
 7931 ظبل ؼْیذ هطْری داًؽگبّیجؽٌَارُ آهَزؼی  یبزدّویيّبی هعرفی ؼذُ بِ فرایٌذ 

 داًؽگبُ علَم پسؼکی گیالى

 صبحببى// ّوکبراى فرایٌذ عٌَاى فرایٌذ حیطِ

 

 

 هذیریت ٍ رّبری

 آهَزؼی 

دکتر آبتیي -ّوتی حعیي دکتر -دکتر حعیي خَؼرًگ-دکتر ؼبّرخ یَظف زادُ  *اعضبء ّیئت علوی (PDP)فرآیٌذ بْبَد برًبهِ ریسی تَظعِ فردی 
  دکتر فبطوِ جعفرآقبیی -دکتر صبب فخریِ اصل -دکترایذُ دادگراى -حیذرزادُ

 ظیذُ اًعیِ هیرحجتی -هرین خجعتِ -صذیقِ فالح بَظبری

 اؼرف -اظکٌذری ّوبیَى -ؼعببًیظویِ  -دکتر ابراّین ًصیری-ّوتی حعیي دکتر آهَختگبى داًػ بب هرتبط اهَر اطالعبت آٍری في ّبی ظبخت زیر ظبزی آهبدُ فرایٌذ
 حویذ خردادی -جببری // هتیي فرد صبَری فرؼبد -داًػ ظیذ العبدات

دکتر هبّذخت  -دکتر حعیي خَؼرًگ  -دکتر آبتیي حیذرزادُ -دکترحعیي ّوتی گیالى پسؼکی علَم داًؽگبُ تخصصی ّبی رؼتِ الکترًٍیک بَک الگ ظبهبًِ اًذازی راُ
دکتر ایراًذخت  -هٌْبز ّوذاًی هجرد-فبطوِ هؽیر ظیٌبیی-پَرهحوذ رظتن -طبّری
دکتر کیَهرث  -دکتر عببض صذیقی ًصاد -زیبب ظْیری -افؽیي صفبیی اصل -ؼٌبٍر
 دکتر ٍحیذ هٌصف کعوبیی -ًجفی

طراحی ٍ تَلیذ 

 هحصَالت آهَزؼی

حیطِ آهَزغ طراحی ٍ تَلیذ فلػ کبرت ّبی ترهیٌَلَشی پسؼکی بِ عٌَاى یک هحصَل آهَزؼی در 
 * پسؼکی برای ًخعتیي ببر در ایراى ٍ ارزیببی آى از دیذگبُ داًؽجَیبى داًؽگبُ علَم پسؼکی گیالى

 صفَرا ؼریفی - یبظوي رهضبى زاد//  ایوبى علیسادُدکتر 

 

 یبددّی ٍ یبدگیری

هرجبى  دکتر- هیثن ؼریفذیٌی دکتر - عبطفِ جعفری // دکترزّرا حصبری ؼرهِ دکتر * عوَهیدر تذریط هببحثی از درٍض رؼتِ دارٍظبزی   Gallery Walk اظتفبدُ از رٍغ ًَیي آهَزؼی 
 دائی حبهذ

 احعبى ابَطبلب دکتر - آزادُ هتَلیبى // دکترظعیذ هٌَچْری دکتر Flipped classroom  بِ ؼیَُ 7ٍ ارزؼیببی تذریط فبرهبظیَتیکط طراحی

 علیرضب ؼعَری بیذگلی// پرًذ پَرقبًع طریق ارزیببی درٍى گرٍّی داًؽجَیبىریَی از  -یبددّی ٍ یبدگیری احیب قلبی

ارزؼیببی آهَزؼی 

ّیبت -)داًؽجَ

 (علوی ٍ برًبهِ

ابسار فعبلیت ّبی آهَزؼی در ببلیي برهبٌبی اظتبًذارد ّبی آهَزغ ببلیٌی در  فرایٌذ یکعبى ظبزی
 راظتبی بعتِ  اعتببر بخؽی، تحَل ًٍَآٍری در آهَزغ پسؼکی 

هحوذ علی -راضیِ قرببى دٍظت-حَا پَرعلی-دکتر حعیي خَؼرًگ-ظبقی هَظَی
دکتر -ًیدکتر ربببِ ظلیوب-دکتر ظَدابِ حذادی-دکتر هیر هحوذ جاللی-یسداًی پَر

 دکتر رضب ؼرفی-ًصیر ًصیری

 *داًؽجَیبى دٍرُ پسؼکی  OSCEبْبَد رًٍذ ارزیببی آزهَى صالحیت ببلیٌی 
 

دکتر حویذ  دکتر حعیي ّوتی، دکتر حعیي خَؼرًگ، طبّری، هبّذخت دکتر
 -االهیي ظپیذُ رٍح  -هیرحجتی اًعیِ ًصیری// ظیذُ ابراّین هحوذی کجیذی، دکتر

 صذیقِ فالح -زادُ  رضی فبطوِ

تذٍیي ٍ ببزًگری 

 برًبهِ ّبی آهَزؼی

هحتؽن دکتر زّرا -یَظف زادُ چببکدکتر ؼبّرخ  -هٌصف کعوبیی  ٍحیذدکتر  * بَهی ظبزی راّکبر ّبی طبببت ببلیٌی
لیال  -دکترعٌبیت الِ ّوبیی راد -خذادادیدکتر ًعیوب  -دکتر علی داٍٍدی -اهیری

دکتر حویذ حیذری// فبطوِ  -صویویبىصذیقِ  -هبریِ حعیي پَر-کَچکی ًصاد
 هحوذرضب هیرزازاد-جَادی

عست  -دکتر عبذالحعیي اهبهی ظیگبرٍدی -دکتر هجیذ پَرؼیخیبى// آیذیي بذى آرا * تذریط بِ ؼیَُ الکترًٍیک برای آهَزغ داًؽجَیبى پرظتبری داًؽگبُ علَم پسؼکی گیالى فرآیٌذ یبدگیری الکترًٍیکی
 حویذ خردادی -پبریبد

 فرایٌذ برتر داًؽگبّی*


