
بسمه تعالی

سوابق فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حوزه آموزش پزشکی

همکار گرامی؛ 
فرم حاضر به منظور بهره مندی هر چه بیشتر از توان تخصصی عزیزان فعال در عرصه آموزش پزشکی 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای داوری خالصه مقاالت ارسال شده نوزدهمین همایش کشوری آموزش 

علوم پزشکی طراحی شده است. نکته مهم در این فرم ارایه اطالعاتی است که مشخصا و مستقیما مرتبط با 

آموزش پزشکی باشند. لطفا در هر قسمت در صورت مثبت بودن پاسخ، اطالعات الزم درج شود. 

با سپاس

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مشخصات فردی:  .۱

نام و نام خانوادگی: صدیقه نجفی پور

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

مرتبه علمی: مربی- دانشجوی دکتری آموزش پزشکی

سمت: مدیر مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

سابقه فعالیت در حیطه آموزش پزشکی: سابقه مشارکت در همایش آموزش پزشکی با مقاله و یا بدون مقاله  از 

حدود سالهای ۱۳۸۰

سوابق تحصیلی مرتبط با آموزش پزشکی: فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در  .۲

سال ۱۳۸۲ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- هم اکنون دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران



۳.سوابق شرکت در کارگاه ها/دوره های آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی: 

بلی 

۴.سوابق تدریس واحدهای درسی مربوط به آموزش پزشکی: 

مشارکت در تدریس یك الی دو موضوع دوره فلو شیپ دانشجویان دکتری در دوره  دانشجویی 

دکتری 

سوابق برگزاری کارگاه های آموزش پزشکی:

سابقه برگزاری کارگاه های آموزش پزشکی در دانشگاه جهرم  از سالهای ۱۳۸۰ تا کنون

سابقه مشاوره یا راهنمایی پایان نامه های آموزش پزشکی: .۵

 بلی  حدود سه  پایان نامه

انتشار کتاب در زمینه آموزش پزشکی: .۶

 بلی  دو کتاب: ۱-آموزش برای یادگیری و یادگیری برای  آموزش سال ۸۹-۱۳۸۸

۲-روشهای آموزش و ارزیابی مهارتهای بالینی۱۳۹۰

۷.سابقه اجرا یا همکاری در طرح های پژوهش در آموزش/توسعه آموزش پزشکی:

 بلی

۸.سابقه فعالیت های دانش پژوهی آموزشی تایید شده کشوری یا دانشگاهی:



خیر

۹. چاپ مقاله در زمینه آموزش پزشکی (مجالت داخلی و خارجی):

۱۰. بلي در مجله بابل- مجله جهرم- در مجله انالين تركيه- مجله دانشگاه شهيد بهشتي – مجله دانشگاه ايران

شرکت در همایش های داخلی و خارجی آموزش پزشکی به عنوان سخنران یا ارایه کننده  .۱۱

پوستر:  بلي

داوری مقاالت آموزش پزشکی مجالت و همایش های آموزش پزشکی: .۱۲

 بلي از همايش سال هاي۱۳۹۳ به بعد

داوری فرایندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری دانشگاهی و کشوری:

خير

جوایز و افتخارات در حیطه آموزش پزشکی: .۱۳

 بلي . كسب فرايند برتر جشنواره شهيد مطهري در سال ۱۳۸۹

 كسب رتبه ۱۵ در سطح كشوري در رتبه بندي راد در زمان مديريت مركز توسعه اينجانب در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ 

كسب غرفه برتر در سطح كشوري در رتبه بندي غرفه ها در زمان مديريت مركز توسعه اينجانب در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰


