
 6931 سال ضْیذ هطْزیداًطگاّی جطٌَارُ آهَسضی  دّویيّای هعزفی ضذُ تِ فزایٌذ 

 داًطگاُ علَم پشضکی گیالى

 صاحثاى// ّوکاراى فزایٌذ عٌَاى فزایٌذ حیطِ

 هذیزیت ٍ رّثزی

 آهَسضی 

،راٌّوای عولی تزای فعالیتْای آهَسضی اساتیذ: گاهی  (PDP)طزاحی ٍ اجزای تزًاهِ تَسعِ فزدی 
 *آهَسش علَم پشضکیدر جْت ارتقاء  سیزساخت ّای 

دکتز صثا فخزیِ  -دکتز ایذُ دادگزاى -دکتز ارسالى ساالری -دکتز ضاّزخ یَسف سادُ
غالهزضا عثذالِ سادُ  -دکتز سّزا طاّزی استزهی -دکتز فاطوِ جعفزآقایی -اصل

 سیذُ اًسیِ هیزحجتی -صذیقِ فالح

طزاحی ٍ تَلیذ 

 هحصَالت آهَسضی

طزاحی ٍ اجزای هَلتی هذیای آهَسضی هثحث تیواریْای قلة ٍ عزٍق تا استفادُ اس ًزم افشار 
Adobe Acrobat Pro  رٍضی آساى ٍ سزیع جْت تَلیذ هحتَای آهَسضی* 

صذیقِ  //هْذی پَرتْلَل -ضادی هحفلی  -دکتز ایذُ دادگزاى -دکتز ارسالى ساالری
  هتیي فزد صثَری -ن هحفلیضثٌ -حویذ خزدادی-سارا یحیی سادُ  -فالح

 

 یاددّی ٍ یادگیزی

فزایٌذ اجزا ٍ ارسضیاتی یادگیزی کَآًتَهی در تذریس درس تیَضیوی داًطجَیاى پشضکی: سزعت، 
 *خالقیت ٍ استقالل در یادگیزی، اس ٍیژگی ّای داًطجَیاى  داًطگاُ ّای ّشارُ سَم

دکتز ایذُ  -دکتزعلی خلخالی -ًفیسِ السادات دادگزاى -دکتزهٌیزُ آقاجاًی ًسة
 صذیقِ فالح //دادگزاى

تذٍیي ٍ اجزای رٍش آهَسضی درس پژٍّی در درس هذیزیت داًطجَیاى داًطگاُ علَم پشضکی 
 گیالى

 

 ایزج ًیکَکاردکتز-فاطوِ اهزالْی هیطَاى-هحوذ رضا فیزٍسکَّی-هحوذ تاتایی پَر
 عثذالغٌی عثذالْی هحوذ-عثذالحسیي اهاهی سیگاررٍدیدکتز //هجیذ پَرضیخیاى

 رتاتِ درٍیص پَر-هحوَد عاتذیي سادُدکتز -آرهاى پزٍیشی

 

ارسضیاتی آهَسضی 

ّیات -)داًطجَ

 (علوی ٍ تزًاهِ

تزرسی عَاهل تاثیزگذار تز تجارب پژٍّطی داًطجَیاى پشضکی داًطگاُ علَم پشضکی گیالى در 
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 سیوا اتزاّیوی //پزًذ پَررقاًع -دکتز حسي هَالدٍست

( داًطجَیاى پشضکی تِ رٍش  OSCEاجزا ٍ تعییي پایایی تیي ارسیاتاى در آسهَى صالحیت تالیٌی )
 *هطاّذُ فیلن

دکتز اتزاّین  –دکتز ایذُ دادگزاى  -دکتز هاّذخت طاّزی  -دکتز ارسالى ساالری
فاطوِ رضی  -فاطوِ هطیز سیٌایی –اتزاّین ًصیزی  –دکتز تاتک تخطایص  –ًصیزی 

 سّزا ساّذی ضلواًی -سیذُ اًسیِ هیزحجتی –حَا پَرعلی //سادُ

تذٍیي ٍ تاسًگزی 

 تزًاهِ ّای آهَسضی

طزاحی ٍ اجزای فزم تاسًگزی کَریکَلَم ّای آهَسضی تز اساس تستِ ّای تحَل ٍ ًَآٍری در 
 *آهَسش عالی سالهت 

دکتز هاّذخت  //دکتز ارسالى ساالری-دادگزاى دکتز ایذُ  -سّزا طاّزی استزهی
 صذیقِ فالح -طاّزی
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