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 مقاله پژوهشی 

 

 یتکنولوژ یبرنامه دکتر نیدر تدو یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس یالگو

 یدر علوم پزشک یآموزش

 

 *هوشمندجا ژهی، منیذوالفقار ترای، مییرضا یسیع

 

 

 چكيده

منابع و  تیریو مد یابیرزشاجرا، ا د،یتول ،یطراح ،یمشکالت آموزش لیو تحل هیتجز یبه معنا یدر علوم پزشک یآموزش یتکنولوژمقدمه: 

 تدوینهدف با العه مط نیااست.  یم پزشکوو عملکرد در عل یریادگی لیتسه ایبه منظور بهبود  یآموزش ریو غ یآموزش یندهایفرا
 یستگیبر شا یمبتن یمه درسبرنا نیتا در تدوانجام شد  یدر علوم پزشک یآموزش یتکنولوژ یدوره دکتر گانآموختدانش یهایستگیشا

 .ردیمورد استفاده قرار گ

گان، اعضاء آموختدانش ان،یشجواز جمله دان اننفعذیبا استفاده از گروه متمرکز و بر اساس نظرات  یفیمطالعه ک ایندر ها: روش

 یآموزش یگان رشته تکنولوژآموختدانش یهایستگیشا ؛یو آموزش پزشک یکیالکترون یریادگی ،یآموزش یتکنولوژ یهاگروه علمیهیأت
 مندهدفش به صورت پژوه نیدر اگیری . روش نمونهدیمتخصصان رس تأییدشد و به  ییشناسا یصصتخ یدر علوم پزشکی در مقطع دکترا

و  نینفر( و متخصص 6گان )آموختدانشو  انیدر دو گروه دانشجو .انتخاب شدند مندهدفنفر به صورت  12 ،یجامعه آمار نیبود که از ب
در گروه  کنندگانند. مشارکتنفر( قرار گرفت 6) یو آموزش پزشک یکیترونالک یریادگی ،یآموزش یتکنولوژ یهاگروه علمیهیأت یاعضا

در علوم  یآموزش یته تکنولوژرش یگان مقطع دکترآموختدانشمورد انتظار از ای را بر اساس نقش حرفه یمتعدد یهایتوانمند متمرکز،
 را مورد بحث قرار دادند. یپزشک

مورد انتظار  فیا توجه به وظاب یتوانمند 14قرار گرفت و بندی ضرورت، شفاف بودن و ارتباط مورد جمع اریبر اساس سه مع هاافتهینتايج: 

 .دیگردبندی دسته یآموزش یطراح یعموم یبر اساس الگو تیشد و در نها یینها

آن توجه گردد و  فیو وظا یستگیچهارده شا نیبه ا یآموزش یتکنولوژ یدوره دکتر یبرنامه درس نیالزم است در تدوگيري: نتيجه

 نیبا لحاظ ا یجبران اید کمبو یواحدها یو حت( (Non-Core(، واحدهای اختصاصی اختیاری (Coreاختصاصی اجباری  یواحدها
 شود. نیتدو هایستگیشا
 

 یبرنامه درس ،یستگیشا ،یعلوم پزشک ،دانشگاهیآموزش یتکنولوژهای کلیدی: واژه
 132تا  120(:16)22؛ 1401 خرداد /آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

 
 

                                                 
روه گ ،یآموزش ی(، تکنولوژاریهوشمندجا )استاد ژهیمن دکترنویسنده مسؤول:  *

 انریتهران، ا ،یمجاز یدانشگاه علوم پزشک ،یدر علوم پزشک یآموزش یتکنولوژ
hoshmand.66@gmail.com 

در علوم  یآموزش یگروه تکنولوژ ،یآموزش ی(، تکنولوژاری)استاد ییرضا یسیدکتر ع

(؛ e.rezaei@vums.ac.ir). رانیتهران، ا ،یمجاز یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک

 یریادگیگروه  ،یکیالکترون یریادگی یزیر(، برنامهاری)دانش یذوالفقار ترایم دکتر

تهران، تهران،  یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده مجاز ،یدر آموزش پزشک یکیالکترون

 (zolfaghm@tums.ac.ir. )رانیا

 22/12/400، تاریخ پذیرش: 20/12/400، تاریخ اصالحیه: 1/12/400مقاله:  تاریخ دریافت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 14

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5423-en.html


 آموزشی یتکنولوژ یدر برنامه دکتر یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس یالگو و همکاران ییرضا یسیع
 

mui.ac.irijme.http://   121/  (16) 22: 1401مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / خرداد 

 مقدمه

 کیبه عنوان  "یدر علوم پزشک یآموزش یتکنولوژ"رشته 

 تأثیر یگوناگون یهادانش و هااز حوزهای رشته انیعلم م

 ،یریادگیبه علوم  توانمی علوم نیاست. از جمله ا رفتهیپذ

و  یکیزیعلوم ف انه،یعلوم ارتباطات، علوم را ،یعلوم رفتار

ها و اصول اشاره کرد. این رشته بر نظریه یآموزش پزشک

عملکرد  یبهساز ،یآموزش یطراحی آموزشی، فناور

 فیتمرکز دارد. تعار یو آموزش علوم پزشک یانسان

حال  نیشده است. با اارائه  یآموزش یاز تکنولوژ یمختلف

مورد قبول و اجماع صاحبنظران رشته  ر،یز فیتعر سه

 مندنظاماول: روش  فیتعر .است یآموزش یتکنولوژ

 یریادگیو  یاددهی ندیکل فرا یابیارزشاجرا و  ،یطراح

 نهیدر زم قاتیتحق جیمشخص و نتا یهابراساس هدف

از ای مجموعه یریو ارتباطات و به کارگ یانسان یریادگی

آموزش  جادیبه منظور ا یانسان ریو غ یمنابع انسان

به  د،یتول ،یو عمل طراح هیدوم: نظر فی(. تعر1اثربخش)

و منابع  ندهایفرآ یابیو ارزش تیریمد ،یریکارگ

 لیتسه یسوم: مطالعه و عمل اخالق فی(. تعر2)یریادگی

و  کارگیریبه جاد،یا قیعملکرد از طر یو بهساز یریادگی

(. طبق 3فناورانه مناسب) یندهایمنابع و فرا تیریمد

در  یآموزش یگفت که رشته تکنولوژ توانمی فیتعار

و  مندنظام یکردیدارد تا با رو یسع یعلوم پزشک

 و هادستورالعمل ،هااز روشای مجموعه ندمدار،یفرا

 ییرا شناسا یاثربخش در آموزش علوم پزشک یهافناوری

عملکرد  یو بهساز یریادگی لیتسه یکرده و در راستا

 . ردیبه کار بگ رندگانیادگی

 توانمی یآموزش یتکنولوژ یخصوص اصطالح شناس در

اصطالح این که در خصوص  یاطالعات چیگفت که ه

ابداع شده است در  یتوسط چه کس «یآموزش یتکنولوژ»

