
 

 گزارش کوتاه عملکرد  

  ) 95آذر- 92 ( دفتر پژوهش در آموزش

  

  1392عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال 

  جلسه  شوراي پژوهش در آموزش 11برگزاري  

  طرح تحقیقاتی  7دریافت 

  گزارش نهایی 1طرح تحقیقاتی و  5تصویب 

 بودجه طرحهاي مصوب دومیلیون وصدوهفتادونه هزارتومان 

  مقاله  3+مقاله در مجالت علمی4چاپ +مقاله درچهاردهمین  همایش کشوري اموزش پزشکی 23چاپ

 مقاله در همایش کشوري چالشها4+در اولین سمینار یادگیري مبتنی برتیم 

 فرایند آموزشی برتر کشوري2انتخاب : افتخارات جشنواره آموزشی شهید مطهري 

 با همکاري اعضاي کمیته علمی در حیطه ) جلسه30ش از بی(برگزاري جلسات آموزشی متعدد :المپیاد

 هاي مختلف قبل و  پس از آزمون درون دانشگاهی جهت توانمندسازي دانشجویان

 انفرادي  5کسب رتبه هفتم انفرادي در حیطه مدیریت و کسب رتبه :(افتخارات المپیاد علمی دانشجویی

 )در حیطه علوم پایه

 
  

   



 

 گزارش کوتاه عملکرد  

  ) 95آذر- 92 ( دفتر پژوهش در آموزش

  

  1393آموزش در سال عملکرد دفتر پژوهش در 

  جلسه  شوراي پژوهش در آموزش 8برگزاري  

  طرح تحقیقاتی  12دریافت 

  گزارش نهایی 1طرح تحقیقاتی و  10تصویب 

  شش میلیون و صدوهجده هزارتومان:بودجه طرحهاي مصوب 

  مقاله در کنگره اخالق  10+ مقاله در پانزدهمین همایش آموزش پزشکی  28(مقاله آموزشی 46تعداد

یک مقاله در همایش راهکارهاي +مقاله در اولین همایش کشوري یاددهی و یادگیري  6پرستاري و 

 )یک مقاله در هفتمین همایش کشوري یادگیري الکترونیکی+ارتقاي سالمت و چالشها

  پایان نامه مقطع ارشد آموزش پزشکی و مقطع ارشد پرستاري 5راهنمایی 

  در جلسات جهت اعمال اصالحاتمشاوره  به مجریان طرحهاي مطرح شده 

 یک فرایند برتر کشوري:افتخارات جشنواره آموزشی شهید مطهري 

 با همکاري اعضاي کمیته علمی در حیطه ) جلسه60بیش از (برگزاري جلسات آموزشی متعدد :المپیاد

 هاي مختلف قبل و  پس از آزمون درون دانشگاهی جهت توانمندسازي دانشجویان

 برنز درششمین 5نقره  و 2یک طال و  ( مدال کشوري 8کسب : (لمی دانشجوییافتخارات المپیاد ع

 )93المپیاد کشوري شهریور

   



 

 گزارش کوتاه عملکرد  

  ) 95آذر- 92 ( دفتر پژوهش در آموزش

  

 1394عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال 

  جلسه  شوراي پژوهش در آموزش 6برگزاري  

  گزارش نهایی 5طرح تحقیقاتی و  12دریافت 

 گزارش نهایی 11طرح تحقیقاتی و  4تصویب 

  چهارمیلیون و سیصدوچهارده هزارتومان:طرحهاي مصوببودجه 

 مقاله در  در اولین  16چاپ + مقاله  در مجالت علمی  13پذیرش و چاپ(مقاله آموزشی 54تعداد

چاپ +همایش کشوري آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوري توسعه مشارکت دانشجو و 

ک مقاله در اولین همایش کشوري بیماریهاي چاپ ی+مقاله در شانزدهمین همایش اموزش پزشکی 24

 )نادر و ژنتیکی

  پایان نامه مقطع ارشد پرستاري 2راهنمایی 

  کارگاه مرتبط با پژوهش درآموزش3برگزاري 

 مشاوره  به مجریان طرحهاي مطرح شده در جلسات جهت اعمال اصالحات 

 فرایند برتر کشوري نداشتیم:افتخارات جشنواره آموزشی شهید مطهري 

 با همکاري اعضاي کمیته علمی در حیطه ) جلسه60بیش از (برگزاري جلسات آموزشی متعدد :لمپیادا

 هاي مختلف قبل و  پس از آزمون درون دانشگاهی جهت توانمندسازي دانشجویان

 کسب یک مدال نقره   و کسب رتبه سوم گروهی در حیطه فلسفه ( :افتخارات المپیاد علمی دانشجویی

هاي  درصد امتیاز مدال برنز در حیطه 80لوح تقدیر کشوري معادل  3دریافت پزشکی و همچنین 

 )، علوم پایه و استدالل بالینیمدیریت نظام سالمت

 

  

  

   



 

 گزارش کوتاه عملکرد  

  ) 95آذر- 92 ( دفتر پژوهش در آموزش

  

  95عملکرد دفتر پژوهش در آموزش از فروردین تا آذر 

  جلسه  شوراي پژوهش در آموزش 9برگزاري  

  گزارش نهایی 3طرح تحقیقاتی و  6دریافت 

 گزارش نهایی3تحقیقاتی و طرح  4تصویب 

 نه میلیون چهارصدو پنجاه هزارتومان:بودجه طرحهاي مصوب 

 پذیرش چاپ یک مقاله حاصل +مقاله حاصل از طرح پایان نامه اي  1چاپ(مقاله آموزشی 7تعداد

 )مقاله در هفدهمین همایش کشوري آموزش پزشکی5چاپ +ازطرح پایان نامه 

 در جلسات جهت اعمال اصالحات مشاوره  به مجریان طرحهاي مطرح شده 

 یک فرایند برتر کشوري :افتخارات جشنواره آموزشی شهید مطهري 

 با همکاري اعضاي کمیته علمی در حیطه ) جلسه 70بیش از (برگزاري جلسات آموزشی متعدد :المپیاد

 تدریس رفرنس هاو(هاي مختلف قبل و  پس از آزمون درون دانشگاهی جهت توانمندسازي دانشجویان

 )سایر منابع

 کسب یک مدال برنز و راهیابی گروه مدیریت به مرحله آزمون ( :افتخارات المپیاد علمی دانشجویی

 )گروهی کشوري 

 

 

 

 




