
 8931 سالشْیذ هطْزی داًشگاّی جشٌَارُ آهَسشی  دٍاسدّویيهعزفی شذُ تِ  ّایفزایٌذ 

 داًشگاُ علَم پششکی گیالى

 صاحثاى// ّوکاراى فزایٌذ عٌَاى فزایٌذ حیطِ

 

 هذیزیت ٍ رّثزی

 آهَسشی 

صذیقِ    -دکتز ایذُ دادگزاى -ّوتیدکتز حسیي  -دکتز حسیي خَشزًگ *طزاحی ًقشِ تَسعِ فزدی داًشجَیاى استعذاد درخشاى ، اجزا ٍ ارسشیاتی اجشاء ًقشِ
 شادی هحفلی -اًسیِ هیز حجتی -دکتز هاّذخت طاّزی   -فالح تَساری

راُ اًذاسی ثثت ًام غیزحضَری داًشجَیاى هقاطع تحصیالت تکویلی داًشگاُ علَم پششکی 
 گیالى

هٌْاس ّوذاًی -فاطوِ هشیز سیٌایی -اتزاّین آٍاسی -حسیي ّوتی دکتز
 حسیي صثَری-حاًیتْجت رٍ  -هجزد

طزاحی ٍ تَلیذ 

 هحصَالت آهَسشی

 دکتز رضا جعفزی شکیة  -پزًذ پَرقاًعدکتز  *در درس ایوٌی شٌاسی طزاحی، اجزا ٍ ارسشیاتی یادگیزی تا هذل کاغذی ساختارآًتی تادی

 

 یاددّی ٍ یادگیزی

 *تشکیل هذرسِ تاتستاًی جْت تسْیل فزایٌذ ًگارش پزٍپَسال داًشجَیی

 

سّزا  دکتز - شاّزخ یَسف سادُ چاتک دکتز -عٌایت الِ ّوایی راد دکتز
فاطوِ // ًعیوا خذادادی دکتز -لیال کَچکی ًژاد ارم ساداتی -هحتشن اهیزی

 جَادی

 شیزیي جفزٍدی -عاطفِ قٌثزی دکتز -ًاسیال جَادی دکتز اثزتخشی  کالس ٍارًٍِ در آهَسش فزایٌذ پزستاری

ارسشیاتی آهَسشی 

ّیات -)داًشجَ

 (علوی ٍ تزًاهِ

دکتز ٍحیذ  -یواًی کَیدکتزً -شیچٌگ دکتزطاّزُ -دکتز فزیثا عسگزی *ارائِ چارچَب هٌاسة آسهَى گَاّیٌاهِ  طثاتت تزای پششکاى عوَهی
 عشَریَى

استاًذاردّای  آهَسش  درگزٍُ ّای  تالیٌی تا تاکیذ تز تحَل  E- bookطزاحی، اجزا ٍارسشیاتی 
 ًٍَآٍری درآهَسش پششکی کشَر

حَا پَرعلی  -دکتز حسیي خَشزًگ -ساقی هَسَی//  دکتز حسیي ّوتی
 صذیقِ فالح   -اًسیِ هیز حجتی -دکتز ایذُ دادگزاى -راضیِ قزتاى دٍست 

تذٍیي ٍ تاسًگزی 

 تزًاهِ ّای آهَسشی

تذٍیي ٍ تاسًگزی کَریکَلَم آهَسش پششکی عوَهی تز هثٌای ًیاسّای تَهی ٍ هٌطقِ ای، گاهی 
 *تسَی آهَسش پششکی پاسخگَ

دکتز  -دکتز ایذُ دادگزاى -دکتز حسیي خَشزًگ -دکتز حسیي ّوتی
ساقی  -دکتز هاًذاًا جَاًک -دکتز رتیع الِ فزهاًثز   -هاّذخت طاّزی

علی   -سیذُ اًسیِ هیزحجتی  -ٍح االهیيسپیذُ ر -صذیقِ فالح -هَسَی
 سعادت رشتی

 تذریس درٍس ستاى اًگلیسی عوَهی ٍ تخصصی تا استفادُ اس ساهاًِ هذیزیت یادگیزی الکتزًٍیکی یادگیزی الکتزًٍیکی

(LMS )ارسیاتی آى اس دیذگاُ داًشجَیاى داًشگاُ علَم پششکی گیالى ٍ* 
 ایواى علیشادُدکتز 

 داًشگاّیفزایٌذ تزتز *


