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  69خردادماه 

 

 

اولویت  

 کارگاهها

 

 

 کارگاههای آموزشی 

 

افرادی دارای  تجربه 

 مشارکت قبلی 

 

 

 

افراد متمایل به 

اجرای کارگاه 

ذیربط  به عنوان 

 مدرس

 

افراد متمایل به 

مشارکت در 

پروژه آماده 

سازی و 

ترینينگ 

 مدرس کارگاه 

 

افراد متمایل 

به مشارکت 

 در کارگاه 

 

 

 

 بازاندیشی 

خانم -دکتر اسالمی

 -فروزان

-دکتر رضانژاد  -خانم حسینی -دکتر اسالمی

 -خانم جمالی

 دکتر عابدی

 

 

 

 چگونه یک کارگاه برگزار نمائیم؟

 -حسینیخانم   دکتر دوامی

 –خانم برقرار 

 خانم جوادپور

-دکتر حق جو

-دکتر رضانژاد

 -خانم جمالی

 دکتر عابدی

 

 

 

 

 TBLتدریس در کارگاه کوچک به روش 

(Team Based Learning) 

خانم -دکتر حق جو

-جمالی

 -پوراحمدیدکتر

دکتر  -خانم جوادپور

دکتر  -شهسواری

 عابدی

  -خانم حسینی -خانم فروزان

دکتر علی 

دکتر  -دهقانی

 شهسواری 

 -خانم ایمانیان

 دکتر عابدی

 

 

 

 PBLتدریس در گروه کوچک به روش 

Problem Based Learning)) 

خانم -دکتر حق جو

 -دکتر اسالمی-جمالی

دکتر  -خانم جوادپور

 عابدی

دکتر -خانم فروزان

 اسالمی

 -خانم حسینی

دکتر علی 

دکتر  -دهقانی

 شهسواری 

 دکتر عابدی 

  

استاندارد سازی سواالت با تاکید بر تحلیل 

 آزمونها 

-خانم ایمانیان -خانم حسینی  دکتر حق جو

 -دکتر رضانژاد

 دکتر عابدی

 

 

 

 

 آموزش کالس وارونه

 -خانم حسینی  

دکتر علی 

 دهقانی

-دکتر ایمانیان

-دکتر رضانژاد

-خانم جمالی

 -دکتر حق جو

 دکتر عابدی

 

 

 

 سخنرانی تعاملی 

 

 اسالمیدکتر 

-دکتر اسالمی

 -خانم فروزان

 دکتر شهسواری 

 -خانم حسینی

دکتر علی 

خانم  -دهقانی

 برقرار 

 -دکتر حق جو

-خانم جمالی

 -آقای آرمند

 دکتر عابدی

 

 

آشنایی با کنفرانس های آموزش /پزشکی 

 ، سایت های و ،منابع آموزش پزشکی 

 

خانم  -دکتر دوامی

 جوادپور

 

دکتر علی 

 -دهقانی

 

 حسینیخانم 

 

-دکتر اسالمی

 -خانم جمالی



-آقای آرمند

 دکتر رضانژاد 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق کیفی چیست؟

 

دکتر -دکتر رنجبر

–خانم فروزان -دوامی

-دکتر اسالمی اکبر

دکتر  -خانم جمالی

دکتر  -پوراحمدی

 شهسواری

 -دکتر اسالمی

دکتر علی 

دکتر  -دهقانی

 شهسواری

 -خانم حسینی

 دکتر شهسواری 

-جودکتر حق 

-آقای آرمند

 دکتر رضانژاد

 

 

 

 

 انواع روش تحقیق کیفی

 

خانم -دکتر اسالمی

-خانم فروزان-جمالی

دکتر -دکتر رنجبر

دکتر  -پوراحمدی

 شهسواری

 -دکتر اسالمی

دکتر علی 

دکتر  -دهقانی

 شهسواری 

 -خانم حسینی

 دکتر شهسواری 

-دکتر حق جو

 دکتر رضانژاد

 

 

 

مصاحبه  استاندارد  در تحقیق کیفی 

 چگونه انجام می گردد . 