 ی( مورخ تکنولوژ4)(Saettler). ساتلر ستیدست ن

اصطالح  نیمنبع ا ییمعتقد است که شناسا ،یآموزش

در خصوص  یمستندات یحال و نیدشوار است. با ا

و  1920در دهه  "یآموزش یمهندس"استفاده از عبارت 

در اواخر دهه  "یآموزش یتکنولوژ"و  "یتیترب یتکنولوژ"

 فی( تعر5)و همکاران (Han)نها کرده است.ارائه  1940

AECT (Association for Educational 

Communications and Technology)  را تکرار کردند

از نظر  دیبا یآموزش فناوری" کهاند و اظهار داشته

 یریادگی لیو تسه اورانهفن یندهایفرا یهایآگاه یچگونگ

 نهیکه در زم یبزرگ یهاچالش رغمعلی شود. یگذارارزش

از جمله  یدر آموزش پزشک یآموزش یتکنولوژ یاجرا

 جادیوعده ا تواندمی یوجود دارد، فناور یو زمان یمال ،یفن

 کی هیرا در صورت ته یخوب با آموزش پزشک قیتلف کی

 یکازل دگاهیبا د ق(. مطاب6خوب فراهم کند) یبرنامه عمل

(Kazley(و همکاران )چهار زم7 )وجود دارد که نهی 

به منظور کمک به درک علل مؤثر در استفاده از  تواندمی

عبارتند از:  هانهیزم نیاستفاده شود. ا یآموزش یتکنولوژ

 انیدر م یآموزش یدر استفاده از تکنولوژ دگاهید رییتغ

در  یآموزش یلوژبه نقش تکنو انیباور دانشجو د،یاسات

 یفناور نیکه در ا عیسر راتییتغ ،یریادگیتجربه  شیافزا

تواند به دو روش مؤثر و ناکارآمد مورد می افتد ومی اتفاق

 رشیدر پذ دیکه اسات یو موانع ردیقرار گاستفاده 

 با آن روبرو هستند. یآموزش یتکنولوژ

 ر،یاخ یهادر سال یآموزش یهایفناور عیرشد سر با

 یآموزش ندیفرآ تیدر تقو ینقش مهم یآموزش یتکنولوژ

 یهاو ضعف دیفوا نییبه منظور تع یادیدارد. مطالعات ز

به عنوان مکمل در کالس درس انجام  یاستفاده از فناور

به  یکیالکترون یریادگیاستفاده از  ژهیشده است، به و

 یریادگی ندیبهبود فرا یبرا یمهم از فناور یعنوان نوع

 ر،یاخ یهادر سال نی(. همچن8مورد توجه بوده است)

 اریبس یبیترک یریادگی یهاآموزش از دور و روش

 هافناوری که است مشخص شواهد طبق اند.محبوب شده

 تیحما یاز ارائه آموزش پزشک یاندازه کافبه تواندیم

(. 9دهد) شیارائه خدمات را افزا یتوجهکرده و به طور قابل

را به سمت مشارکت با  دیاسات و همکاران (Robin) نیراب

و  یآموزش ی]از جمله[ طراح هایستگیاز شا یتنوع
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 . (10)کندمی دعوت یآموزش یتکنولوژ

 فیتعار زین یستگیمربوط به شا اتیادب یبررس در

 کیرا  یستگیشا" ((Manارائه شده است. من  یمتعدد

 شودمی منجر زآمی تیکه به عملکرد موفق ییربنایز یژگیو

شود  یزشیو ممکن است شامل دانش، مهارت و سطوح انگ

( و همکاران ابعاد Singla) نگالی. س(11)دنمایمی یمعرف

 ریرا شامل موارد ز یستگیبر شا یمبتن یسبرنامه در

 کردن استاندارد - 2 ،هایستگیشا شناسایی -1: دانندمی

 قتصدی -4و  یستگیبر شا مبتنی آموزش -3 ،هایستگشای

( با توجه به تراکم Sandberg. سندبرگ )(12)هایستگیشا

 انیمطالعات مرتبط با آن را به دو جر ،یستگیسازه شا

ای را صرفا مجموعه یستگیشا انیجر یکی: کندمی میتقس

 ،یگریاما د ردگیمی از دانش، نگرش و مهارت در نظر

که در  ردگیمی عوامل در نظر نیا بیرا ترک یستگیشا

 نی(. همچن13)شودمی افراد منعکس ستهیتجربه ز

ای را مجموعه یستگی( شا14)(Dziekonski) یکونسکیدز

 دنیرس یبراای لهیوسکه به عنوان  داندمی ییاز رفتارها

 .رودمی مطلوب به کار یامدهایپ ایو  جیبه نتا

که در استفاده  داردمی اظهار ی( در پژوهشWalsh) والش

 رویکرد مبتنی بر شایستگی، یک برنامه درسی کیاز 

 را التحصیالن فارغ کـه شود طراحیای گونه به تواندمی

 انتقادی تفکر یهامهارت بر آن تاکید سازد، آماده کار برای

 رالعم مادام یادگیری برای را مراحلی باشد، مسأله حـل و

 برقرارسازد، شده روز به دانـش و هامهارتبمنظور حفظ 

 بـر مبتنـی سنتی رویکرد تا باشد داشته تلفیقی رویکردی

 داشته تمرکز مشاهده قابل اعمال و برنتایج و موضوع،

 (.15)باشد

با عنوان  یپژوهش( در Balakrishnan) شنانیباالکر

 اظهار "یستگیبر شا ینظام آموزش و پرورش مبتن"

 نیازها بـرآوردن در موجـود آموزشـی یهانظام داردمی

 و دارنـد محـدودیت هستند محور درسی کتاب تربیش که

 آموزشـی نظام طریق از که دارند، جدی بـازنگری بـه نیـاز

ایـن نیـاز پوشـش داده خواهد  یسـتگیشا بـر مبتنـی

 .(15شد)

( با استفاده از 16( و همکاران)Haddouchane) نیهادوچ

مشکالت  یابیبه ارز یستگیبر شا یآموزش مبتن کردیرو

 کردیگرفتند رو جهیو اشتغال پرداختند. آنها نت یآموزش

 تأکید. کندمی را دنبال یسه هدف اصل یستگیبر شا یمبتن

توسط  یریادگیاز دانش با مهارت و نگرش در  یبیبر ترک

آنها در  تیاز صالح یابیبر ارزش تأکیدو  رندهیادگی

 رکازی. کیکار واقع طیدر مح یستگیاز شاگیری بهره

Kirkgos))(17در پژوهش خود ناکاف )یهابودن برنامه ی 

را متذکر  انیدانشجو یازهایبرآوردن ن یبرا یفعل یدرس

 شده بود.

