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ش پزشکی که  آموزدانشگاه در راستاي رسالت اصلی مرکز مطالعات و توسعه   EDCدفتر پژوهش در آموزش در بدو تشکیل 

اعضاي   همانا ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه است تشکیل شد این دفتر سعی دارد از طریق جلب همکاري و حمایت 

هیات علمی دانشگاه در انجام پژوهش هاي کابردي در زمینه آموزش پزشکی ضمن برطرف نمودن مشکالت و نیازهاي 

  .موزش در سطح ملی برداردآموزشی دانشگاه گام مؤثري در ارتقاء کیفیت آ

دفتر پژوهش در آموزش با برخورداري از حمایت هاي بی دریغ معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه بطور مستقل 

میلیون ریال تصویب می نماید ، طرح هاي پژوهشی با هزینه بیش از پنجاه طرح هاي تحقیقاتی مرتبط با آموزش را تا سقف 

معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه قابل اجرا می باشند ، تا کنون این دفتر اقدام به انجام این سقف نیز با حمایت 

  :فعالیت هاي ذیل نموده است 

تشکیل کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بین پژوهشگران دانشگاه در رشته هاي و تخصص هاي  -1

  مختلف

ش در آموزش در سطح دانشگاه بر اساس گزارش حاصل از گروههاي آموزشی دانشکده تهیه لیست اولویت هاي پژوه -2

  :دانشگاه  به شرح ذیل   EDCو اعالم اولویت هاي پژوهشی هاي مختلف 

  ... )سبک هاي یادگیري، فرآیند و تجارب یادگیري، حل مساله، تفکر انتقادي، نقشه هاي ذهنی و ( شیوه هاي یادگیري 

  ... )چالش ها، شیوه ها، موانع، رضایتمندي، طرح درس ( نظري و بالینی شیوه هاي آموزش 

کمیت و کیفیت آزمون ها، الگ بوك، فرآیند، دیدگاهها اساتید و دانشجویان، فرمها، موانع ، چالش ها، محتواي ( ارزشیابی

 ... )و  OSCEارزشیابی ها ، طراحی سواالت، شیوه هاي نوین ، 

موانع، تجهیزات، محتوا، انگیزه، توانایی هاي استاد، دانشجو، فاصله بین بالینی و تئوري، ( یمحیط هاي عرصه هاي آموزش

 ... )علل

 ... )دیدگاهها، ایفاي نقش آموخته شده، کارآیی محتواي آموخته شده، میزان مشارکت ( دانش آموختگان 

 ... )هارتهادیدگاهها ، رضایتمندي، تاثیر آموزشی کیفیت ، مرکز م( تکنولوژي آموزشی 

  ارسال پروپوزال طرح هاي تحقیقاتی  براي داوران و ارائه بازخورد الزم به مجریان محترم طرح هاي تحقیقاتی  - 3

 :تشکیل جلسات  کمیته پژوهش در آموزش و تصویب طرح هاي ذیل  -4

 

 

 

 

 



  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  معاونت آموزشی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دفتر پژوهش در آموزش

 مجموعه طرح هاي تحقیقاتی ارائه شده در دفتر پژوهش در آموزش مرکز مطالعات  

2 

 

 
 

 

 

تاریخ 

  تصویب

  ردیف  عنوان طرح تحقیقاتی  مجري

بررسی دیدگاه و تجربیات اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به فرایند   دکترلیال جویباري, دکترفاطمه چراغعلی  86بهمن 

  ارزشیابی استاد

1  

بررسی نگرش اعضاي هیات علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی گلستان درباره   دکتر مرتضی منصوریان  10/6/86

  طرح درس

2  

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  گلستان  نسبت به عوامل  موثر در بررسی نگرش    دکتر عبدالرحمان چرگزي  86مهر

  ارزشیابی استاد

3  

بررسی اثر کارگاه آموزشی  بر کیفیت گزارش صبحگاهی  در دانشگاه علوم پزشکی    .لیال پاداش . دکتر فاطمه چراغعلی   

