را -6

 

 های تدريس:شیوه

     بحث یروهي           پرسش و پاسخ  سخنراني برنامه ريزی شده
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  وظايف و تکالیف دانشجو:

)هر دانشجو  زش پزشكي برای هر جلسهوآم يک مجله معتبر از درسي موضوعات عميط بررسي و انتخاب .1

 يک مجله(

  سمينار صورت به هر جلسه  جستجوهای مرتبط با موضوع نتيجه ارائه .2

و نقد شباهت  دانشگاه( 5) شگاه های معتبر جهاندانآموزش پزشكي ی ابررسي برنامه آموزشي مقحع دکتر .3

 مقحع دکتری آموزش پزشكي بومي   ها و تفاوت های آن با برنامه

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   اساليد  پروژکتور   وايت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 %25و با آمادیي در کالس درس:  فعالشرکت  

 %35 ا ت در حيحه های مشخص شده:بررسي مقارائه سمينار و  

 %11:در دانشگاه های معتبر جهان بررسي کوريكولوم های موجود آموزش پزشكي 

 )برای مثال مندرج در کتاب خالصه همايش آموزش پزشكي مقا ت خالصه محالعه و تحليل 

2017 AMEE) :21% 

 %11: يا یروهي هر جلسه بصورت فردی ارائه یزارش کتبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد/  منابع عنوان مطالب جلسه

 دستیار تدريس

 دکتر شعله بيگدلي - کليات 1

 سيده زهرا نهارداني

 
برنامه  تحقيقات  مسائل رايج در 2

 درسي 

 مجالت معتبر آموزش پزشكي

پژوهش های  در جيمسائل را 3

 کمي و کيفي 

ياددهي  تتحقيقا مسائل رايج در 4

 و يادیيری 

حرفه  مسائل رايج در تحقيقات 5

  اخالقای یری و 

 ارزشيابي  مسائل رايج در تحقيقات  6

 AMEE-2017 Abstract bookهمايش  7

های ارائه کننده  بررسي دانشگاه  8

 جهانرشته آموزش پزشكي در 

های معتبر آموزش دانشگاه

 پزشكي در جهان

 

 

 منابع:

 مجالت 

 

o  Medical Teacher  ( http://www.medicalteacher.org/) 

 

o International Journal of Medical Education (https://www.ijme.net/) 

 

o BMC Medical Education (https://bmcmededuc.biomedcentral.com/) 

 
o Advances In Health Sciences Education 

(https://link.springer.com/journal/10459) 

 

 
o Continuing Education in the Health Professions 

(https://journals.lww.com/jcehp/pages/default.aspx) 

 
o Medical Education Online (http://www.tandfonline.com/toc/zmeo20/current) 

 

 

http://www.medicalteacher.org/
https://www.ijme.net/
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/
https://link.springer.com/journal/10459
https://journals.lww.com/jcehp/pages/default.aspx
http://www.tandfonline.com/toc/zmeo20/current
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 ایت دانشگاه هاوبس 
 

 

o university of Dundee (https://www.dundee.ac.uk/) 

 

o Cardiff university (https://www.cardiff.ac.uk/) 

 

 

o Malaysia university  

(https://www.hotcoursesabroad.com/study/training-degrees/malaysia/medical-

sciences-courses/loc/114/cgory/pb.-4/sin/ct/programs.html) 

 

o maastricht university 

 (https://www.maastrichtuniversity.nl/about-um/faculties/faculty-health-

medicine-and-life-sciences) 

 

o University of Southern California (https://www.usc.edu/) 

 

 

 

 

https://www.dundee.ac.uk/
https://www.cardiff.ac.uk/
https://www.hotcoursesabroad.com/study/training-degrees/malaysia/medical-sciences-courses/loc/114/cgory/pb.-4/sin/ct/programs.html
https://www.hotcoursesabroad.com/study/training-degrees/malaysia/medical-sciences-courses/loc/114/cgory/pb.-4/sin/ct/programs.html
https://www.maastrichtuniversity.nl/about-um/faculties/faculty-health-medicine-and-life-sciences
https://www.maastrichtuniversity.nl/about-um/faculties/faculty-health-medicine-and-life-sciences
https://www.usc.edu/