در عصر  رندگانیادگی یازهایبه ن ییگوپاسخلزوم  

 ،یریادگی - یاددهی یندهایفرا تیفیکارتقای و  تالیجید

در آموزش علوم  یآموزش یتکنولوژ یریکارگبه تیاهم

ساخته است، چنان که در  یضرور اریرا بس یپزشک

مطرح جهان )از  یهااز دانشگاه یاریبس یدانشکده پزشک

روارد، دانشگاه ها دانشگاه ا،ینیرجیدانشگاه و لیقب

 ی(، گروه تکنولوژرهیو غ کاگویاستنفورد، دانشگاه ش

در  یکیتکنولوژ یهایاز نوآور تیبه منظور حما یآموزش

 یدر حوزه علوم پزشک یریادگی-یاددهی یندهایفرآ

 نیا یآموزش یشده است. مراکز تکنولوژ لیتشک

 ،یکالس یهایتکنولوژ یبانیشامل پشت خدماتی هادانشگاه

 یبانیو پشت یطراح ،یمشارکت یریادگی یهاطیتوسعه مح

 یریکارگو به دیتول ،یکیالکترون یریادگی یهاطیمح

و  یآموزش یهایباز دیتول ،یآموزش یسازهاهیشب

 ،یآموزش یدئوهایافزارها و ونرم دیتول ،یمجاز تیواقع

 یریکارگتوسعه به ،یآموزش یهارسانه یطراح

 یهااز روشگیری و مشاوره بهره یزشآمو یافزارهانرم

 را ارائه انیو دانشجو دیاثربخش بر اسات یریادگی-یاددهی

 .دهندمی

در  "در علوم پزشکی یآموزش یتکنولوژ"رشته  رانیا در

 بیبه تصو 1393ارشد در سال  یمقطع کارشناس

است؛ نظر  دهیرس یعلوم پزشک یزیربرنامه یعالیشورا
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نظام  تیفیکارتقای در خصوص  یکل یهااستیبه س

 یهادر دانشگاه یآموزش یتکنولوژ قیو تلف یآموزش عال

رشته در مقطع  نای تخصصی برنامه تدوین پزشکی، علوم

PhD رسدمی ضروری به نظر. 

اصول آموزش و  یریرشته با فراگ نیگان اآموختدانش

براساس  یآموزش یندهافرآی و هامدل یطراح

نظران در موجود، ضمن ارتباط با صاحب یهایتکنولوژ

به منظور  ،یدر علوم پزشک یمختلف آموزش یهاگروه

انتقال دانش  ،یاددهی ،یریادگی ندیدر فرآ یکاربرد تکنولوژ

خود را  یهایتوانمند ،یدانش به فناور لیو مشارکت در تبد

و مردم قرار خواهند داد. به  یجامعه دانشگاه اریدر اخت

توانند به عنوان مقطع می نیآموختگان اعالوه دانش

 یهاگاهی، سرپرست، مشاور و یا سایر جامسؤول

در  یو مدیریتی آموزش علوم پزشک ریزیبرنامه

 شکی،های علوم پزهای مختلفی چون دانشگاهموقعیت

درمانی، و وزارت ها و مؤسسات بهداشتیبیمارستان

. از ندینما فهیشت درمان و آموزش پزشکی انجام وظبهدا

معمواًل  یستگیبر شا یمبتن یکه برنامه درس ییآنجا

 ،شودمی نیحرف تدو یهایستگیمتناسب با انتظارات و شا

 در یآموزش یتکنولوژ یهایستگیوهش شاژپ نیلذا در ا

برنامه  نیتا در تدو گرفتقرار  یمورد بررس یعلوم پزشک

 .ردیمورد استفاده قرار گ یستگیبر شا یمبتن یدرس

 

 هاروش

های یستگیشاهدف از این پژوهش، طراحی 

در علوم  یآموزش یتکنولوژ یدوره دکترگان آموختدانش

بود تا در تدوین برنامه درسی مبنی بر شایستگی  یپزشک

 مورد استفاده قرار گیرد. روش پژوهش کیفی از نوع

با های کانونی و مصاحبه بود به این صورت که گروه

بر اساس و ( Focus groupاستفاده از گروه متمرکز )

( از جمله دانشجویان، stakeholdersان )نفعذینظرات 

های تکنولوژی گروه علمیهیأت یگان، اعضاآموختدانش

آموزشی، یادگیری الکترونیکی و آموزش پزشکی؛ 

رشته تکنولوژی آموزشی گان آموختدانش هایشایستگی

( PhDدر علوم پزشکی در مقطع دکترای تخصصی )

 متخصصان رسید.  تأییدشناسایی شد و به 

 .بود مندهدفگیری در این پژوهش به صورت روش نمونه

متخصص در امر برگزاری گروه  دوبه این صورت که 

گر متمرکز و تکنولوژی آموزشی به عنوان مصاحبه

 12سپس  بردار انتخاب شدند.یادداشت)تسهیل کننده( و 

ه، متخصص آموختدانشکننده شامل دانشجو، شرکت

تکنولوژی آموزشی و یادگیری الکترونیکی و متخصص 

سازی و تسهیل بیان آموزش پزشکی که برای همگون

اطالعات و بحث باز، در دو گروه دانشجویان و 

نفر( و متخصصین و اعضای  6گان )آموختدانش

ی تکنولوژی آموزشی، یادگیری هاگروه یعلمهیأت

قرار گرفتند. اعضای ( نفر 6و آموزش پزشکی ) الکترونیکی

ی علوم پزشکی هاو دانشجویان از دانشگاه علمیهیأت

تهران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مجازی انتخاب شده بودند. 

