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چگوهن یک فعالیت دانش ژپوهی انجام دهیم؟

گام10
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جدید؟یک چالش 
آیا این یک مقوله جدید است ؟•
چرا ما باید این کار را انجام دهیم؟•
کردیم؟نمیآیا تا کنون این کار را •
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اجزا گزارش دهی علمی به درستی رعایت نشده است:
  بیان مشکل  ناکافی است
مرور متون کامل نیست
از روش مناسبی بهره گرفته نشده است
 و...

!  فعالیت دانش ژپوهی من رد شده است



مشکل را شناسایی کنید: گام نخست

سب با بسیاری از دانشجویان پزشکی قادر به برقراری ارتباط منا▰
.بیمار نیستند

لیه اطالعات اوفایددستیاران جراحی در بدو ورود به دوره آموزشی ▰
.مورد نیاز رشته جراحی هستند

مهارت های عملی کارورزان در بخش داخلی مورد ارزیابی واقع ▰
.شودنمی
آزمون با توجه به تنوع بیماری های پوستی و محدود بودن سؤاالت▰

.ارتقاء سنجش دانش دستیاران پوست مشکل است
...و ▰
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متون و تجربیات قبلی را مرور کنید: گام دوم

جستجو در متون و مقاالت آموزش پزشکی▰
استفاده از تجربیات سایر همکاران ▰
این حوزه مدیاهایجستجو در سایر ▰
...و ▰
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مشخص کردن هدف یا اهداف  کار: گام سوم

.استاساس هر فعالیت دانش پژوهی بیان هدف از انجام آن کار ▰

:  باشدهاییویژگیاین هدف باید دارای ▰

 قابل انجام
 جذابو جالب
 جدید
 اخالقی
 مرتبط
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تعیین روش مناسب انجام کار -گام چهارم 

.استمتفاوت شده، بسته به نوع کار در نظر گرفته ▰

طراحی برنامه آموزش یک دوره : در این مثال▰
 روش ده سؤال هاردن

 کرنروشKern

 و...
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تعیین پیامدهای مورد انتظار : گام پنجم

چه تغییری در آموزش ایجاد شود؟فعالیت، می رود پس از انجام این انتظار ▰
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پاتریکهرم                            کرک 
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اجرا و پیاده سازی: گام ششم

.استالزمه پذیرش یک فعالیت دانش پژوهی انجام و اجرای آن ▰

. دباشباید انجام فعالیت از کمیت و کیفیت کافی برخوردار ▰

:پیامدهاارزیابی کار انجام گرفته از نظر دستیابی به ▰
 چه حد دوره قادر به ارتقاء توانمندی دانشجویان در زمینه تا

مهارتهای ارتباطی با بیمار شده است؟
ی تا چه حد دانش و نگرش دانشجویان در زمینه  مهارتهای ارتباط

ارتقاء یافته است؟
 ؟اندتا چه حد دانشجویان از شرکت در دوره رضایت داشته
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و ارائه پیشنهاداتنقد عملکرد : گام هفتم

بررسی میزان تحقق پیامدهای مورد انتظار▰

بررسی کیفیت انجام کار▰

بررسی نقاط قوت و ضعف و محدودیت ها▰

ارائه پیشنهادات در راستای بهبود کار▰
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فعالیت هامستندسازی: گام هشتم
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معرض نقد و استفاده سایریندر قرار دادن : گام نهم 19



:  دهمگام 

ارائه جهت  

و بررسی 

امتیازدهی
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تاریخچه، کلیات، انواع، حیطه ها ودانش پژوهی آموزشی ،...

 معیارهایFINER برای دانش پژوهی آموزشیگالسیکو

آموزشیاسکالرشیپ( اتریبیوت)خصوصیات

 دانش پژوهی آموزشیپروپوزالفرم نگارش بررسی

فرایند آموزشی منتخبیک نمونه بررسی

پرسشنامهمحتواییرواییتعیین نحوه

برای نگارش فرایند آموزشیگام عملی ده

 آئین نامه ارتقاءدانش پژوهی آموزشی در

جمع بندی و خالصه مطالب کارگاه آموزشی



رپسش؟
نظر؟

با تشکر از
توجه شما
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