
1393هاي مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در سال  کارگاه  

  شرکت کنندگان  تاریخ برگزاري  مدرس  عناوین کارگاه هاي آموزشی  ردیف

خانم  -دکتر یوسفی کارگاه برنامه ریزي درسی با تاکید بر طرح درس و طرح دوره  1

  پاداش

اعضاي هیات علمی و کارشناسان   29/2/93

EDO 

  دانشجویان حیطه استدالل بالینی  20/2/93  پاداشخانم   استدالل بالینی آزمون المپیاد سؤاالت آشنایی با کارگاه آموزشی  2

  دانشجویان حیطه استدالل بالینی  27/2/93  خانم پاداش  انتخاب نماینده گروه در حیطه استدالل بالینی  3

نمونه سؤاالت درون ( کارگاه آموزشی طراحی سؤاالت استدالل بالینی  4

  )دانشگاهی سالهاي قبل

نعیمی، دکتر دکتر امیریانی ، دکتر   31/2/93  -

رعیت نیا، دکتر اسماعیلی، دکتر 

  موجرلو

مسئول حیطه بالینی دکتر امیریانی   7/3/93  خانم پاداش  با گروه داخلیکارگاه آموزشی طراحی سؤاالت استدالل بالینی   5

  و اساتید گروه

  خانم دکتر خسروي  کارگاه آموزشی طراحی سؤاالت استدالل بالینی با گروه زنان  6

  دکترگلعلی پورخانم 

  خانم دکتر بوستانی

  دانشجویان حیطه استدالل بالینی  8/3/93

ینی با نماینده گروه دانشجویان جلسه آموزشی طراحی سؤاالت استدالل بال  7

  جهت آموزش سناریو) خانم مقدسه جهانشاهی(

  خانم جهانشاهی  10/3/93  خانم پاداش
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تعداد سؤاالت ، مستندات و جلسه آموزشی در جهت ارائه نمونه سؤاالت ،   8

  بسته هاي آموزشی

  دکتر آرین نیا  11/3/93  خانم پاداش

خانم  -دکتر یوسفی  کارگاه کارگاه ارزیابی درونی  9

  پاداش

ده اعضاي هیات علمی دانشک  7/3/93

 يدندانپزشکی  و دانشکده فنآور

  هاي نوین

خانم  -یوسفیدکتر   کارگاه ارزیابی کمی و کیفی  آزمونهاي چهارگزینه اي  10

  پاداش

اعضاي هیات علمی و مدرسین   21/5/93

  دانشکده ها

دکتر  -دکتر احمدي   ) PBL(کارگاه آموزشی اخالق حرفه اي مبتنی بر حل مسئله   11

خانم  –روشندل 

  پاداش

اعضاي هیات علمی دانشکده   12/6/93

  پیراپزشکی و بهداشت

دکتر  –دکتر روشندل   ) PBL(کارگاه آموزشی اخالق حرفه اي مبتنی بر حل مسئله   12

  خانم پاداش - مدانلو

اعضاي هیات علمی دانشکده   18/6/93

  دندانپزشکی

جلسه آموزشی آشنایی با راهنماي نگارش فرآیندهاي "کارگاه آموزشی    13

  "آموزشی جشنواره شهید مطهري

خانم  -دکتر جویباري

  پاداش

اعضاي هیات علمی و مدرسین   6/8/93

  دانشکده ها

در حیطه پژوهش در  "جلسه آموزشی ارزیابی نقادانه طرحهاي تحقیقاتی  14

  "آموزش

خانم  -دکتر جویباري

  پاداش

اعضاي هیات علمی دانشکده   20/8/93

  پیراپزشکی و بهداشت
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اعضاي هیات علمی دانشکده   27/8/93  جویباريدکتر   "کارگاه آموزشی  فرآیندهاي آموزشی جشنواره شهید مطهري  15

  پرستاري و مامایی

کارگاه برنامه ریزي درسی با تاکید بر تدوین طرح درس ترمی و  طرح درس   16

  روزانه

خانم  -دکتر جویباري

  پاداش

ویژه اساتید جدیدالورود دانشگاه   3/9/93

  علوم پزشکی گلستان

خانم  -دکتر جویباري  )آنالیز کمی و کیفی(   MCQاصول و قواعد طراحی سؤاالت   17

  پاداش

ویژه اساتید جدیدالورود دانشگاه   10/9/93

  علوم پزشکی گلستان

  آشنایی با شیوه هاي نوین ارزشیابی  18

DOPS”-“ OSCE  

ویژه اساتید جدیدالورود دانشگاه   17/9/93  خانم پاداش

 علوم پزشکی گلستان

  آشنایی با شیوه هاي نوین ارزشیابی  19

Log book- Portfolio  

خانم  -دکتر یزدي

  پاداش

ویژه اساتید جدیدالورود دانشگاه   24/9/93

 علوم پزشکی گلستان

 CSR(و شیوه هاي نوین ارزشیابی آشنایی با قوانین و مقررات دانش پژوهی   20

- Mini CEX - 360درجه(  

خانم  -دکتر جویباري

  پاداش

 ویژه اساتید جدیدالورود دانشگاه  1/10/93

 علوم پزشکی گلستان

  آشنایی با شیوه هاي نوین تدریس  21

  "سخنرانی تعاملی"

خانم  -بنی عقیلدکتر

  پاداش

ویژه اساتید جدیدالورود دانشگاه   8/10/93

 علوم پزشکی گلستان

ویژه اساتید جدیدالورود دانشگاه   15/10/93  دکتر مهناز مدانلو   TBL: شیوه هاي نوین تدریس   22

گلستانعلوم پزشکی   
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مهندس ابوالفضل   LMS کارگاه آموزش مجازي آشنایی با  23

  مقدم 

15/10/93   

ویژه اساتید جدیدالورود دانشگاه   22/10/93  دکتر مهناز مدانلو   PBL: شیوه هاي نوین تدریس   24

 علوم پزشکی گلستان

 Study guide  تهیه راهنماي مطالعاتی   25

                     

ویژه اساتید جدیدالورود دانشگاه   29/10/93  جویباريدکتر لیال 

 علوم پزشکی گلستان


