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 ضُیذ مطُری آمًزضی داوطگاٌ علًم پسضکی جُرم در  ديمیه جطىًارٌ درين داوطگاَی ، مىتخب َایفرآیىذ

 :8888سال

فرآیٌذ آهَزضی از طرف اعضبی  8اًتخبة فرآیٌذ ثرتر آهَزضی جْت جطٌَارُ ضْیذ هطْری ٍ اطالع رسبًی ثِ اسبتیذ حذٍداً تعذاد  ثب تَجِ ثِ هالکْبی
فرآیٌذ اًتخبة  7ّیئت علوی داًطگبُ علَم پسضکی جْرم ثِ هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ ارسبل ضذ ،کِ در طی جلسبت درٍى داًطگبّی ٍ ثراسبس ضَاثط 

ّب ٍ داًص کبرآهَزاى،  سٌجص هْبرت »آهَزضی ثب عٌَاى فرآیٌذ، جْرماز داًطگبُ علَم پسضکی ٍ ثب ضرکت در جطٌَارُ کطَری ضْیذ هطْری ،  
 گردیذ.  ثرتر اًتخبة ثِ عٌَاى فرآیٌذ «کبرٍرزاى ثخص اطفبل ٍ داخلی ثِ رٍش آسکی ثب استفبدُ از ثیوبرًوب

 داًطگبُ علَم پسضکی جْرم در دٍهیي جطٌَارُ آهَزضی ضْیذ هطْری ثِ ضرح ریل هی ثبضذ :درٍى داًطگبّی ،فرآیٌذّبی هٌتخت 

 

سىجص مُارت َا ي داوص كارآمًزان ي كاريرزان پسضکی بخص اطفال ي داخلی بٍ  ريش آسکی با استفادٌ فرآیىذ:عىًان -8

 ) مىتخب كطًری (از بیماروما در داوطگاٌ علًم پسضکی جُرم

 ،،دکتر اهیذ رضب رکبٍت طیدکتر ٍحیذ هقرة، دکترفبطوِ اهبم قری ،عجذی ، دکتر هرتضی پَراحوذ ّبضن  : صذیقِ ًجفی پَر ، هحوذ صاحبان فرایىذ
 ضجبعی ، دکتر راجپَت هحوذ دکتر

بررسی میسان یادگیری داوطجًیان پرستاری بٍ سٍ ريش تذریس سخىراوی ـ بحث گريَی ي یادگیری  :عىًان فرآیىذ  -2

 (PBL)مسألٍ محًر

 یرضب یَسفی عل -زّرا ضبیبى -رحین رئَفی -صذیقِ ًجفی پَرصاحبان فرایىذ ي َمکاران:

 
 

 مقایسٍ ريش دیذاری ي ضىیذاری در آمًزش مُارت َای بالیىیعىًان فرآیىذ:  -8

 سکیٌِ ضْسَاری اصفْبًی عضَ ّیأت عولی داًطگبُ علَم پسضکی جْرهی مجری:

 

 داوطجًیان پرستاری از اصًل كىترل عفًوت: آمًزش بروامٍ ای یا سخىراوییادگیری عىًان فرآیىذ :  -4

 سکیٌِ ضْسَاری اصفْبًی، عضَ ّیئت علوی داًطگبُ علَم پسضکی جْرم مجری:

 

مباحث درسی باكتری ضىاسی پسضکی ، قارچ ضىاسی پسضکی ي حطرٌ  power point آمًزش بٍ فرمت عىًان فرآیىذ : -5

 ضىاسی پسضکی 

 دکتر کبٍس صلح جَ)عضَ ّیأت علوی گرٍُ هیکرٍة ضٌبسی(صاحب فر آیىذ: 
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 استاد تًاومىذ ي ريیکردَای جذیذ آمًزضی  )تًسعٍ تفکر  اوتقادی از طریق متذ تلفیقی( :عىًان فرآیىذ-6

 ًَیسٌذگبى: لیال هصلی ًژاد ـ رسَل اسالهی اکجر ـ سعیذ سجحبًیبى :صاحبان فرآیىذ ي َمکاران

  
 

 استاد  تًاومىذ  ي محیط َای مًثر بالیىیعىًان فرآیىذ: -7

 لیال هصلی ًژاد ـ سعیذ سجحبًیبىصاحبان فرآیىذ ي َمکاران: 

  