  .1386گلستان  در سال 

4  

  5  .انتخاب رشته تخصصی در دانشجویان پزشکی گلستان بررسی معیارهاي   دکتر سید مهران  حسینی  86دیماه 

بررسی دیدگاه  اساتید در خصوص  چگونگی  ارائه باز خورد  در آموزش هاي بالینی    دکتر لیال جویباري. خانم لیال پاداش   86دیماه 

  در مراکز آموزشی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی گرگان  

6  

بررسی دیدگاه شرکت کنندگان نسبت به ارزیابی محتوي کارگاه آموزشی  ضمن    ،حیدر آرشآقاي سید ضیا عسکري   11/10/86

    1386خدمت برگزار شده  توسط معاونت  آموزشی دانشگاه

7  

بررسی میزان  استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و منابع    دکترمرتضی منصوریان  15/12/86

  .طبیعی

8  

بررسی نظر سنجی دانشجویان از انتخاب واحد اینترنتی در دانشگاه علوم پزشکی   حیدر آرش,آقاي مسلم حسام   86بهمن 

  .گلستان

9  

بررسی میزان آگاهی از مهارتهاي یادگیري دانشجویان جدید الورود  دانشگاه علوم   مسلم حسام, آقاي محمد تقی بادله   

  پزشکی

  1شماره 9جلد91مامایی چاپ در مجله توسعه پژوهش در پرستاري و

10  

  11  دیدگاه و تجربیات اساتید پرستاري و مامایی نسبت به آموزشهاي رسمی و غیر رسمی  دکتر اکرم ثناگو, خانم زهرا سبزي   86بهمن 

  12  .بررسی رفتارهاي توهین آمیز در محیط آموزشی   زهرا محمدي  

  13  . 1387دانشجویان دانشکده پزشکی  گرگان در سال  بررسی میزان استرس   دکترعبدالجالل  مرجانی  14/12/87

بررسی وضعیت آموزش بالینی  از دیدگاه  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان   راضیه طالبی  87آذر 

  1388در سال 

14  

سال بررسی دیدگاه دانشجویان  علوم پزشکی گلستان نسبت به فرهنگ کالسیدر   دکتر عبدالجالل مرجانی  88تیرماه 

  1388تحصیلی 

15  



  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  معاونت آموزشی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دفتر پژوهش در آموزش

 مجموعه طرح هاي تحقیقاتی ارائه شده در دفتر پژوهش در آموزش مرکز مطالعات  

3 

 

 
 

بررسی شاخص هاي هوش هیجانی و ارتباط آن با برخی از عوامل مرتبط  در مقاطع    دکتر سلیمه پیغان  

   1387مختلف تحصیلی دانشجویان پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

16  

بررسی میزان توانایی دانشجویان سال آخر پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی گرگان در   دکترآرزو میر فاضلی، لیال جویباري  87مهر

   1387صالحیت هاي عمومی  پزشکی در سال 

17  

بررسی دانش  و نگرش پزشکان شهر گرگان  در خصوص پزشکی مبتنی بر شواهد  در   .سیما کالهدوز , دکتر سلیمه پیغان   87مهر

   1387سال 

18  

بررسی وضعیت  آموزش درمانگاهی دوره جراحی از دیدگاه اساتید  پزشکی دانشگاه .   کتایون رحمدلدکتر   87بهمن 

  1387علوم پزشکی  گرگان در سال 

19  

بررسی نگرش، عملکرد دانشجویان دانشگاه هاي گرگان در باره تقلب و عوامل مرتبط   خانم نوشین کاشفی  87بهمن 

  1387با آن در سال 

20  

بررسی  دیدگاه کارکنان  و اعضاء  هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی  گلستان  در   رستمی  پولآقاي مازیار    

  .مورد برخی عوامل  موثر بر کارایی ، درسیستم ارائه خدمات اداري و آموزشی 

21  

  22  1388تبیین دانشجوي خوب از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی گرگان در سال   خانم صدیقه مقسمی  