جلسه و در گروه  3گان آموختدانشو در گروه دانشجویان 

 برگزار شد.  نظریتا اشباع  ،جلسه 4 علمیهیأتاعضای 

بر اساس دعوت قبلی، جلسات ، اجرای گروه متمرکزبرای  

در دو گروه مجزا با استفاده از یک راهنمای بحث جهت 

ی مورد هااطالعات در خصوص توانمندی مؤثرگردآوری 

نخست، توضیح بیانیه هدف، هدف جلسه . برگزار شدنیاز 

مشخص کردن فرایندها و پاسخ به ابهامات الزم و بحث در 

از  کنندگانبود. در این جلسه شرکت هامورد شایستگی

هدف مطالعه مطلع شدند. فرم رضایت آگاهانه از 

دریافت شد. امکان خروج از مطالعه در هر  کنندگانشرکت

کلیه ت و زمان که شرکت کننده تمایل داشت وجود داش

به شکل محرمانه حفظ گردید.  کنندگاناطالعات شرکت

نویس جلسه دوم با پیش مطالعه اعضا و تهیه پیش

برگزار شد. به این صورت که هر یک از  هاشایستگی

با پیش مطالعه فهرستی برای  متمرکزاعضای گروه 

ن دکتری تکنولوژی آموزشی التحصیالفارغی هاشایستگی
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تهیه کردند و در جلسه مورد بحث عمیق قرار گرفت. جلسه 

و توافق روی  تربیشسوم و چهارم نیز به بحث و بررسی 

 متمرکزی هاتخصیص یافت. از آنجایی که در گروه هاهمؤلف

بر استفاده از چند گروه  تأکیدجهت جلوگیری از سوگیری 

یز عالوه بر متخصصان از است. در این پژوهش ن متمرکز

ن به عنوان ذی نفعان التحصیالفارغنظرات دانشجویان و 

استفاده شد. فرایند برگزاری جلسات گروه دانشجویان و 

ن بالفاصله بعد از جلسات متخصصان بود التحصیالفارغ

در  های حاصل از گروههاو به صورت چرخشی یافته

ان و جلسات دانشجوی جلسات متخصصان و متقابالً

ی حاصل از هاشد تا شایستگیمی ن منعکسالتحصیالفارغ

 کند.ارائه  پژوهش بازنمایی بهتری از واقعیت

های متعددی توانمندی در گروه متمرکز، کنندگانمشارکت

گان آموختدانشای مورد انتظار از را بر اساس نقش حرفه

رشته تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی را  PhDمقطع 

ها بر اساس سه مورد بحث قرار دادند. در نهایت یافته

مورد  "ارتباط"و  "شفاف بودن"، "ضرورت"معیار 

توانمندی با توجه به وظایف  14قرار گرفت و بندی جمع

 . مورد انتظار نهایی شد

ی هاو یافته های، به واقعی بودن توصیفپذیراعتبار

ی اعتماد به هاپژوهش اشاره دارد و عبارت است از درجه

پژوهش و برای  کنندگانبرای شرکت هاواقعی بودن یافته

که این پژوهش در آن انجام شده است؛ به این معنا ای زمینه

 ها و نتایج تحقیق از سوی پژوهشگر ذکرکه آنچه در یافته

ده بو گوپاسخگردد، همانی باشد که در نظر و ذهن می

ی پژوهش ها(. یا به عبارتی بررسی صحت یافته18است)

آیا این این که توسط مصاحبه شوندگان به منظور بررسی 

ی آنان را درباره هاپژوهش به شکل صحیح دیدگاه

 است یا خیر. برای اعمال موضوع پژوهش منعکس کرده

 کنندگانی حاصل از پژوهش با شرکتهاهمؤلفاین روش، 

ی پذیرشد. همچنین در خصوص انتقالیم در میان گذاشته

رود و می که جایگزین اعتبار بیرونی حوزه کمی به شمار

و  هابه معنای قابلیت تعمیم نتایج به سایر حوزه

ی نهایی در اختیار تعدادی از ها(. یافته18ست)هازمینه
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متخصصان و مدرسان باتجربه قرار گرفت تا از نظر آنان 

 قرارگیرد.نیز مورد ارزیابی 

 

 نتايج

ی اصلی مورد هامهارتو  هابه منظور بررسی شایستگی

گان آموختدانشاز  (Expected Competencies)انتظار 

و وظایف مشخص  ی در علوم پزشکیآموزش یتکنولوژ

جلسه گروه متمرکز در گروه دانشجویان  3هر توانمندی، 

جلسه در گروه اعضای هیئت علمی  4ن و التحصیالفارغو 

ی اعضای حاضر در هر هابرگزار شد. نظرات و دیدگاه

جلسه روی پیش نویس موجود اعمال گردید و در نهایت 

و وظایف مورد توافق به  هامندیننظرات و توابندی جمع

های شایستگی 1حاصل گردید. جدول  1شرح جدول 

و  ی در علوم پزشکیآموزش یتکنولوژگان آموختدانش

 کند. ارائه می راوظایف مشخص هر توانمندی 

 

 یدر علوم پزشک یآموزش یتکنولوژ گانآموختدانشوظایف مورد انتظار از  ها وشایستگی :1جدول 

 وظایف توانمندی

 و ساخت ابزاری برای تحلیل / سنجش نیازها  ریزیبرنامه اجرای فرایند تحلیل / سنجش نیازها

