
 
 

هفته  6در  9911سال مرداد  4سال ( از  5هیئت علمی )سابقه زیر محترم ژه اعضای یدوره مجازی آموزش پزشکی مقدماتی و  
 

 بازه زمانی 

  

برگزار  دبیر موضوع استاد

 کننده 

طول  گروه هدف 

 دوره 

 ردیف عنوان دوره 

 
 مرداد01-مرداد4

 نقش و وظایف اعضای هیئت علمی دکتر سلطانی پور 

سلطانی سهیل  دکتر 
 پور

EDC 

أعضاء هیئت 
سابقه زیر )علمی 
 (سال ۵

 هفته 0
استاد 

 توانمند
0 

دکتر مهدوی 
 روشن

 قوانین و آیین نامه ارتقاء حرفه ای 

 مشخصات یک استاد خوب اخلاق حرفه ای و الگو بودن  دکتر حیدرزاده

 مهارتهای ارتباطی  دکتر سلیمانی

 
 

 01 - دمردا00
 مرداد

تعریف مفاهیم )کوریکولوم، برنامه آموزشی، برنامه ریزی  دکتر محفوظی

 انواع کوریکولوم -.....(,OBE,COMEدرسی، توانمندی و 
دکتر ماهدخت 

 EDC طاهری

أعضاء هیئت 
سابقه زیر )علمی 
 (سال ۵

 هفته 0
برنامه 

ریزی 

 درسی

    SPICESمعرفی مدل  دکتر سلطانی پور 2

 حیطه ها و سطوح اهداف آموزشی طاهری دکتر

 طرح درس و طرح دوره دکتر طاهری

 
 24 -مرداد 01

 مرداد

  و مهارتهای فرآیند تدریس (LGT)سخنرانی جلالیدکتر 

 EDC دادگرانایده دکتر 

أعضاء هیئت 
سابقه زیر )علمی 
 (سال ۵

 هفته 0
روش ها و 

فنون 

 تدریس
 تدریس در گروه کوچک  دادگراندکتر  3

 آینده آموزش در جهان پسا کرونا ابوطالبدکتر 

 
 
 

 مرداد30-مرداد2۵

 کلیات ارزشیابی دکتر عسگری

 EDC عسگریفریبا دکتر 

أعضاء هیئت 
سابقه زیر ) علمی
 (سال ۵

 هفته 0
ارزشیابی 

 آموزشی
4 

 انواع آزمونهای کتبی دکتر دادگران

 MCQ,Taxonomy, Millman checklist  دکتر طاهری

 ارزشیابی مبتنی بر محل کار آشنایی با روشهای  دکتر حدادی
Workplace Based assessment 

WPBA)                 ) 

 
 

  -شهریور 0
 شهریور1

 آموزش ژورنال کلاب دکتر جلالی

 EDC دادگران ایده دکتر

أعضاء هیئت 
سابقه زیر )علمی 
 (سال ۵

 هفته 0

محیط های 

–یاددهی 

یادگیری 

 )بالینی(

۵ 

 MRگزارش صبحگاهی   دکتر موسوی

 آموزش بر بالین بیمار و راندهای بالینی  دکتر مهرداد

 )آموزش درمانگاهی( سرپائی settingآموزشی در   دکتر شناور

 
 -شهریور 0

 شهریور1

 محیطهای خارج از کلاستدریس در  دکتر مقدم نیا

 EDC عسگریفریبا دکتر 

أعضاء هیئت 
سابقه زیر )علمی 
 (سال ۵

 هفته 0

محیط های 

–یاددهی 

یادگیری 

 )پایه(

 The 4  C’s in Medical Education دکتر ابوطالب 6

 اصول و مهارتهای مشاوره با دانشجو  دکتر مدبرنیا

 
 
 

          -شهریور 0۵
 شهریور 20

روش شناسی پژوهش در آموزش: مقدمه، وضعیت فعلی در  دکتر سلطانی پور
 دنیا، ایران و دانشگاه

 EDC دادگران ایده  دکتر

أعضاء هیئت 
سابقه زیر )علمی 
 (سال ۵

 هفته 0
پژوهش در 

آموزش 

 پزشکی
1 

انواع مطالعات کمی: اولیه ، ثانویه،  نیمه تجربی در آموزش  دکتر حیدرزاده
 پزشکی

 معرفی منابع اموزشی در آموزش پزشکی تبریدکتر

 دانش پژوهی آموزشی دکتر دادگران

 فرآیندهای نوآورانه و جشنواره شهید مطهری دکتر عسگری


