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         جناب آقای دکتر... / سرکار خانم دکتر ...

         معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ...

     با سالم و احترام

          به استحضار می رساند ششمین فراخوان طرح های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبری آموزش 

پزشکی از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۱برگزار می گردد. در این فراخوان به طرح 

های پژوهشی برتر مرتبط با دوازده عنوان زیر گرانت اعطا می شود:

 

کمیته مدیریت و رهبری اموزشی

ارزیابی تاثیر نتایج اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی در کیفیت آموزش و کیفیت ارائه خدمات .۱

ارزیابی تاثیر رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در بهبود کیفیت آموزش و پژوهش و ارائه  .۲
خدمات دانشجویی

بررسی تجربیات کشورهای مختلف در نحوه بین المللی سازی موسسات آموزشی و توسعه  .۳
پذیرش دانشجویان بین الملل

مطالعه تطبیقی فرایند سیاستگذاری و برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نیاز نظام سالمت در  .۴
کشورهای منتخب

مطالعه تطبیقی فرایند سیاستگذاری توزیع نیروی انسانی سالمت در کشورهای منتخب .۵

مطالعه نقادانه مطالعات برآورد نیروی انسانی سالمت در کشور و ارایه پیشنهادات روش شناختی  .۶
و اجرایی برای مطالعات آتی

تدوین بسته سیاستی ارتقاء نقش رهبری بین بخشی دانشگاه های علوم پزشکی در ارتباط با  .۷
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عوامل اجتماعی موثر بر سالمت
بررسی تاثیر ایجاد دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در ارائه خدمات  .۸

بهداشتی درمانی به منطقه و کمک به توسعه پایدار منطقه تحت پوشش

بررسی تنوع متدولوژیک و نقد کیفیت مطالعات انجام شده در حوزه آموزش پزشکی در کشور .۹

کمیته روانشناسی شناختی

مطالعه مروری نظاممند در زمینه روش های آموزش استدالل بالینی .۱۰

مطالعات مروری نظاممند در زمینه روش های ارزیابی استدالل بالینی .۱۱

۱۲.         تدوین بسته سیاستی ارتقای سالمت معنوی در آموزش علوم پزشکی