 برای تحلیل / سنجش نیازها  هاداده آوریجمع

 هاشناسایی فاصله بین وضع موجود و مطلوب بر اساس داده

 پیشنهادات جهت رفع فاصله بین وضع موجود و مطلوب ارائه

 انجام تحلیل یادگیرنده / مخاطب

 ایجاد پروفایل یادگیرنده / مخاطب

 دگیرنده / مخاطب با توجه به یا هامهارتسنجش فراوانی، حساسیت و پیچیدگی دانش و 

 انجام تحلیل زیست بوم / زمینه

 گذار بر آموزش / یادگیریتأثیرو عوامل  هاشناسایی منابع مرتبط، محدودیت

 انجام تحلیل شغل، تکلیف یا محتوا

 شناسایی وظایف، زیر وظایف، فرآیندهای شناختی و توالی و یا سلسله مراتب آنها

 ی پیش نیاز هامهارتشناسایی دانش و 

 و اطالعات فرایند تحلیل / سنجش نیازها  هامستندسازی داده

  هاطراحی آموزشی / تعیین روش

 و راهبردهای آموزشی

 ی علوم پزشکی هاامکان سنجی طراحی آموزشی دوره

 ی علوم پزشکیهاطراحی آموزشی دوره

  الگوی طراحی آموزشی مناسب کارگیریبهابداع یا 

 نوشتن اهداف مالک مرجع و مبتنی بر عملکرد 

 انتخاب و پیشنهاد راهبردهای آموزشی

 ی یادگیری و راهبردهای طراحی آموزشیهامشخص کردن نظریه

 توصیف و ارائه منطق علمی برای انتخاب روش آموزشی

 طراحی مواد آموزشی مناسب برای سطح توانایی فراگیران

 و محتواهای آموزشی هاطراحی دروس، دوره

 گزینش / طراحی/ تولید یا ارزشیابی

 ی یادگیری الکترونیکی درهارسانه

 پزشکی علوم 

 فایده طراحی و تولید رسانه آموزشی الکترونیکی-امکان سنجی و تحلیل هزینه

 انتخاب و اصالح رسانه آموزشی الکترونیکی موجود متناسب با نیازها

 حی و تولید رسانه آموزشی الکترونیکیتدوین طرح پیشنهادی  برای طرا

 تدوین سناریوی تولید رسانه آموزشی الکترونیکی
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 و بازی آموزشی دیجیتالسازی ، شبیهطراحی و تولید ویدئو آموزشی اثربخش

 تعاملی آموزشی ای / چندرسانه افزارنرمطراحی و تولید 

 (Gamificationطراحی و تولید برنامه آموزشی مبتنی بر بازی )

  ی یادگیریهاطراحی آموزشی مواد آموزشی و رسانه

 ی یادگیری هاگران علوم پزشکی در استفاده از مواد آموزشی و رسانهارائه مشاوره به کنش

 هاها و محدودیتآموزشی الکترونیکی و تعیین قابلیتی هاارزشیابی رسانه

 گزینش/ طراحی/ تولید یا ارزشیابی 

 ی آموزشی غیرالکترونیکی هارسانه

 علوم پزشکی در

 انتخاب و اصالح رسانه آموزشی غیر الکترونیکی موجود متناسب با نیازها 

 فایده طراحی و تولید رسانه آموزشی غیر الکترونیکی-امکان سنجی و تحلیل هزینه

 طراحی و تولید رسانه آموزشی غیر الکترونیکیطرح پیشنهادی  تدوین

 رسانه آموزشی غیر الکترونیکیطراحی و تولید 

 هاها و محدودیتارزشیابی رسانه آموزشی غیر الکترونیکی و تعیین قابلیت

 تلفیق فناوری آموزشی در فرایندهای 

 یادگیری علوم پزشکی-یاددهی

 ی درسی هاتوانمندسازی مدرسان و کنشگران علوم پزشکی جهت تلفیق تکنولوژی آموزشی در برنامه

 مدیریت آزمایشگاه تحقیقات تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکیطراحی و 

، طراحی و الگوسازی برای کاربرد تکنولوژی اموزشی در آموزش علوم پایه و ریزیبرنامه

 عملی/آزمایشگاهی و آموزش بالینی، دروس نظری

 ی، و راهبرد آموزشی( به کاربرانافزارنرمارائه راهنمایی )سخت افزاری، و سازی آماده

-ی آموزشی در فرایند یاددهیهااز فناوری مؤثرپشتیبانی جامعه علوم پزشکی در استفاده 

 یادگیری

 ی آموزشی مبتنی بر فناوریهانظامسازی طراحی و پیاده

 ی یادگیریهای آموزش و محیطهایکپارچه ساختن نظام

 های آموزشینظارت و مدیریت بر اجرا و استقرار فناوری

 تولید دانش در حوزه تکنولوژی 

 در علوم پزشکی  آموزشی

 پژوهش مسألهتعیین اولویت پژوهشی و 

 انتخاب روش تحقیق مناسب

 طراحی طرح تحقیقاتی 

 اجرا و تهیه گزارش علمی 

 تدوین و انتشار مقاله 

 رعایت اصول اخالق و مالکیت معنوی در پژوهش

 ی طراحی و هامدیریت پروژه

 آموزشی   تکنولوژی

 تهیه برنامه مدیریت پروژه

 فایده-تجزیه و تحلیل هزینه

 ایجاد بودجه و برنامه

 شناسایی نیازهای تخصیص منابع

 گذار بر بودجه، برنامه و منابع مورد نیازتأثیری هاشناسایی محدودیت

 -پایش، نظارت و کنترل -یدهسازمان -ریزیبرنامه -یگذارسیاستطراحی نظام مدیریت )

 ارزشیابی( مبتنی بر شواهد 

 ی طراحی آموزشی چندگانههانظارت بر پروژه

 همکاری و مشارکت میان دست اندرکاران پروژهارتقای 

 هااجرا و ارزشیابی تکوینی و تراکمی پروژه و برنامه

 های آموزشیمدیریت نگهداری، به روز رسانی و توسعه و تحقیق فناوری

 طراحی سنجش یادگیری مبتنی بر فناوری  یادگیری مبتنی بر فناوری سنجش

های مشاهده، ، چک لیستسازیها، سناریوهای شبیهها، مصاحبهها، پرسشنامهتدوین آزمون
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 ی عملکرد و غیره متناسب با هدف آموزشی هاچک لیست

 و اجرای سنجش یادگیری مبتنی بر فناوری طراحی

 ابزارها سنجش یادگیریمحاسبه روایی و پایایی 

 سازیگزینش، انتشار، اجرا و نهادی

 ی آموزشی درهانوآوری

 ی علوم پزشکیهادانشکده

 بررسی و انتخاب فناوری آموزشی مورد نیاز و مناسب

 و طراحی آموزشی ریزیبرنامهالگوهای  کارگیریبهابداع و 

 پزشکییادگیری علوم -ایجاد تغییر و نوآوری در فرایندهای یاددهی

 های آموزشیها و فناوریوریآحمایت از انتشار و پذیرش نو

 ی آموزشی موجود در عملهاتحقیقات و نظریه کارگیریبه تکنولوژی آموزشی مبتنی بر شواهد

 Teaching And Learningتدریس ) -و مدیریت واکاوش یادگیری سازی ایجاد، پیاده

Analyticsدر آموزش علوم پزشکی ) 

  و شواهد در آموزش پزشکی هااستفاده از آخرین یافتهمطالعه و 

 خالقیت و نوآوری در حوزه 

 تخصصی

 به روز برای ایجاد تغییر و نوآوری مبتنی بر نیازهای بومی  یهاالگوها و مدل کارگیریبهابداع و 