به اهداف  گرگان  میزان دستیابی کارورزهاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکیبررسی   خانم آیلر قوانج زاده  

  1388در سال  از دیدگاه خودشان بخش زنان و زایمان آموزشی 

23  

بررسی میزان خشم و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم   خانم سمیه صرافی خیرآباد  

  1388گلستان در سال پزشکی 

24  

علوم پزشکی گلستان درسال  یوع منابع و عالیم استرس در استادان دانشگاه بررسی ش  آقاي قربان محمد کوچکی  88تیرماه 

1388  

25  

دیدگاه دانشجویان ترم سوم پزشکی در خصوص برخی ویژگیهاي موثر بر  بررسی  دکتر سید مهران حسینی  88شهریور

  .یادگیري و تاثیر تجربه آزمون به روش کتاب  باز بر آن

26  

دستیابی  گرگان در دانشگاه علوم پزشکیدانشجویان سال آخر مامایی  دیدگاهبررسی   خانم مریم قنبري گرجی  88آذر 

  1388سال بخشهاي بالینی  در به اهداف آموزشی 

27  

تبیین مفهوم استرس در محیط هاي آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم   خانم فاطمه مهر آور  88

  1388پزشکی گلستان در سال 

28  

بررسی دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در خصوص دفترچه ي ثبت   خانم مریم قنبري گرجی  88دیماه

  کارآموزي هاي  بالینیمهارت هاي بالینی در 

29  

بررسی مقایسه اي ارزشیابی پنجگانه اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   خانم مریم قنبري  88

  1388در سال 

30  

بررسی رضایتمندي  دانشجویان  در خصوص  سیستم انتخاب  واحد اینتذنتی  در   آقاي مازیار رستمی پول  

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

31  

بررسی وظایف  استاد مشاور  از دیدگاه اساتید  و دانشجو در  دانشگاه  علوم پزشکی    دکتر سیامک رجایی  88

  1389گرگان در  سال 

32  



  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  معاونت آموزشی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دفتر پژوهش در آموزش

 مجموعه طرح هاي تحقیقاتی ارائه شده در دفتر پژوهش در آموزش مرکز مطالعات  

4 

 

 
 

  33  بررسی مدیریت و رهبري  آموزش سرپایی  در درمانگاه  دوره بالینی پزشکی  دکتر محمد رضا یوسفی  20/1/89

دانشجویان  در انتخاب  مکان نشستن  در کالس درس و ارتباط آن بررسی ترجیحات   خانم مهین نوملی  1391

  1391با عزت نفس در دانشگاه  علوم پزشکی  گلستان در سال 

34  

بررسی پریشانی  اخالقی در پرستاران  شاغل در بخش هاي مراقبت  ویژه  و فوریت   فاطمه مهر اور  1389

  1389هاي  مراکر  درمانی  استان گلستان  در سال 

35  

  36  1389تبیین تجربیات  پزشکان  از رساندن خبر بد به بیماران  و ارائه الگو در سال    دکتر شرابه هزارخوانی  1389

  37  1389بررسی  نگرش پرستاران  به آتانازي در مراکز  درمانی استان  گلستان در سال   مهین نوملی  1389

کشوري مانا  بر رویکرد کارآموزان کارورزان و دستیاران بررسی تاثیر  آموزش  .   مهناز فوالدي نژاد  89آذر 

  1389گروه اطفال در مواجهه با کودك بیمار ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

38  

بررسی  نتایج آزمونهاي  علوم پایه پزشکی  در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم   دکتر مهین قلی پور  18/12/89

   1386لغایت   1376پزشکی گلستان و عوامل موثر بر آن  از سال  

39  

خود ارزیابی : بررسی مهارتهاي ارتباطی و حرفه گرایی در ارتباط پزشک با بیمار  دکترجویباري - نجمه شاهینی  90

  دانشجویان علوم پزشکی

40  

  41  90بررسی اولویت هاي پژوهش در آموزش در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال   دکتر اکرم ثناگو، دکتر سیما کالهدوز  90تیرماه 

