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 کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی
 

 6/9/1011  زمان جلسه: -2  شماره جلسه : -1
 

 11 ساعت پایان:   11      ساعت شروع

 :مکان جلسه -1

 سالن کارگاه دانشکده

   جلسه: دستور -4
 

  آموزش اصول تدوین یک فرآیند نو آورانه آموزشی و ویژگیهای یک فرآیند برتر کشوری 

  پژوهش در آموزش و دانش پژوهش درسال تحصیلی جاری ارائه عملکرد کمیته 

  از اولویتهای تحقیقی ارائه عناوین پژوهشی پیشنهادی توسط اعضای کمیته و تبادل نظر جهت تهیه لیستی

 پژوهش در آموزش دانشکده  

  تشکیل تیمهای تحقیق و عملیاتی بر مبنای عناوین تصویب شده در کمیته پژوهش در آموزش 

  بررسی راهکارهای تشویق مشارکت اعضای هیئت علمی درانجام مطالعات حیطه پژوهش در آموزش 

  این کمیتهمعرفی دبیر محترم کمیته آموزش مداوم و حیطه عملکرد 

  های انجام گرفته: گزارش پیگیری -5

 آموزش  دبیران در خصوص نحوه تدوین فرآیندهای آموزشی نوآورانه 

 مطالب مطروحه: -6

 

روز شنبه مورخ  11جلسه دبیران کمیته های دفترتوسعه آموزش پزشکی دانشکده با حضور اکثریت اعضاء در ساعت 

 برگزار گردید. 6/9/1011

ضمن آموزش اعضاء در خصوص چگونگی تدوین یک فرآیند نوآورانه جهت ارسال به جشنواره شهید مطهری  در این جلسه

و  ،و کسب امتیاز دانش پژوهی آموزشی توسط دکتر مریم خوشبخت دبیر محترم کمیته دانش پژوهی و پژوهش در آموزش

ص محورهای جلسه و نحوه اجرای ایده های دانشکده ، با شرکت کنندگان در خصو EDOنیز دکتر ملوک پورعلیزاده مدیر 

 :شرح ذیل بوده استه بمطرح شده مطرح شده بحث وتبادل نظر شد. اهم موضوعات 
 

 لزوم مشارکت اعضاء در اجرای پژوهش های آموزشی 

  تاکید دبیران جهت تالش در خصوص جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی به انجام پژوهشهای آموزشی و اجرای

 فرآیندهای نوآورانه و ارسال آنها به جشنواره شهید مطهری

  ارائه فرم اعالم عناوین پژوهش در آموزش و نوآورانه جهت تعیین اولویتهای پژوهشیEDO  طبق نظر سنجی از

 دانشگاه  EDCو برنامه ریزی های بعدی بااعالم به  دبیران کمیته ها

 /پ1226/2/1شماره :

 20/9/1011 تاریخ :

 



 

 تصمیمات متخذه: -7

  روز آینده عناوین پژوهش در آموزش و نوآورانه توسط هر  2مقرر شد در طی

یک از دبیران بعد از جستجوی مطالعات و بهره مندی از نظر اساتید گروه 

 ارسال شود. EDOتدوین وبرای کارشناس 

 کیل گروههای اساتید راهنما به تشکیل گروههای مقرر شد متعاقبا با تش

 دانشجویی عالقه مند به تحقیق اقدام شود.

  مقررشد متعاقبا با تشکیل گروههای اساتید راهنما به تشکیل گروههای

 دانشجویی عالقه مند به تحقیق اقدام شود.

 جلسه بعدی به کمیته استعداددرخشان و المپیاد اختصاص یابد و  طبق تصمیم

 جلسه به گروهبندی تیمهای تحقیق اقدام گردد.درآن 

  دراین جلسه ضمن معرفی خانم دکتر جهانی بعنوان دبیر کمیته آموزش مداوم

شد با جمع بندی نتایج نیاز سنجی  تصمیم گرفته ،)کارکنان و اساتید(

متعاقبا عناوین  ،القه مند به همکاری در این کمیتهآموزشی از جانب اساتید ع

اولویت تعیین شده و در جلسه ای که در دی ماه برگزار آموزشی برحسب 

خواهد شد،با حضور عالقه مندان در زمینه تاریخهای اجرا و سخنرانان 

  تصمیماتی اتخاذ شود.

 

 پیگیر مسئول

  جلسه بعدی:

 

 سالن کارگاه دانشکده مکان:                                                                          2/11/1011سه شنبه زمان:        

 



 


