
 9315 سال ضْیذ هطْریداًطگاّی جطٌَارُ آهَزضی  ْویيًّای هعرفی ضذُ تِ فرایٌذ 

 داًطگاُ علَم پسضکی گیالى

 صاحثاى// ّوکاراى فرایٌذ عٌَاى فرایٌذ حیطِ

 هرجعیت ، رّثری  ٍ هذیریت
 آهَزضی

فرآیٌذ استعذادیاتی ٍ پرٍرش ًیرٍّای سرآهذ جْت دستیاتی تِ هرجعیت علوی درآهَزش 
 *پسضکی

دكتر ایذُ دادگراى ، دكترهحوذّادی تْادری، دكتر ارسالى ساالری ، 
 دكتر حسیي خَضرًگ، صذیمِ فالح تَساری، سیذُ اًسیِ هیرحجتی

 دكتر َّهاى ّاضویاى //پَپک خلمت دٍست    آییي ًاهِ اهتحاًات داًطکذُ پسضکی رضت

تِ كوک ًرم  یدًذاًپسضک اىیدر داًطجَ 2 یثاتت دًذاً یپرٍتسّا یایهذ یهَلتاجرای ٍ  یطراح هحصَالت آهَزضی
 *iSpringافسار 

دكتر یَسف جْاًذیذُ ، دكتر ارسالى ساالری، دكتر ایذُ دادگراى 
 ،لیال رٍحی تلسی، دكتر تردیا ٍدیعتی صاتری

 دكتر حسي هَالدٍست MATLABآهَزش هفاّین دضَار فیسیک سًََگرافی تا تکارگیری ًرم افسار  رٍضْا ٍ تکٌیک ّای آهَزضی

ارزضیاتی ٍ سٌجص ٍ 
 اثرتخطی آهَزضی

 در ارزضیاتی عولی داًطجَیاى پرستاری ٍهاهایی در اتاق توریٌات عولی" OSPE"كارترد رٍش

 *ی( اصالح رًٍذ ارزضیات(
طاّرُ خالك دٍست هحوذی، هیٌَ هیترا چْرزاد،  //ضیریي جفرٍدی

فریذُ ّاساٍاری، آسیِ صذیمی، راهص هجذ تیوَری،  ضٌْاز 
 تَراكی،طاّرُ سیذ ًَری ٍعطاءالِ اسذی

 خاًن هرین رجة پَر ًیک فام ،خاًن دكتر پرًذ پَرلاًع در كَریکَلَم پرستاری "كارآهَزی فارهاكَلَشی"اثر تخطی ٍاحذ جذیذ 

تاثیر ترگساری كارگاُ ایوٌی تیوار تر آگاّی ٍ عولکرد داًطجَیاى پرستاری : چالص ّا ٍ  ارزضیاتی
 راّکا رّا

طَتی حسیي  ،دكتر ًازیال جَادی ،فاطوِ هَدب ،دكترعاطفِ لٌثری
 فاطوِ تراری ،سالی هَسَی ،زادُ

 ،دكتر جالل خیرخَاُ// دكتر َّهاى ّاضویاى ،پَپک خلمت دٍست كارگاُ تَجیْی پیص از كارآهَزی
 طیثِ خَش چْر

آهَزش تالیٌی داًطجَیاى   (logbook)پیادُ سازی ٍ تررسی هیساى اثرتخطی هْارت ًاهِ طراحی،
 گرٍُ اتاق عول داًطکذُ پیراپسضکی لٌگرٍد

 یاسوي یعمَتی                    ،آرر درٍیص پَر // دكتر پرًذ پَرلاًع

راٌّوایی ٍ  هطاٍرُ ٍ
فعالیتْای فرٌّگی ٍ اهَر 

 ترتیتی ٍ اجتواعی

پصٍّطی در علَم پسضکی تِ رٍش ٍتیٌار تِ كوک ًرم افسار -هطاٍرُ آًالیي هَضَعات آهَزضی
Adobe  Connect* 

 

حویذ خردادی، لیال رٍحی  دكتر ایذُ دادگراى ،دكتر ارسالى ساالری ،
سیذُ اًسیِ هیرحجتی ، تلسی ، فاطوِ هَدب ، صذیمِ فالح تَساری ، 

 ضادی هحفلی

 فرایٌذ ترتر داًطگاّی*


