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  معرفي برخي پايگاههاي مفيد در اينترنت

  براي پژوهشگران آموزش پزشكي
  
  

http://www.eriche.org  ــراي ــابع آموزشــي ب ــز من    مرك
الي، بخشي از پايگـاه اطالعـاتي       آموزش ع  ERIC   اسـت كـه 

ــب،    ــي كت ــاالت، معرف ــه اي ارزشــمند از خالصــه مق مجموع
بروشورها و ساير اسناد كتبي مرتبط با آموزش عالي را فراهم           
نموده و همچون مجموعـة مـدالين در علـوم پزشـكي، مـرور              

. كنـد   منابع را براي پژوهشگران عرضـة آمـوزش تـسهيل مـي           
رفته در منابع فوق و نيـز دسترسـي بـه           امكان جستجوي پيش  

در بخش (متن كامل برخي مقاالت گزيده  ERIC Digest (
.مراجعه به اين پايگاه را مطلوب و كارآمد مي سازد  

  
http://www.wmich.edu/evalctr 

ان   اين پايگاه متعلق بـه مركـز ارزشـيابي دانـشگاه ميـشيگ             
مديريت اين مركـز را آقـاي دانيـل اسـتافل بـيم             . غربي است 

Daniel Stufflebeam    به عهـده دارد كـه از پيـشگامان و 
بـا مراجعـه    . رود  زان ارزشيابي آموزشي به شمار مي     انظريه پرد 

هـا و     اي از مقـاالت، پـروژه       توانيد به مجموعه    به اين پايگاه مي   
ت جديـد در زمينـه      ابزارهاي ارزشيابي آموزشي و نيز انتـشارا      

  .هاي آموزشي دست يابيد ارزشيابي برنامه
  

http://trochim.cornell.edu 
   مركز روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي كه تحـت پوشـش           

ــهCornellدانـــشگاه  ــرار دارد، مجموعـ اي ارزشـــمند از   قـ
با ورود به   . نمايد  ارائه مي پژوهشهاي آموزشي را در پايگاه فوق       

توانيـد ضـمن آشـنايي بـا دورة       ميCourse centerبخش 

بندي  طراحي تحقيق و ارزشيابي برنامه و مشاهده جدول زمان     
(Schedule)        درس مذكور كه براي دانشجويان دوره دكتري 

شــود، همپــاي دانــشجويان مــذكور از كتــاب چنــد  ارائــه مــي
مند شده   بهره(Knowledge base)روش تحقيق اي  رسانه

هايي از پژوهشهاي ارزشـيابي را نيـز درايـن مجموعـه         و نمونه 
ــد ــه نمايي ــاه،   . مالحظ ــن پايگ ــر در اي ــمند ديگ بخــش ارزش

selecting statistics  است كه بازديدكننده را گام به گـام 
در انتخاب آزمون آماري مناسب براي تحليل نتـايج پـژوهش           

  .كند ياري مي
http://edu.polyu.edu.hk 

تـوان    كنگ را مي    آموزش دانشگاه پلي تكنيك هنگ         مركز توسعه   
پايگاه اين مركز   . يكي از مراكز توسعه آموزش استاندارد تلقي نمود       

حاوي اطالعات ارزشمندي در زمينه فعاليتهـاي گونـاگون توسـعه           
هـا و دروس،      ابي برنامـه  آمـوزش اسـاتيد، ارزشـي     : آموزش، ازجملـه  

بازديد از اين پايگاه براي مديران و . باشد مي... ريزي درسي و      برنامه
گفتنـي اسـت   . كارشناسان مراكز توسعه آموزش قابل توصيه اسـت   

كه اين مركز اختصاص بـه دانـشگاه پلـي تكنيـك داشـته و طبعـاً                 
هـاي خـاص مراكـز توسـعه آمـوزش در دانـشگاههاي علـوم                 جنبه

  .خورد مجموعه فعاليتهاي آن به چشم نميپزشكي در 
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