 ی آموزشی و روندها و مباحث روزآمدهاطراحی و توسعه تکنولوژی آموزشی مبتنی بر پاردایم

 های خالقانه و نواورانه به مسائل آموزش علوم پزشکیکارراه ارائه

 ، هاارزشیابی و اعتباربخشی فناوری

 ی آموزشی هافرآیندها و برنامه

  مشخص کردن اهداف آموزشی

 انتخاب الگو، روش و ابزار ارزشیابی متناسب با اهداف آموزشی

 ی آموزشیهافرآیندها و برنامه، هاطرح ارزشیابی تکوینی / تراکمی فناوری تدوین

 های آموزشی، فرآیندها و برنامههای ارزشیابی تکوینی / تراکمی فناوریهاداده آوریجمعاجرا و 

  ی ارزشیابی به ذی نفعانهاگزارش یافته

 و ابزارهای ارزشیابی  ها( الگوها، روشMetaevaluationفراارزشیابی )

 ( و Professionalism)ای تعهد حرفه

 رعایت اصول اخالقی

 ای برقراری ارتباط شفاهی و کتبی بر اساس استاندادهای حرفه

 (Conflict Of Interestو کارآمد به دور از تعارض منافع ) مؤثری هاارائه راه حل

 بر اساس اصول معنوی و اخالق با توجه به نتایج اجتماعی آنای اتخاذ تصمیمات حرفه

 مخاطبان، ذی نفعان و همکاران حمایت از حریم خصوصی و امنیت

 و مالکیت معنوی تألیفاحترام به حق 

 کارکنانارتقای و  کارگیریبهعدم رفتار تبعیض آمیز در استخدام، 

و دانش در طراحی آموزشی، تکنولوژی آموزشی و  هامهارتبه روزرسانی و بهبود مداوم 

 ی مرتبطهاحوزه

 حی آموزشی و تکنولوژی آموزشیطرافرایندهای اخالقی و منطقی درباره گیری شناسایی و تصمیم

 به صورت دیداری، شفاهی و نوشتاری مؤثربرقراری ارتباط  مهارت ارتباطی و مشاوره ای

 مناسبای بروز رفتارهای میان فردی، گروهی و مشاوره

 ی مشاوره هامهارتاستفاده مناسب از 

 انجام ماهرانه کار گروهی

 

 Expectedی عملی مورد انتظار )هامهارتبیانگر  2جدول 

Procedural Skills) یآموزش یگان تکنولوژآموختدانش 

بر اساس نوع انجام  هامهارتی است. این در علوم پزشک

بندی اولویتحداقل تعداد موارد انجام مهارت مهارت و 

 شده است.

از مورد انتظار های عملی مهارت 2در جدول 

ی در علوم پزشک یآموزش یآموختگان تکنولوژدانش

 یافزارهاکار با نرم ،هامهارتآورده شده است. از بین این 

و  یطراحی و آموزش یمرتبط با حوزه تکنولوژ

ترین ی بیشبا فناور افتهیارتقای  یریادگیسازی ادهیپ
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ها و یباز دیو تول یطراحارت دفعات تکرار را دارند و مه

حوزه -ی به عنوان یک دانش خاصآموزش یهاسازیهیشب

(Domain specific )ین دفعات تکرار را داشته است. ترکم

ها در سطح تر این مهارتهمچنین انتظار این است تا بیش

انجام مستقل آموخته شوند زیرا که دانشجویان دکتری 

ارزیابی مستقل بسیاری بایستی توانایی طراحی، اجرا و 

 های آموزشیها و فعالیتبرنامه

 

 یدر علوم پزشک یآموزش یگان تکنولوژآموختدانشی عملی مورد انتظار هامهارت :2جدول

 حداقل تعداد موارد انجام مهارت برای یادگیری مهارت

 کل دفعات انجام مستقل کمک در انجام مشاهده

 4 1 1 2 های آموزشیسازیها و شبیهطراحی و تولید بازی

 6 3 2 1 های آموزشینیازسنجی و طراحی آموزشی دوره

 9 3 3 3 افزارهای مرتبط با حوزه تکنولوژی آموزشیمهارت کار با نرم

 9 2 3 4 سازی یادگیری ارتقای یافته با فناوریطراحی و پیاده

 5 3 1 1 های آموزشی نوظهور فناوریارزشیابی، انتخاب و اشاعه 

 5 3 1 1 طراحی، تولید و ارزشیابی محتواهای الکترونیکی

 

 

 یدر علوم پزشک یآموزش یتکنولوژدوره دکتری آموختگان مورد انتظار دانشهای مدل شایستگی: 1شکل 

 

را داشته باشند. متناسب با نتایج جدول یک و دو مدل 

 یآموختگان تکنولوژدانشهای ها و مهارتشایستگی

 ترسیم شده است. 1ی در شکلدر علوم پزشک یآموزش

موختگان دوره مورد انتظار دانشهای شایستگی 1شکل 

ی بر اساس در علوم پزشک یآموزش یتکنولوژ یدکتر

ی چیو ر لزیس و تعریفالگوی عمومی طراحی آموزشی 

(Seels & Richey)(2از تکنولوژی آموزشی دسته ) بندی

های شناسایی شده در کرده است. شایستگی
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های تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی قرار بندیدسته

ها که جنبه از شایستگی سرییکعالوه بر آن  اند.گرفته

ای هعمومی داشته و عام حوزه هستند در ذیل منش حرف

ای از مطرح شده است. به عنوان منش حرفه

رود گان تکنولوژی آموزشی انتظار میآموختدانش

ای خوبی داشته باشند، به ی ارتباطی و مشاورههامهارت

و تولید دانش در حوزه تکنولوژی آموزشی پردازی نظریه

در علوم پزشکی و زمینه توسعه حوزه را فراهم سازند و 

ای و های خودشان بر منش حرفهفعالیتدر نهایت در تمام 

  رعایت اصول اخالقی پایبند باشند.