مامایی دانشگاه  -در دانشجویان پزشکی بخش زنان "اخالق حرفه اي "تبیین فرایند .  دکتر اکرم ثناگو، لیال پاداش  90مرداد

  1390سال  علوم پزشکی گلستان در

42  

سال چهارم و پنجم ( بررسی اثرات کارورزي نسخه نویس منطقی جهت دانشجویان   دکتر اختر سیفی، دکتر وحید خوري  89آبان 

  )90-91در سال (در داروخانه هاي شهر گرگان ) پزشکی

43  

حرفه اي از دیدگاه دانشجویان بررسی تناسب برنامه هاي درسی اجرا شده با نیازهاي   زهرا خمبه بینی –مازیار رستمی   90

  90-91ترم آخر دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 

44  

بر مشارکت فعال  دانشجویان در  "سیستم پاسخ کالس "بررسی تاثیر به کارگیري   دکتر سید مهران حسینی  90خرداد

  .کالس

  3،شماره 7چاپ در مجله مرکز مطالعات یزد سال

45  

بررسی نظرات پزشکان عمومی در برنامه هاي مدون دانشگاه در خصوص برنامه هاي   حیدر آرش -برومنددکتر نگار   1390

  1390آموزش مداوم سال 

46  

دکتر ناهید  - دکتر سیما کالهدوز  89

  جعفري

بررسی وضعیت موجود آموزش طب سرپایی و درمانگاهی و برخی از عوامل موثر بر 

بالینی، کارورزان و کار آموزان پزشکی دانشگاه آن از دیدگاه اعضاي هیات علمی 

  1390علوم پزشکی گلستان در سال 

47  

نظرات پزشکان عمومی و اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی جهت تعیین نیازهاي     زهرا حصاري -دکتر نگار برومند  1391

  1391آموزشی در برنامه هاي آموزش مداوم پزشکان عمومی در استان گلستان

  

48  

تعیین اثر بخشی یک دوره آموزشی کوتاه مدت در میزان آگاهی دستیاران شاغل به   لیال پاداش -دکتر سمیرا عشقی  1391 49  



  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  معاونت آموزشی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دفتر پژوهش در آموزش

 مجموعه طرح هاي تحقیقاتی ارائه شده در دفتر پژوهش در آموزش مرکز مطالعات  

5 

 

 
 

سال  -تحصیل در رشته زنان و زایمان در مورد تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

1391"  

گلستان نسبت به آموزش بررسی آگاهی،نگرش و مهارت دانشجویان دانشگاه علوم   مازیار رستمی  1391

  91-92الکترونیکی و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 

50  

بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی   دکتر لیال جویباري -فریبا بیکی  1391

  "دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

تابستان  14، شماره 7چاپ در مجله توسعه ي آموزش در علوم پزشکی دوره 

  . 19تا 11صفحات 1393

51  

بررسی میزان تمایل به تفکر انتقادي و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان پزشکی   عابد نوري -دکتر لیال جویباري  1391

  گلستاندانشگاه علوم پزشکی 

52  

 نوريعابد  - دکتر اکرم ثناگو  1391

  

ترم اول و ترم آخرکارشناسی پرستاري و  وضعیت تفکر انتقادي دانشجویان بررسی

  91در سال  گلستاندانشگاه علوم پزشکی  مامایی

53  

بررسی نظرات پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه هاي مدون دانشگاه علوم   حیدر آرش -سیدضیا عسکري  12/91

  78- 79آموزش مداوم سال پزشکی گلستان در خصوص برنامه هاي 

54  

بررسی جو کالسی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت در سال   دکتر لیال جویباري-فریبا بیکی  91

1393  

55  

بررسی سبک زندگی ایرانی اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در  "  دکتر ثناگو -دکتر رجایی  24/1/92

  "1391سال 

56  

تبیین اخالق پزشکی در اتاق عمل ، تجربیات دانشجویان هوشبري دانشگاه علوم   "  ملیحه آل هوز  9/5/92

