
 ویژه اعضای هیئت علمی و دستیاران جدیدالورود 1399لیست کلیه کارگاه ها و وبینارهای  سال 

 عنوان دوره ردیف
طول 

 دوره
 گروه هدف

برگزار 

 کننده
 ساعت زمان استاد

1 

Key tips for 
teaching in the 
clinical setting 

 یک روزه
 اعضای هیئت علمی 

 
EDC 

دکتر شیرین 

 مدبرنیا
26/12/1399 13:00-12:00 

2 

Regenerative 
medicine and its 

implication in 
clinical setting 

 روزهیک 
 اعضای هیئت علمی 

 
EDC 

دکتر مرتضی رهبر 

 /طارمسری

 /دکتر حسین همتی

 /دکتر بهرام سلطانی

دکتر محمدرضا 

 /مبین

دکتر کوروش 

 /مجتهدی

دکتر شادمان 

 /نعمتی

دکتر رضا سلطانی 

 /مقدم

 دکتر علی منفرد

20/12/1399 10:00-8:00 

 یک روزه EPMPوبینار آموزشی  3
 اعضای هیئت علمی 

 
EDC 

دکتر میر محمد 

 جاللی
25/12/1399 10:00-8:00 

 EDC دانشجویان  یک ماه کارگاه پروپوزال نویسی 4
رویا دکتر 

 منصورقناعی

-اسفند25

  فروردین25
- 

5 

Regenerative 
medicine and its 

implication in 
clinical setting 

 روزهیک 
 اعضای هیئت علمی 

 
EDC 

 ارسالن دکتر

 /ساالری

 یوسف شاهرخ دکتر

 /چابک زاده

 عباس دکتر

 /درجانی

 مهران دکتر

 /سلیمانها

 /منفرد علی دکتر

 ایراندخت دکتر

 /شناور

 وجودی الهام دکتر

27/11/1399 11:00-8:00 

6 
الزامات طراحی آموزشی  

 محتوای الکترونیکی
 یک روزه

 اعضای هیئت علمی 

 
EDC 13:00-15:00 28/11/1399 دکتر مدبر نیا 
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 عنوان دوره ردیف
طول 

 دوره
 گروه هدف

برگزار 

 کننده
 ساعت زمان استاد

7 
قوانین، مقررات و کارگاه 

 ضوابط استخدامی
 هفته 1

 اعضای هیئت علمی 

 
EDC بهمن1-دی 27 دکتر مهدوی روشن - 

8 camtasia 2 هفته 
 اعضای هیئت علمی 

 
EDC 

دکتر ماهدخت 

 طاهری
 - بهمن1-دی20

9 
آشنایی با نرم افزار 

mendeley 
 EDC اعضای هیئت علمی یک روزه

دکتر معصومه 

 فغانی
30/09/1399 11:20-9:00 

 افشین رحیمی EDC همه کاربران دو روزه چگونه کارآفرین شویم؟ 10
12/09/1399 

17/09/1399 
12:00-10:00 

11 

شرح وظایف و آیین نامه 

های اعضای هیئت علمی 

 آیین نامه ها ترفیع و ارتقا

 EDC اعضای هیئت علمی یک روزه
دکتر مجید 

 پورشیخیان
16/10/1399 14:00-12:00 

12 

آشنایی با اپلیکیشن های 

کاربردی و سامانه های 

آموزشی در تدریس 

 مجازی

 EDC اعضای هیئت علمی یک روزه

مهندس محمدعلی 

 یزدانی

مهندس زهره 

 عبدالهی

18/09/1399 13:00-11:00 

13 
چگونه فرآیندهای نوآورانه 

 آموزشی بنویسیم؟
 8:00-10:00 10/09/1399 دکتر ایده دادگران EDC اعضای هیئت علمی یک روزه

14 camtasia دانشجویان دو هفته EDC 
دکتر ماهدخت 

 طاهری

19/07/1399 

03/08/1399 
- 

15 

کارگاه مجازی آموزش 

ساخت تولید محتوای 

آموزشی از طریق نرم انزار 
camtasia 

 EDC اعضای هیئت علمی دو هفته
دکتر ماهدخت 

 طاهری
 - مهر5-20

16 endnote هیئت علمیاعضای  یک هفته EDC شهریور28-22 دکتر تبری - 
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 عنوان دوره ردیف
طول 

 دوره
 گروه هدف

برگزار 

 کننده
 ساعت زمان استاد

 EDC اعضای هیئت علمی دوهفنه طرح دوره-طرح درس 17
دکتر ماهدخت 

 طاهری
 - شهریور17-31

18 
 نحوهتدریس آنالین و 

 اتصال مدرسین به وبینار
 EDC اعضای هیئت علمی یک روزه

دکتر ملوک 

 پورعایزاده
21/05/1399 14:30-12:30 

19 

تحقق  نشست وبیناری به

رسیدن اهداف بسته 

تحول و نو آوری آموزش 

 دانشگاه

 EDC اعضای هیئت علمی یک روزه
دکتر محمدتقی 

 مقدم نیا
16/05/1399 12:00-10:00 

 - مرداد3-تیر28 دکتر ایده دادگران EDC اعضای هیئت علمی یک هفته آموزش الکترونیکی 20

 - تیر27-2ا دکتر ایده دادگران EDC اعضای هیئت علمی یک هفته وهی آموزشیدانش پژ 21

22 

آموزش ساخت تولید 

محتوای آموزشی از طریق 

 camtasiaنرم افزار 

 EDC اعضای هیئت علمی سه هفته
دکتر ماهدخت 

 طاهری
 - تیر8-خرداد17

23 
آموزش تولید محتوای 

story line 
 8:30-12:30 13/03/1399 دکتر آیدین بدن آرا EDC اعضای هیئت علمی یک روزه

24 
چالش های آموزش 

 مجازی در دوره پساکرونا
 EDC اعضای هیئت علمی یک روزه

دکتر محمدتقی 

 مقدم نیا
12/03/1399 11:00-10:00 

 دکتر ایده دادگران EDC دستیاران جدیدالورود دو روزه یادگیری-کارگاه یاددهی 25
06/10/1399 

07/10/1399 
- 
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 عنوان دوره ردیف
طول 

 دوره
 گروه هدف

برگزار 

 کننده
 ساعت زمان استاد

26 
روش های نوین ارزشیابی 

 بالینی
 دکتر فریبا عسگری EDC دستیاران جدیدالورود دو روزه

08/10/1399 

09/10/1399 
- 

 EDC دستیاران جدیدالورود دو روزه مهارت های ارتباطی 27
دکتتر ربابه 

 سلیمانی
10/10/1399 
11/10/1399 

- 

28 EBM دستیاران جدیدالورود دو روزه EDC 
دکتر میر محمد 

 جاللی
13/10/1399 
14/10/1399 

- 

29 
پزشکی و آموزه  اخالق

 های پزشکی قانونی
 EDC دستیاران جدیدالورود دو روزه

دکتر مرتضی رهبر 

 طارمسری

15/10/1399 

16/10/1399 
- 

 EDC دستیاران جدیدالورود دو روزه روش تحقیق 30
دکتر سهیل 

 سلطانی پور

17/10/1399 

18/10/1399 
- 

 


