
تعداد 

دانشجو یا 

رزیدنت

تعداد هئیت 

علمی
توضیحاتتعداد کل

 خرداد31 1
کارشناس )قلی پور

EDC)
1

خرداد2
دکتر - دکتر شیرزاد 

حیدریان
1

 تیر318
کارشناسی ارشد )قانی 

(کتابداری
1

 تیر411
دکتر - دکتر شیرانی 

اعتمادی فر
1

 تیر525
 phd)دکتر ربیعی 

(روانشناسی
1

 مرداد6
 phd)دکتر شایان

(آموزش پزشکی
1

 مرداد7
 phd)دکتر شایان

(آموزش پزشکی
1

مرداد8
کارشناس )قلی پور

EDC)
1

باتوجه به تعداد ثبت نام کنندگان ممکن است 

چند دوره برگزار گردد

مرداد9

دکتر 

 phd)طهماسبیان

  (انفورماتیک پزشکی

کارشناس )قلی پور

EDC)

1
باتوجه به تعداد ثبت نام کنندگان ممکن است 

چند دوره برگزار گردد

شهریور10
 phd)دکتر حقانی

(آموزش پزشکی
1

شهریور11
 phd)دکتر ربیعی 

(روانشناسی
1

تاریخ شروعردیف

مدیریت کالس درس

خالقیت و نوآوری

شیوه های دسترسی و )  های پزشکی guid lineمعرفی 

(بازیابی

آموزش نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی

 story line

(LMS)آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی 

آیین نامه و مقررات آموزشی 

آیین نامه و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

آشنایی با قوانین ، مقررات و شیوه نامه اجرایی آیین 

نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

تهیه سئواالت چند گزینه ای با نرم افزار نجما

.. وkfارزشیابی دانشجویان آزمون تشریحی ، 

نقش اساتید در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

تعداد روزنام  مدرسانتاریخ پایانعنوان کارگاه

1396سال گروه هدف

 الکترونیکیlog bookکارگاه آشنایی یا سامانه 



شهریور12
 phd)دکتر حقانی

(آموزش پزشکی
2

آبان13

خانم دکتر 

 آموزش phd)یمانی

(پزشکی

1

آذر14
 phd)دکتر محمدی

(آموزش پزشکی
1

دی ماه16
کارشناسی ارشد )قانی 

(کتابداری
1

1 تیر13

1 تیر27

1 مرداد3

1 مرداد10

1 مرداد17

1 مرداد31

1 تیر20

1 مرداد24

یادگیری در - اصول یاددهی 

آموزش بالینی

گراند راند- راند آموزشی 

آموزش درمانگاهی و سرپایی

اعتبار سنجی مجالت علمی

15

17
سلسله مطالب 

آموزش بالینی

باز اندیشی و بازخورد در آموزش 

پزشکی

 تیر، مرداد

فرایند نویسی در آموزش

اخالق حرفه ای

روش تدریس

1 آذر
مصداق سازی مفهومی معیار های ارزشیابی اساتید 

توسط مسئولین
دکتر معزی

گزارش صبحگاهی

آموزش پروسیجر ها، آموزش در 

اتاق عمل
ژورنال گالب

مهارتهاو صالحیت های بالینی


