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  :برگزاری و مکان زمان *

 1400 سالآبان  18 سه شنبه 

  :13 لغایت 8:30ساعت زمان  

 همزمان(/  به صورت مجازی )آنالین 

 
 

 :توصیف دوره * 

مهمترین حوزه  حوزه می باشد. یکی از 4ی می باشد كه خود شامل دانش پژوهی یکی از مفاهیم مهم در زمینه آموزش پزشک  

ده و زشی بوآمو در عرصههای آن، دانش پژوهی آموزشی است كه طبق تعریف هرگونه مواد، منابع، روش و محصولی است كه 

 ساعت 4دت ی به مدارای دو شرط انتشار گسترده و انجام نقد و ارزشیابی باشد. در طی این دوره كه با روش كارگاه آموزش

ی آن ز ارزشیابن و نیبرگزار خواهد شد، تعاریف و مفاهیم پایه و ضروری دانش پژوهی آموزشی و نیز حوزه ها و معیارهای تدوی

ا خواهند ایی پیدآشن (مشاركت كنندگان با نحوه نوشتن یک فرایند آموزشی)فرایند دانش پژوهانه همچنین،تدریس خواهد شد. 

 .آموزش داده خواهد شد تمرین شده و وزه های مختلف دانش پژوهی آموزشی به صورت عملیكرد و مصداق های ح

 
 

 )کلی / اختصاصی(دوره آموزشی اهداف  *     

 هدف کلی:    

 یک فرایند دانش پژوهی آموزشی نگارشآشنایی با دانش پژوهی آموزشی و نحوه    
 

 اهداف اختصاصی:     

 :بتوانند کنندگانانتظار مي رود که شرکت، پایان کارگاهدر      

 شنا گردند.آو تاریخچه دانش پژوهی آموزشی، با مفاهیم پایه  .1
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 د.نرا بشناس دانش پژوهی و حوزه های مختلف آنانواع  .2

 دالیل نیاز به دانش پژوهی آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی را تفسیر نمایند. .3

 وشتن یک فعالیت دانش پژوهانه آشنا گردند.جهت ن FINERبا معیارهای  .4

 (Educational Scholarship)را با یک فعالیت دانش پژوهانه (Scholarly of education)فعالیت دانشورانه  یک .5

 مقایسه نمایند.

 برای تدوین یک فرایند دانش پژوهانه را بشناسند.(Glassick) معیارهای گالسیک  .6

 نش پژوهانه، معیارهای گالسیک را اعمال نمایند.در نوشتن و اجرای یک فرایند دا .7

 .(meded1.behdasht.gov.ir)با سامانه فرایندهای دانش پژوهی آموزشی آشنا گردند .8

 شرح دهند.ا ر Mededتفاوت بین ارسال یک فرایند دانش پژوهی آموزشی به جشنواره كشوری با ارسال آن به سامانه  .9

 را توضیح دهند.رایند دانش پژوهی و نحوه كسب امتیاز تفاوت بین فرایند برتر كشوری با یک ف .10

 ( آشنا گردند.پژوهی آموزشی)جدیدترین فرم مربوطهبا بخشهای مختلف فرم پروپوزال دانش  .11

 .نموده و بنویسندیک عنوان مناسب برای فرایند دانش پژوهی آموزشی خود انتخاب  .12

 بنویسند.یک فرایند دانش پژوهی آموزشی متناسب با عنوان انتخابی،  .13

 یک فرایند دانش پژوهی آموزشی را نقد و تحلیل و نقاط ضعف و قوت آن را بیان نمایند. .14

 یک فرایند دانش پژوهی آموزشی آشنا گردند. (Attribute)با انواع خصوصیات .15

 ند.د، به كارگیریک فرایند دانش پژوهی آموزشی را در فرایند دانش پژوهی كه نوشته ان (Attribute)انواع خصوصیات .16

 و كاربرد آن در فرایند دانش پژوهی آموزشی آشنا گردند. (Reflection)با انواع رفلکشن .17

 را در نوشتن یک فرایند دانش پژوهی آموزشی، به كار گیرند. (Reflection)انواع رفلکشن .18

 د.رنارگیبا نکات ضروری و دقیق در نوشتن یک فرایند دانش پژوهی آموزشی آشنا شده و بتوانند در عمل به ك .19

 ه كار گیرد.حیطه آن را بررسی، نقد و آموخته های آن را در عمل ب 6فرایندهای دانش پژوهانه آموزشی در هر   .20

 

 

 

 

 

 

 

 گروه هدف: *    

 زنجاندانشگاه علوم پزشکی اعضای هیات علمی       
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 روش آموزشی: *        

  نندگانكسش و پاسخ و ارایه بازخورد از مشاركت با فن پرارتباطی دانشگاه همراه به صورت مجازی با نرم افزار 

 

 

 امکانات مورد نیاز: *      

  یا سیستم های كامپیوتریها نصب نرم افزار مربوطه بر روی كلیه لپ تاپ اتصال به شبکه اینترنت و 

 اسالیدها مشاهده یک نفر رابط جهت تماس اضطراری و دریافت بازخورد در مورد صدا و 
 

 

 ساعت( 4) :، علوم پزشکی زنجانرنامه زمان بندی کارگاه دانش پژوهی آموزشیب *        
 

 
 ها و منابع آموزشی: رفرنس *

 

 Boyer EL. Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate: ERIC; 1990.  

 

 Scholarship Assessed: Evaluation of the Professoriate. Special Report. 

Glassick, Charles E.; Huber, Mary Taylor; Maeroff, Gene I. 
 

 مالحظات محتوای کارگاه زمان

8:30 – 9:30 

 یتاریخچه، تعاریف و مفاهیم دانش پژوهی آموزشمعرفی اهداف دوره، 

 پژوهی آموزشیدانش انواع ، حوزه ها و ها حیطه

 معیارهای كمی و كیفی دانش پژوهی آموزشی

 رهای ارزیابی دانش پژوهی آموزشیمعیا

 خصوصیات و اتریبیوتهای دانش پژوهی آموزشی

 مدرس كارگاه

 مدرس و شركت كنندگان پاسخ به سواالت مطروحه 09:30 – 9:45

 - استراحت 9:45 – 10:15

10:15 – 12:45 

 نحوه نگارش یک فرایند دانش پژوهی آموزشی  

 انش پژوهی آموزشیو فرم پروپوزال د بررسی نمونه فرایندها

 ، و نحوه ارسال فرایند Meded1معرفی سامانه 

 مدرس كارگاه

12:45 - 13 
 پاسخ به سواالت مطروحه

 خالصه و جمع بندی مطالب كارگاه
 مدرس و شركت كنندگان
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