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 ساعت روز و تاریخ برگزاری مدرس / مدرسین عنـــــوان کارگاه

 9-11 خرداد03دوشنبه   امران سلطانیکدکتر  آشنایی با روشهای نوین ارزشیابی فراگیران 1
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 9-11 تیر 7سه شنبه  دکتر میترا نوربخش آشنایی با مبانی یادگیری تیمی  4

 9-11 تیر 8چهارشنبه  دکتر هلن درگاهی روش تدریس مقدماتی 5

 13-11 تیر 11یکشنبه  دکتر سعید بیرودیان آشنایی با مبانی اخالق در پژوهش و سرقت ادبی 6

 9-11 تیر 10دوشنبه  دکتر مجید بخشی زاده  پیشرفته   SPSSنرم افزار  7

 9-11 تیر 14سه شنبه  دکتر بابک عشرتی مبانی متدولوژیک کارآزمایی های بالینی 8

 11-14 تیر  11چهارشنبه  دکتر شهرام محمودی EndNoteآشنایی با نرم افزار  9

 8-13 تیر 13 دوشنبه دکتر کاوه علوی روش تحقیق مقدماتی 11

 9-11 تیرماه 11سه شنبه   دکتر میترا نوربخش آشنایی با آموزش به روش حل مسئله 11

 11-10 تیر 11چهارشنبه  دکتر شهرام محمودی نحوه انتخاب مجالت معتبر 12

 حمیدرضا برادران دکتر  آشنایی با مطالعات مروری سیستماتیک 13

 شهرام محمودیدکتر 

 11-10 تیر 11شنبه 

انواع نمودارها و کاربرد آنها در مطالعات علوم پزشکی،  14

 GraphPadترسیم نمودارهای فوق با نرم افزار 

Prism 1 

 9-11 تیر  19چهارشنبه  دکتر مجید خوش میرصفا

آشنایی با جزییات آیین نامه ارتقای اعضای هیات  15

 علمی

 9-11 مرداد 1یکشنبه  دکتر ناهید رحیم زاده

 1411 –دانشکده پزشکی  EDOهای توانمندسازی برنامه کارگاه
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انواع نمودارها و کاربرد آنها در مطالعات علوم پزشکی،  16

 GraphPadترسیم نمودارهای فوق با نرم افزار 

Prism 2 

 9-11 مرداد 4سه شنبه  دکتر مجید خوش میرصفا

آفرینی در بستر دانشگاه علوم پزشکی نسل توسعه کار 17

 سوم

 13-11 مرداد 1چهارشنبه  دکتر امید پورنیک

 13-11 مرداد 9یکشنبه  دکتر اکرم هاشمی اصول طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه های آموزشی  18

 9-11 مرداد13سه شنبه  دکترجعفرنژاد-دکترخوش نژاد آشنایی  با آموزش بر مبنای شبیه سازی  19

 9-11 مرداد  11سه شنبه  دکتر میترا نوربخش اصول نگارش مقاالت پزشکی  21

انواع نمودارها و کاربرد آنها در مطالعات علوم  21

پزشکی، ترسیم نمودارهای فوق با نرم افزار 

GraphPad Prism 3 

مرداد 11چهارشنبه  دکتر مجید خوش میرصفا  11-9 

 9-11 مرداد 14دوشنبه  دکتر کامران سلطانی اصول برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی 22

نگارش  فرایند دانش پژوهی آموزشی و نحوه  23

 آموزشی )جشنواره مطهری(

 13-11 شهریور 1چهارشنبه  دکتر اسحاق مرادی

 9-10 شهریور  6یکشنبه  دکتر لیال کمال زاده )حضوری( پیشرفتهpower point آموزش نرم افزار 24

 9-11 شهریور 8سه شنبه  دکتر بابک عشرتی آنالیز آماری پیشرفته و محاسبه حجم نمونه 25

 9-11 شهریور 10یکشنبه  دکتر محمدرضاشالبافان نقد، داوری و بررسی مقاالت علمی 26

مفهوم مالکیت داده ها در نظام سالمت، چالش و  27

 راهکارها

 13-11 شهریور  11سه شنبه  دکتر مینا فروزنده 

 9-11 شهریور 16چهارشنبه  دکتر هلن درگاهی استدالل بالینی و روش های آموزش آن  28

کاربردهای روش های جدید شبیه سازی و هوش  29

 مصنوعی

 9-11 شهریور 11سه شنبه  دکتر امین جهانبخشی

 9-11 شهریور  18دوشنبه  دکتر میرهادی جزایری آشنایی با شرکت های دانش بنیان 31

 11-13 شهریور03چهارشنبه دکتر امید پورنیک جستجوی منابع الکترونیک 21

 13-11 مهر 13یکشنبه  دکتر اکرم هاشمی professionalism-مبانی حرفه ای مندی  32

 9-11 مهر 19سه شنبه  دکتر بابک عشرتی مبانی انجام یک متا آنالیز 33
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-PMPاصول طرح سوال و اجرای آزمون کامپیوتری  34

