
                                                           به نام خدا 

 در خصوص تدوین اولویت ها ي  گروه کودکاناطالع رسانی و فراخوان  به اساتید محترم

 بر مبناي چالش هاي آموزشی از دیدگاه اساتید  محترم پژوهش در آموزش  گروه کودکان 

 گروه 

 باسالم و احترام /

 اساتید محترم  :

  در گروه کودکان  تدوین  شده  است . EDUمتن زیر در جهت توجیه  به اجراي  دومین برنامه  جدید  

لطفاً مشکالت و خألهاي آموزشی موجود در فراگیران خود  (اعم ازاستاژر/ اینترن و رزیدنت) و یا هرگونه 
سؤال نقادانه به سیستم آموزشی دانشکده / دانشگاه و دیگر حوزه هاي آموزشی ... را که از دیدگاه خود 

 نیازمند بررسی و تحقیق میدانید به عنوان اولویت هاي پژوهشی در آموزش تدوین بفرمایید. 

عم (ابه ثمر رساندن تالشهاي اساتید محترم  گروه در ارتقا آموزش فراگیران ا هداف مد نظر در این امر:

با مرور بر چالشهاي آموزشی  اولویت دار از دیدگاه اساتید  با رویکرد پ ژوهشی به  ازاستاژر/ اینترن و رزیدنت)
گروه / دانشکده و حتی دانشگاه میباشد. هدف دوم اطمینان یافتن گروه از بکارگیري تالش حداکثري در 

  اساتید محترم از  PRESENTATIONتربیت دانش آموختگان پاسخگو به سالمت جامعه  و سوم  امکان 
 عملکرد آموزشی خود در کارنامه آموزشی و ارتقا مرتبه  متعلق به خود میباشد. 

 لذا لطفا اولویت هاي پژوهش در آموزش خود را با توجه به توضیحات ذیل تدوین بفرمایید .

  مسائل و مشکالت آموزشی در اولویت بررسی و تحقیق از دیدگاه شما ممکن است شامل آندسته از
اقدامات پژوهشی باشند که با مدیریت و رهبري آموزشی و یا سیاستگذاري در  آموزش گروه / 

دانشکده / دانشگاه (مدیریت و رهبري آموزشی) موجبات ارتقا اهداف آموزشی شوند. (بطور مثال 
اقدامات پژوهش در آموزش که موجبات حساس سازي فراگیران به پاسخگویی آموزشی و یا 

 پاسخگویی به سالمت ملی گردند.)

 
  مسائل و مشکالت آموزشی در اولویت بررسی و تحقیق از دیدگاه شما اساتید محترم  ممکن است

 در ارزشیابی فراگیران / عملکرد گروه / دانشکده / دانشگاه / و یا هرگونه planشامل هرگونه اقدام و 



حوزه هاي آموزشی  باشد که ممکن است مطابق  با دیدگاه شما  از نظر نیاز گروه باشد.( بطور مثال 
 بررسی تاثیر راندهاي آموزشی برگزار شده در آموزش دستیاران)  

 

  همچنین ممکن است مسائل و مشکالت آموزشی در اولویت بررسی و تحقیق از دیدگاه شما شامل
 آموزشی و یا کوریکولوم contentآندسته از اقداماتی باشد که از دیدگاه اساتید محترم به عنوان 

خاص تخصصی و فوق تخصصی که اساتید محترم به تفکیک در بخشهاي مربوطه خود جهت 
فراگیران برمبناي انتظارات وزارت ب.د.آ پزشکی تدوین نموده اند باشد  و در صالح تجربه طبابت 

خودآنرا نیازمند آموزش به فراگیران بدانند باشد  همچنین می تواند شامل هرگونه بازنگري به برنامه 
آموزشی در حال اجراي گروه  ( طرح دوره ) براي پاسخگویی اصولی تر و بهتر به مسائل گروه / 

دانشکده و دانشگاه باشد که می تواند تدوین گردد و آنگاه عملکرد فراگیران قبل و بعد از درسنامه 
 نیز مورد سنجش و پژوهش قرار گیرد. 

 
  .اولویت پژوهشی مد نظر اساتید محترم میتواند در حیطه بررسی آموزش مجازي یا الکترونیک باشد

در این صورت این بدان معنی است که هرگونه اقدام آموزشی یا پژوهش در آموزش اساتید محترم 
که همراه با محتواي آموزشی به شکل الکترونیک باشد و در درسترس کاربران (فراگیران) قرار گیرد 
باشد و تاثیرات آن بررسی گردد و بطور مثال به بررسی علل استفاده و یا عدم استفاده  از آموزشی 

 مجازي در گروه کودکان پرداخته شود  و... 

 

 

  دکتر سهیال رشادت–                                                  با احترام و سپاس  

  گروه کودکان  EDU                                                                                              واحد 

 