  "پزشکی گلستان 

57  

بر اساس  یعلم ئتیه ياعضا دگاهیاز د)  lesson  plan(طرح درس  ییکارآ یبررس  دکتر سیامک رجایی - دکتر اکرم ثناگو  6/6/92

  1392گلستان  در سال یمدل بزنف در دانشگاه علوم پزشک

58  

بررسی مقایسه اي ارزشیابی دانشجویان از اساتید  گروه بالینی از دیدگاه فراگیران با   سمیه آزادفر - دکتر رقیه گلشا  11/92

  خود ارزیابی آنان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان     

59  

توانمندسازي اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم بررسی راهکارها و عوامل موثر بر   زهره صفرنژاد -لیال پاداش  11/92

  پزشکی گلستان

60  

دکتر - محدثه نورا- اسماعیل طریک  11/92

  ثناگو

تبیین اخالق حرفه اي و نقش پذیري از استاد در بالین از دیدگاه دانشجویان پرستاري 

  و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

61  

28/12/92 

  

ي در وفرد یاز عوامل آموزش یوارتباط آن با برخ انیدانشجو يشاد زانیم یبررس  جویباريدکتر  -دکتراکرم نوده شریفی

  93-94دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی سال تحصیلی

62  

  دکتر سیامک رجایی،دکتر  اکرم ثناگو  28/12/92

  

بررسی دیدگاه اعضاي هیأت علمی و  دانشجویان دانشگاه   علوم پزشکی گلستان در 

  1392استفاده از دفترچه بالینی و تاثیر آن بر یادگیري در سالخصوص  

63  

بررسی ارتباط دینداري با سالمت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان    حمیده منچري ، دکتر اکرم ثناگو 24/2/93 64  



  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  معاونت آموزشی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دفتر پژوهش در آموزش

 مجموعه طرح هاي تحقیقاتی ارائه شده در دفتر پژوهش در آموزش مرکز مطالعات  

6 

 

 
 

  93در سال   

29/2/93  

  

برخی عوامل مرتبط جمعیت شناختی در دانشجویان بررسی میزان خود شکوفایی با   فریبا بیکی،دکتر اکرم ثناگو

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

65  

5/3/93  

  

مقایسه هوش هیجانی دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویان  غیر استعداد   لیال جویباري -زهره صفرنژاد

  }پایان نامه{ 1393درخشان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 

66  

  

10/3/93  

  

مقایسه رضایتمندي دانشجویان پرستاري از رشته تحصیلی در ترم یک و هشت در   طریک، محدثه نوراادریس  

  1393دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

  

67  

21/3/93  

  

دکتر اکرم نوده شریفی، دکتر لیال 

  جویباري، دکتر اکرم ثناگو

  68  1393دوم بررسی نظر دانشجویان در خصوص ارزشیابی آنالین اساتید در نیمسال 

بررسی تاثیر حکایت نویسی بر تنش اخالقی پرستاران  شاغل در بخش هاي مراقبت   عصمت سعیدي ، دکتر لیال جویباري  29/6/93

   1394ویژه  مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  در سال 

69  

پایان 

  نامه

سالمت روان با عملکرد تحصیلی  در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بررسی ارتباط   حمیده منچري،دکتر اکرم ثناگو  29/6/93

  گلستان

70  

دانشگاه  انیدر دانشجو ینبیو خوش یاجتماع تیحما ،یرابطه اعتقادات مذهب یبررس  اکرم غیناقی ، دکتر اکرم ثناگو  14/7/93

  }پایان نامه{  1393در سال  گلستان یعلوم پزشک

71  

  

در درس رو ش تحقیق  "یادگیري مبتنی بر تیم  "بررسی  نظرسنجی از روش تدریس   ، دکتر لیال  جویباريدکتر اکرم ثناگو   11/9/93

  1392 -93-در دانشجویان پرستاري در سال

72  

بررسی تاثیر حکایت  نویسی  بر مهارت هاي  ارتباطی  دانشجویان پرستاري بر بالین   دکتر لیال جویباريعباس مقدمی،   17/9/93