KFP 

 9-11 مهر 13چهارشنبه  دکتر حسین زاده 

 9-11 مهر 11دوشنبه   سلطانیدکتر کامران  اصول برگزای راند آموزشی استاندارد 35

هنر ارتقای تعامالت و ارتباطات علمی بین المللی  36

 اعضای هیئت علمی دنشگاه های علوم پزشکی

 9-11 آبان 4چهارشنبه  دکتر شهرام آگاه 

 9-10 آبان  8یکشنبه   دکتر لیال کمال زاده )حضوری(پیشرفته  Wordآموز نرم افزار  37

 13-11 آبان  13سه شنبه  دکتر فاطمه بهمنی پزشک و بیمارمعرفی انواع رابطه  38

 دکتر مهیا نادرخانی Journal clubاصول برگزاری جلسه  39

 دکتر مریم کچویی

 13-11 آبان 11یکشنبه 

 9-11 آبان  18چهارشنبه  دکتر هلن درگاهی  آشنایی با اصول بازخورد موثر 41

 9-11 آبان 10دوشنبه  دکتر مرضیه نجومی  مقدماتی   روش تحقیق 41

اصول طراحی سوال و آنالیز سواالت آزمون چند  42

 MCQگزینه ای 

 13-11 آبان 11چهارشنبه  دکتر معروفی

و ساعت متعاقبا  روز دکتر زهره سهرابی رهبری آموزشی  43

طریق سامانه طبیب از

 شود.رسانی میاطالع

 آبان ماه

 آبان ماه دکتر زهره سهرابی آموزشیمدیریت گروههای  44

استفاده از فضای مجازی توسط مالحظات اخالقی در  45

 مندان نظام سالمتحرفه

 13-11 آذر 6یکشنبه  دکتر مهشاد نوروزی

 9-11 آذر 14دوشنبه  دکتر کامران سلطانی اصول برگزاری درمانگاه آموزشی استاندارد 46

 9-11 آذر 11سه شنبه  مرضیه نجومیدکتر  اصول تحلیل آمار مقدماتی 47

 13-11 آذر 13یکشنبه  دکتر مهیا نادرخانی Excel-Google sheetآشنایی با نرم افزار  48

 9-11 آذر 11دوشنبه  دکتر نادر صدیق Mendeleyآشنایی با نرم افزار  49

 9-11 دی 0شنبه  دکتر نرجس خلیلی روش تحقیق مقدماتی 51
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 zc6-fvk-ukf-https://imcall.iums.ac.ir/b/guw  ساعت ذکر شده: لینک شرکت در کارگاه ها در تاریخ و

 13-11 دی  11دوشنبه  دکتر مینا فروزنده اخالق پزشکی مبتنی بر موردمروری بر مبانی  51

 دکتر بتول طایفی اصول اجرای یک سخنرانی موثر 52

 دکتر زهرا رام پیشه 

 9-11 دی 19دوشنبه 

 9-11 دی 13سه شنبه  دکتر نادر صدیق اصول برقراری ارتباط موثر حرفه ای 53

 9-11 دی  11چهارشنبه  دکتر کامران سلطانی درسیمبانی تدوین طرح درس و برنامه  54

 دکتر بتول طایفی )حضوری( تفکر نقادانه 55

 دکتر زهرا رام پیشه

 8-10 دی   17سه شنبه  

مالحظات اخالقی در مدیریت آموزش و درمان تواما  56

 درمانی -بیماران در بیمارستانهای آموزشی 

 13-11 بهمن 4سه شنبه  دکتر سعیده سعیدی

 scientific)آشنایی با مبانی نگارش آکادمیک  57

Writing) 

 9-11 بهمن  1چهارشنبه  دکتر افسانه دهناد

 دکتر بتول طایفی )حضوری( اهمیت خودآگاهی 58

 دکتر زهرا رام پیشه 

 8-10 بهمن 13دوشنبه 

 9-11 بهمن 11سه شنبه  دکتر ارغوان شیخ االسالمی EBMپزشکی مبتنی بر شواهد  59

 13-11 بهمن 11چهارشنبه  دکتر هلن درگاهی روش تدریس مقدماتی 61

 13-11 بهمن  17دوشنبه  دکتر مهیا نادرخانی پژوهش در آموزش و دانش پژوهی 61

جهت تولید محتوای    Camtesiaآشنایی با نرم افزار  62

 آموزش مجازی  

 13-11 بهمن 18سه شنبه  دکتر فاطمه محمدی 

 9-11 بهمن 11سه شنبه  دکتر نادر صدیق الکترونیکجستجوی منابع  63

 مبانی انجام یک مرور سیستماتیک استاندارد 64

 )حضوری(

 دکتر بتول طایفی

 دکتر زهرا رام پیشه 

 8-10 اسفند 8دوشنبه 

https://imcall.iums.ac.ir/b/guw-ukf-fvk-zc6
https://imcall.iums.ac.ir/b/guw-ukf-fvk-zc6

