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فراخوان تماتیک در حوزه آموزش دندانپزشکی

در کشورkبررسی وضعیت معیشتی دندانپزشکان متعهد به خدمت ضریب •

بررسی بار آموزشی و کیفیت آموزش دانشکده های دندانپزشکی در کشور•

کشوردانشکده های دندانپزشکی محاسبه هزینه تمام شده آموزش دندانپزشکی در •

ت در فعالیت بررسی میزان تمایل اعضای هیات علمی، دستیاران تخصصی و متخصصین دندانپزشکی به مشارک•
های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 

زمینه ساز آنل شناسایی علبررسی میزان شیوع نارضایتی و بی انگیزگی در اعضای هیات علمی دندانپزشکی و •

بررسی بهداشت روانی دانشجویان با افت تحصیلی در دانشکده های دندانپزشکی کشور•

بررسی دیدگاه کارشناسان آموزشی در رابطه با تغییرات آموزشی در آموزش دندانپزشکی•

کشوردانشکده های دندانپزشکی در 12و 11ارزیابی مهارت های بالینی در دانشجویان ترم •

ب کشور در رابطه با روند جذدانشکده های دندانپزشکی بررسی دیدگاه روسا و مدیران گروه های آموزشی •
اعضای هیات علمی و تاثیرات آن



فراخوان ششم

ارائه خدماتتاثیر نتایج اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی در کیفیت آموزش و کیفیتارزیابی 1.

ارائه تاثیر رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در بهبود کیفیت آموزش و پژوهش وارزیابی 2.
خدمات دانشجویی

پذیرش المللی سازی موسسات آموزشی و توسعهبین کشورهای مختلف در نحوه تجربیات بررسی 3.
دانشجویان بین الملل

در مت نیروی انسانی مورد نیاز نظام سالمطالعه تطبیقی فرایند سیاستگذاری و برنامه ریزی 4.
کشورهای منتخب

بمنتخدر کشورهای سالمت انسانی توزیع نیروی مطالعه تطبیقی فرایند سیاستگذاری 5.

اختی و مطالعه نقادانه مطالعات برآورد نیروی انسانی سالمت در کشور و ارایه پیشنهادات روش شن6.
آتیاجرایی برای مطالعات 
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دمات بررسی تاثیر ایجاد دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در ارائه خ7.
بهداشتی درمانی به منطقه و کمک به توسعه پایدار منطقه تحت پوشش

در تنوع متدولوژیک و نقد کیفیت مطالعات انجام شده در حوزه آموزش پزشکیبررسی 8.
کشور

مطالعه مروری نظاممند در زمینه روش های آموزش استدالل بالینی9.

مطالعات مروری نظاممند در زمینه روش های ارزیابی استدالل بالینی10.

ارتقای سالمت معنوی در آموزش علوم پزشکیتدوین بسته سیاستی11.

ی در ارتباط با ی علوم پزشکدانشگاه هارهبری بین بخشی نقش ارتقاء تدوین بسته سیاستی12.
موثر بر سالمتعوامل اجتماعی