پایان { 1394مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال  بیمار  در

  }نامه

73 

  

بررسی خودمراقبتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط آن با برخی از   دکتر رجایی،یمشرف لیاسمع بایفر  6/10/93

  1393عوامل فردي و تحصیلی در سال 

74  

مقایسه اي دو روش آموزش الکترونیکی و سنتی بریادگیري دانشجویان بررسی   فاطمه حاجی پور  5/11/93

پرستاري از درس بهداشت جامعه دو  در دانشگاه علوم پزشکی گلستان  در سال 

  }نامه طرح پایان{ 94- 1393تحصیلی 

  

75  

استعداد درخشان بررسی ارتباط سرسختی روانی با جهت گیري مذهبی در دانشجویان   دکتر ثناگو -زهرا ساوري  93اسفند

و غیر استعداد درخشان و ارتباط ان با برخی از مسائل آموزشی از جمله پیشرفت 

  1393تححصیلی و جمعیت شناختی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

76  



  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  معاونت آموزشی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دفتر پژوهش در آموزش

 مجموعه طرح هاي تحقیقاتی ارائه شده در دفتر پژوهش در آموزش مرکز مطالعات  

7 

 

 
 

از پنج آذر گرگان  یدرمان یدر مرکز آموزش ینیروي انسانیجو توانمند ساز یبررس  سهیال کالنتري، میترا حکمت افشار  11/12/93

  1393در سال دیدگاه پرستاران 

77  

بیمار در بخش هاي اورژانس   -بررسی تاثیر بازاندیشی بر مهارت هاي ارتباطی پرستار  بهمن پنق  17/1/94

  }پایان نامه{ 1394مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  در سال 

 78  

منتظري مهري آقا گلی زاده ، مریم   23/2/94

  باالجاده

بررسی مقایسه اي سالمت اجتماعی در دانشجویان پزشکی  و پزشکان شاغل در واحد 

  هاي تابعه  دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال

79  

2/3/94  

  

تاثیر آموزش مهارتهاي کنترل خشم بر سازگاري دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی   

  گلستان

80  

  

بررسی اثربخشی آموزش شادکامی بر خودکارآمدي و انگیزش شغلی وتغییرات   آزاده سیف حسینی  3/3/94

فیزیولوژیکی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

   1394سال  - گلستان

81   

فوزیه بخشا، سید یعقوب جعفري، زهرا   1/4/94

  یوسفی، لیال پاداش

مستمر امتحان پایان کارآموزي براي  مدیریت یادگیري خود هدایت شونده با برگزاري

دانشجویان کارشناسی هوشبري بر اساس کتاب مرجع و نکات کلیدي برگرفته از آن از 

  تا کنون 1389سال 

82  

  سهیال کالنتري،دکتر جویباري    94ابان30
طراحی و روان سنجی ابزار سنجش وضعیت کوریکولوم پنهان در موسسات آموزش 

  نوآورانه ترکیبیمطالعه :  عالی سالمت

83  

) سال به باال 60سالمندان (طرح جامع تدوین سامانه بانک اطالعاتی فرهیختگان    مریم چهره گشا، دکتر اکرم ثناگو  94ابان30

  استان گلستان بر اساس الگوي آموزش پاسخگو و عدالت محور 

84  

تحصیلی با عملکرد تحصیلی  -و رفتار مدنی بررسی ارتباطبین هوش اجتماعی   فاطمه محمودجان لو -مریم قنبري  94آذر3

 1394دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

85  

 دکتر جویباري -باقرزاده نیحس  

  

مراقبت  يدر بخش ها يبستر مارانیبر استرس همراهان ب یسینو تیروا ریتاث یبررس

 1394شهر بابل در سال یدرمان یمراکز آموزش  ژهیو يها

86  

بررسی مشغولیت آموزشی در دانشجویان پرستاري  و ارتباط آن با برخی عوامل دیگر   زهرا نژادحسینی ، دکتر اکرم ثناگو  94دي7