 

 بحث

تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی شامل تجزیه و تحلیل 

مشکالت آموزشی، طراحی، تولید، اجرا، ارزشیابی و 

مدیریت منابع و فرایندهای آموزشی به منظور بهبود یا 

ست. پهنه تسهیل یادگیری و عملکرد در علوم پزشکی ا

تکنولوژی آموزشی همیشه در حال تغییر بوده است. زیرا 

های پیشین با شتابی های تکنولوژی، روشبا پیشرفت

های نوینی جایگزین ها و روشبازد و ایدهفزاینده رنگ می

 شوند.آنها می

ها را های این پژوهش، برخی از نقشبا توجه به یافته

در علوم پزشکی توان برای تکنولوژیست آموزشی می

های شناسایی کرد. طبق نتایج این پژوهش تکنولوژیست

طراحی و اجرای توانند به میدر نقش آموزشی آموزشی 

های مورد نیاز در زمینه تکنولوژی آموزشی در آموزش

تدریس در ، ات ذیربطمؤسسعلوم پزشکی به افراد و 

مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

(PhD در )های مرتبط با آموزش علوم این رشته و رشته

ی مرتبط با هاپزشکی؛ تکنولوژی آموزشی و سایر رشته

های نامههدایت و راهنمایی و مشاوره پایان، فضای مجازی

طراحی، هدایت ، مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط

های آموزشی توانمندسازی اعضای و اجرای کارگاه

ریزی، برنامهو  زشیو کارکنان آمو علمیهیأت

های آموزشی در زمینه ی و اجرای کارگاهدهسازمان

 بپردازند. یادگیری در علوم پزشکی -یاددهیارتقای 

طراحی، هدایت و اجرای توانند می در نقش پژوهشی

های بنیادی و کاربردی در زمینه تکنولوژی پژوهش

طراحی، نظارت و اجرای ، آموزشی در علوم پزشکی

در حوزه تکنولوژی ای پژوهشی و توسعههای طرح

آموزشی در علوم پزشکی به منظور تولید و اعتالی دانش 

شناسایی مشکالت آموزشی در حوزه تکنولوژی ، فناورانه

، آموزشی و ارائه راه حل مبتنی بر شواهد برای رفع آن

های پژوهشی برای تبدیل طراحی، نظارت و اجرای طرح

ر تکنولوژی آموزشی در علوم های نوین ددانش به فناوری

پژوهش در زمینه ایجاد تغییر و نوآوری متناسب ، پزشکی

تولید شواهد ، با نیازهای روزآمد در آموزش علوم پزشکی

علمی مرتبط با تکنولوژی آموزشی و کاربرد آن در 

 کارگیریبهمطالعه نحوه ، آموزش علوم پزشکی

وم های علهای آموزشی پیشرفته در دانشگاهفناوری

سازی نتایج و پزشکی موفق و تعامل با آنها جهت بومی

ای در زمینه های کشوری و منطقههدایت پژوهشو  هایافته

 را برعهده بگیرند.  تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

ارائه مشاوره و مشارکت توانند به می ایدر نقش مشاوره

در های مرتبط با حوزه تکنولوژی آموزشی در فعالیت

ها و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه

سایر مؤسسات و نهادهای آموزشی و پژوهشی و 

مشاوره و مجری ، بهداشتی درمانی )خصوصی و دولتی(

ات دولتی و مؤسسهای آموزشی در فناوریسازی پیاده

مشارکت در ، های علوم پزشکیخصوصی و دانشگاه

( مرتبط با Guidelineتدوین راهنماهای آموزشی )

ارائه خدمات ، تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

جهت طراحی  علمیهیأتای یادگیرندگان و اعضای مشاوره

های آموزشی، مواد افزارنرمو ساخت درس افزارها، 

ای، ویدئوهای های آموزشی، چندرسانهآموزشی، رسانه

ارائه خدمات ، های آموزشیآموزشی و سایر فناوری

های ای در راستای شناسایی فناوریمشاورهآموزشی و 
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ها در بهینه از آن کارگیریبهنوین آموزش علوم پزشکی و 

های کارراه مشاوره جهت ارئه. یادگیری-فرآیند یاددهی

های عملیاتی جهت ادغام تکنولوژی آموزشی در برنامه

درسی نظام آموزش علوم پزشکی کشور مطابق با 

 پردازند. ب المللیاستانداردهای بین

مشارکت در طراحی و تولید توانند به می در نقش مولد

ها و منابع آموزشی در راستای تسهیل فرآیند رسانه

 سازیارائه و پیاده، یادگیری در علوم پزشکی-یاددهی

های آموزش های نوین فناورانه در پاسخ به چالشکارراه

های جدید طراحی، اجرا و ارزشیابی نظام، علوم پزشکی

گیری از یادگیری در علوم پزشکی با بهره-یاددهی

ابداع و ، های آموزشی مناسب و روزآمدفناوری

الگوهای بومی و منطبق با فرهنگ اسالمی جهت  کارگیریبه

ایجاد تغییر و نوآوری در زمینه تکنولوژی آموزشی در 

های ابتکاری مبتنی بر کارراه ارائه، علوم پزشکی

یادگیری -تسهیل فرایند یاددهی های آموزشی برایفناوری

و دانشجویان  علمیهیأتدر جهت کمک به اعضای 

، مؤثرهای فناورانه حلارائه راه، های علوم پزشکیدانشکده

کارآمد، کاربردی و مقرون به صرفه برای رفع مسائل و 

یادگیری در حوزه -مشکالت موجود در فرآیند یاددهی

های رنامهطراحی، هدایت و اجرای ب، علوم پزشکی

ی بالینی مانند هامهارتتکنولوژی آموزشی برای 

ی(، واقعیت مجازی، و فیزیکای ها )رایانهسازیشبیه

-تدوین راهبردهای واکاوش یاددهی، واقعیت افزوده

در  (Teaching And Learning Analytics)یادگیری 

های آموزش علوم پزشکی به منظور استفاده بهینه از داده

های آموزشی ها و بستهطراحی و تولید برنامه، آموزشی

دیجیتالی و غیر دیجیتالی به روز و کارآمد برای 

ها و طراحی و اجرای شیوه، های علوم پزشکیدانشگاه

ابزارهای مناسب برای ارزشیابی تکنولوژی آموزشی در 

 .علوم پزشکی

ی، هدایت، گذارسیاستتوانند می نیز در نقش مدیریتی

و ارزشیابی تکنولوژی آموزشی در  حمایت، نظارت

مدیریت و هدایت طراحی و ، های علوم پزشکیدانشگاه

مشارکت ، انتخاب منابع آموزشی فناورانه در علوم پزشکی

های ستادی و اجرایی وزارت بهداشت و درمان در فعالیت

ها و سایر مؤسسات و و آموزش پزشکی، دانشگاه

رمانی در حوزه نهادهای آموزشی و پژوهشی و بهداشتی د

 بپردازند.  ادغام تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

 یمبتن یبرنامه درس یایپژوهش و مزا یهاافتهیبا توجه به 

 یمبتن یدرس هایبرنامه انیتفاوت م نیمهمتر یستگیبر شا

 کردیدر رو گرید یآموزش هایبا برنامه یستگیبر شا

اتفاق  تربیشآنچه  یسنت یاست. در برنامه درس یستگیشا

توسعه  کردیدر رو کهیانتقال دانش است؛ در حال افتدیم

 هایاز برنامه یانتقال دانش جز کوچک یستگیبر شا یتنمب

 عالوه یستگیشد شا انیهمانطور که ب رایز ،است یآموزش

 .است زین زهیمهارت، نگرش و انگ ،توانایی شامل دانش بر

 تأکید( بر این امر 19( و همکاران)Chyungچناچه چیانگ )

کنند که هدف از طراحی برنامه درسی شایستگی محور می

این است که دانشجویان عالوه بر فراگیری ترکیبی 

ها، قادر باشند و توانایی هامهارتضروری از دانش، 

ی کسب شده خود را تشخیص داده و به کار هاتوانایی

شایستگی نیاز به  اجرای برنامه درسی مبتنی بر گیرند.