خانم -دکتر اسالمی

دکتر  -فروزان

 شهسواری 

 -دکتر اسالمی

دکتر علی 

دکتر  -دهقانی

 شهسواری 

 -خانم حسینی

 –خانم برقرار 

 دکتر شهسواری 

 -دکتر رضانژاد

 خانم جمالی 

 

 

 

 ارائه بازخورد و انواع آن 

-خانم فروزان

خانم  -پوراحمدیدکتر

 جوادپور

 -خانم حسینی 

 دکتر عابدی

 خانم جمالی

 

 

 

 روشهای آموزش بالینی 

خانم -خانم فروزان

 پندار

  -خانم  پندار

 خانم فروزان

 -خانم فروزان

دکتر علی 

 دهقانی

-دکتر اسالمی

-خانم ایمانیان

 خانم جمالی

 

 

 روش های ارزیابی فراگیر 

Extended Matching)تشریحی ( 

Multiple Choice )چندگرینه ای( 

خانم  -دکتر دوامی

دکتر -فروزان

 پوراحمدی 

 -خانم حسینی 

دکتر علی 

خانم  -دهقانی

دکتر  –برقرار 

 عابدی

-دکتر اسالمی

 -دکتر حق جو

 خانم جمالی 

 

 

 

روشهای ارزیابی مبتنی بر محیط کار 

 (Dops - MiniCex)      بالینی

 -خانم فروزان خانم فروزان 

علی  دکتر

خانم  -دهقانی

 جوادپور

–دکتر اسالمی 

 خانم جمالی

 

 

 

 

چگونگی برقراری یک ژورنال کالب 

 آموزشی 

دکتر -خانم ایمانیان

 -خانم فروزان -دوامی

 دکتر شهسواری

-خانم ایمانیان

خانم  -دکتر دوامی

دکتر علی  -فروزان

دکتر  -دهقانی

 شهسواری 

خانم  –آقای آرمند 

  –فروزان 

 -خانم حسینی

 -دکتر علی دهقانی

-دکتر شهسواری

 دکتر عابدی

-دکتر اسالمی

-دکتر حق جو

-دکتر رضانژاد

-خانم ایمانیان

-آقای آرمند

 خانم جمالی 

 

 

 

 چگونگی برگزاری یک ژورنال واچ آموزشی 

خانم -آقای آرمند  

دکتر  -حسینی

 عابدی 

-دکتر اسالمی

 -دکتر حق جو

 -آقای آرمند

 خانم جمالی

 

 

 

چگونگی ابزارسازی و تعیین خصوصیات 

 سیکومتریک ابزار 

 -خانم حسینی  

 خانم برقرار

-دکتر اسالمی

 -خانم ایمانیان

 خانم جمالی



 

 

 

 مهارت ارتباطی در ارتباط با فراگیر

خانم  -آقای پندار

دکتر  -جوادپور

 شهسواری 

خانم  -آقای پندار

خانم -ایمانیان

دکتر  -فروزان

 شهسواری 

خانم -آقای آرمند

خانم  -فروزان

خانم  -حسینی

دکتر  –برقرار 

 –شهسواری 

 دمتر عابدی 

-دکتر اسالمی

-آقای آرمند

-خانم جمالی

-خانم ایمانیان

 دکتر رضانژاد 

 

 

 

 اخالق حرفه ای 

 -خانم فروزان خانم جوادپور 

 خانم برقرار 

 –خانم فروزان 

 -خانم حسینی

دکتر علی 

خانم  -دهقانی

 برقرار 

 -دکتر حق جو

 -آقای آرمند

-دکتر رضانژاد

 خانم جمالی

  

 چگونه یک آسکی استاندارد برگزار کنیم ؟

خانم  –خانم ایمانیان 

دکتر  –فروزان 

 پوراحمدی 

 -خانم ایمانیان خانم فروزان 

 دکتر عابدی 

-دکتر اسالمی

 -خانم آرمند

 -دکتر رضانژاد

-خانم ایمانیان

 -خام جمالی

 خانم فروزان 

  