  در   دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  

87  

  "قلدري در محیط کار پرستاران"طراحی و روان سنجی ابزار   سهیال کالنتري، مریم چهره گشا  94دي20

  

88  

بررسی تاثیر روش تدریس کالس درس وارونه بر یادگیري دانشجویان در درس روش   فرشته عراقیان مجرد - دکترثناگو  94دي26

  تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  

89  

دکتر لیال جویباري، دکتر اکرم ثناگو،   95خرداد29

  دکتر مبرا

طراحی و روان سنجی ابزار سنجش کوریکولوم پنهان از دیدگاه اعضاي هیات علمی 

  در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  

90  

بررسی تاثیر نشخوارهاي ذهنی، خودناتوان سازي و انگیزه پیشرفتبرمیزانموفقیت   حسینعلی ریاحی - محمدحسن ریاحی  95خرداد31

بزشکی استان گلستان   تحصیلی دانشجویان ترم چهارم رشته هاي مختلف دانشگاه علوم 

91  



  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  معاونت آموزشی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دفتر پژوهش در آموزش

 مجموعه طرح هاي تحقیقاتی ارائه شده در دفتر پژوهش در آموزش مرکز مطالعات  

8 

 

 
 

  95در سال

  فوزیه بخشاسولماز هالکو،   95تیر5

  
و  سخنرانیبر نگرش  cbl)(تأثیر آموزش به دو روش یادگیري مبتنی بر زمینه 

  ها اي در بیهوشی و تفکر انتقادي آن دانشجویان هوشبري در مورد رفتار حرفه

  

92  

  سولماز هالکو، فوزیه بخشا  95تیر5

  

راستاي پاسخگویی به نیاز جامعه  هاي حرفه اي   پرستاران بیهوشی در بررسی صالحیت

  یک مطالعه دلفی): آموزش پاسخگو(

  

93  

  سولماز هالکو، فوزیه بخشا  95تیر

  

بررسی دانش و ترس بیماران از بیهوشی و آگاهی  آن ها از نقش حرفه اي پرسنل 

  بیهوشی در بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

94  

بررسی میزان اضطراب امتحان دانشجویان  پرستاري از درس فیزیولوژي در دو شیوه   جنتیعلی  -دکتر کالگري  95تیر

  95برگزاري آزمون قلم کاغذي و اکترونیک در سال

95  

نیازسنجی و تعیین اولویت هاي پژوهش در آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی   فاطمه محمودجان لو–لیال پاداش   95شهریور 

  95گلستان در سال 

96  

در ارزیابی  مهارت هاي بالینی  OSCEبررسی روایی و پایایی آزمون  جامع   دکتر شهره کالگري و  دکتر زهرا سبزي  95آذر3

  1395دانشجویان  پیش کارورزي  پرستاري دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

97  

  تاثیر هنر ترسیمی ، در آموزش آناتومی دانشجویان علوم پزشکی  دکتر لیال الیاسی  95دي

  

98  

 انیدانشجو یلیو رابطه آن با عملکرد تحص يمجاز ياستفاده از شبکه ها زانیم یبررس  تقی گرزین  95اسفند 

  گلستان یدانشگاه علوم پزشک

  

99  

شناساییموانع و نیازسنجی تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد پزشکی   زهرا ساوري - ابراهیم شهبازي  96خرداد 

  پزشکی گلستاندانشگاه علوم 

100  

تبیین  تجربیات  اساتید و دانشجویان  از رعایت  اخالق حرفه اي  اساتید دانشگاه علوم   دکتر اکرم ثناگو  96خرداد

  1396پزشکی گلستان  در سال 

101  

افزایش تاثیر بازدید از بخش هاي عملیاتی مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس بر   دکتر  عبدالرحمان چرکزي  96مرداد11

یادگیري اهداف آموزشی درس برنامه ملی مبارزه با بیماري هاي واگیر دانشجویان 

  سفر یادگیري: بهداشت عمومی

102  

 

 

 