سازی بستر فناورانه و نوآورانه در عواملی نظیر فراهم

های مهارتی، ایجاد نگرش مثبت و به روز بودن آموزش

 (.23تا20)حتوای ارائه برای دانشجویان داردم

این دوره  دوره دکتری گانآموختدانشطبق نتایج پژوهش 

یادگیری بستر مناسبی برای ایجاد فرصت  باید قادر باشند

العمر و دسترسی برابر به آموزش با کیفیت برای مادام

تمامی یادگیرندگان در علوم پزشکی را فراهم سازند. ادغام 

تکنولوژی در آموزش علوم پزشکی را مطابق با استاندارد 

علوم داده و  کارگیریبهبا  رهبری علمی و مدیریت نماید.

 Teaching Andیادگیری ) -فناوری واکاوش یاددهی 

Learning Analyticsهای آموزش مبتنی بر ( زمینه

 کارگیریبهبا  شواهد در نظام سالمت را فراهم سازد.

های جدید در آموزش علوم پزشکی بر تحقق نقشه فناوری
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دهد. با درک ارتقای جامع علمی سالمت کشور ترویج و 

های ی نوین آموزشی بتواند دورههاعمیق از نقش فناوری

کوتاه مدت یا بلند مدت در علوم پزشکی را آموزشی 

های پژوهشی در طرح طراحی، اجرا و ارزشیابی نمایند.

زمینه تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی را به منظور 

شناسایی و رفع مشکالت طراحی، نظارت، اجرا و ارزشیابی 

های الکترونیکی پشتیبان عملکرد در علوم نظام نمایند.

تقر و ارزشیابی نمایند. رویکردها و پزشکی را طراحی، مس

یادگیری مبتنی بر فناوری در -های جدید یاددهیشیوه

سازی و مستقر نمایند. منابع و علوم پزشکی را ابداع، بومی

غیرالکترونیکی( را مطابق با -مواد آموزشی )الکترونیکی

ی به روز طراحی، تولید و هااستانداردها و فناوری

رات فناورانه و اشاعه تکنولوژی تغیی ارزشیابی نمایند.

ی علوم پزشکی و نظام آموزش هاآموزشی در دانشگاه

ارتقای با پرورش و  سالمت را مدیریت و رهبری نمایند.

به کادر آموزشی  ای،های پژوهشی و مشاورهتوانمندی

نظام سالمت کشور خدمات تکنولوژی آموزشی و طراحی 

های یادگیری و ریهگیری از نظدهد. با بهرهارائه  آموزشی

های اسالمی، به های دینی و اخالقی مبتنی بر ارزشآموزه

ها مناسب آموزشی در علوم افزارنرمطراحی منابع و 

های افزارنرمپزشکی بپردازند و کشور را از ورود منابع و 

ها و با فرهنگ ارزش هعمدطور ه بوارداتی که 

 سازند.نیاز بی ،های ما سازگار نیستایدئولوژی

 

 گيرينتيجه

دوره توانمندی برای و  یستگیچهارده شااین پژوهش در

 زم است که دربدست آمد که ال یآموزش یتکنولوژ یدکتر

های برخالف برنامه .آن توجه گردد به یبرنامه درس نیتدو

بر محور انتقال محتوا  اغلبمحور که درسی سنتی و دانش

استفاده از رویکرد و دانش به یادگیرنده استوار است، با 

توان گامی در جهت می برنامه درسی مبتنی بر شایستگی،

تلفیق دانش با مهارت و نگرش در دانشجویان برداشت. 

ای در حاصل به کارگیری این ترکیب ایجاد شایستگی حرفه

دانشجویان است که در نهایت باعث عملکرد مطلوب آنها 

ام شود در نظگردد. بر همین اساس توصیه میمی

ریزی ریزی درسی آموزش عالی، از الگوی برنامهبرنامه

 آن که برای .درسی مبتنی بر شایستگی استفاده گردد

ین مربوطه مسؤول، الزم است طراحی به خوبی انجام پذیرد

 های الزم در این خصوص برخوردار شوند.از آموزش

 

 قدرداني

کنندگان دانند از تمامی شرکتنویسندگان بر خود الزم می

 در این پژوهش تقدیر و تشکر به عمل آورند.
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Competency-based curriculum model in developing a doctoral 

program in educational technology in medical sciences 

 

Eisa Rezaei1, Mitra Zolfaghari2, Manijeh Hooshmandja3 

 

Abstract 

 
Introduction: Educational technologies in medical sciences incorporate analysis of instructional problems, 

development, implementation, evaluation and management of instructional as well as non-instructional 

resources and processes in order to improve or facilitate learning and performance in medical sciences. This 

study endeavored to identify and design the competencies of PhD graduates in educational technology in 

medical sciences to develop a competency-based curriculum. 

Methods: This qualitative study was conducted through a focus-group interview and based on the opinions of 

stakeholders including students, graduates, faculty members of the departments of educational technology, e-

learning and medical education; the competencies of the graduates of educational technology in medical 

sciences in the specialized doctoral program were identified and approved by experts. This study used 

purposeful sampling, in which 12 participants were selected from the population, in two groups: students and 

graduates (6 participants) and medical specialists and faculty from the department of educational technology, 

e-learning, and medical education (6 participants). Participants in the focus group discussed a variety of 

competencies on the basis of the expected professional role of PhD graduates in educational technology in 

medical sciences. 

Results: The findings were summarized based on the three criteria of necessity, transparency and relevance, 

and 14 competencies were finalized according to the expected tasks, and finally were classified based on the 

ADDIE model. 

Conclusion: According to the findings, it is imperative to pay close attention to these fourteen competencies 

and tasks when developing the curriculum for a doctorate course in educational technology. Core, non-core, 

and required courses are developed according to these competencies. 
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