
 بسمه تعالی 

 
 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 آموزشی معاونت

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز
 

 پزشکی اطالعاتی های بانک با یآشنای کارگاه
 1394 شهریور الورود جدید دستیاران ویژه

 

 22/6/1394  یکشنبه :تاریخ

 کیپیراپزش دانشکده کامپیوتراتاق : مکان

 مدرسین عنوان ساعت ردیف

 ________ مجید قرآن تالوت 8:30-8:15 1

 منصوری محسن مهندسآقای  دانشگاه های برنامه و  کارگاه معرفی 9:00-8:30 2

 گوگل معرفی و گوگل در پیشرفته  جستجوی های روش 9:00-:10 3

 اسکالر

 منصوری محسن مهندسآقای 

 -- پذیرایی  و استراحت 10:30-10:00 4

 محمدی مسعود آقای فارسی اطالعاتی های بانک بر مروری 11:00-10:30 5

 منصوری محسن مهندسآقای  Elsevier پزشکی های داده بانک با آشنایی 50/10-20/10 6

 حمدیم مسعود آقای Scopus پزشکی های داده بانک با آشنایی 12:30-11:30 7

8 13:00-12:30 ISI Web of Science محمدی مسعود آقای 

  ناهار و نماز 13:30-13:00 9

10 14:30-13:30 PubMed کوچک فریده دکتر خانم 

11 15:00-14:30 Clinical Key کوچک فریده دکتر خانم 

  



 بسمه تعالی 

 

 
 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 آموزشی معاونت

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 ارزشیابی نوین های شیوه با آشنایی کارگاه
 1394 ماه شهریور الورود جدید  دستیاران ویژه

 23/6/94  دوشنبه  :زمان

 پیراپزشکی دانشکده اتاق کارگاه:  مکان

 

 مدرسین عنوان ساعت ردیف

 --- مجید قرآن تالوت 10/8-8 1

 جویباری لیال دکترخانم  کارگاه اهداف بیان  

 پاداش لیال خانم ارزشیابی نوین های شیوه  بر مروری  2

 پاداش لیال خانم Mini-CEX   کوتاه بالینی های آزمون بر مروری  3

 

 یوسفی رضا محمد دکترآقای  دهی نمره ارزیابی، طراحی،: DPOS با آشنایی  4

 اجرا چگونگی:  CSR/CBD با آشنایی  5

 

 پاداش لیال خانم

  پذیرایی و استراحت  6

 طراحی: OSCEعینی ساختارمند های آزمون بر مروری  7

 بلوپرینت دهی، نمره لیست، چک ایستگاه،

 یوسفی رضا محمد دکتر

  ناهار و نماز  

 (1) کارگروهی  8

 (1) کارگروهی ارائه

 سینمدر گروه

 در کارگیری به نحوه طراحی، کاربرد،: بوک الگ و کارپوشه  9

 فراگیران ارزیابی

 جویباری لیال  دکتر

 



 جویباری لیال دکتر درجه 360 ارزشیابی و ای حرفه رفتارهای ارزیابی  10

 جویباری لیال دکتر پاسخ و پرسش / بندی جمع  

 

 جویباری یالل دکتر MCQ ای چهارگزینه سؤاالت قواعد و طراحی

 

  



 بسمه تعالی 

 
 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 آموزشی معاونت

 زشکیپ علوم دآموزش توسعه و مطالعات مرکز

 

 ،پزشکی مدارک نقد نویسی، پرونده اصول  کارگاه

 فوت گواهی صدور ،ها بیماری بندی طبقه و اصول
 1394 شهریور ،الورود جدید دستیاران ویژه

 

 24/6/94 شنبه سه:  تاریخ

  پیراپزشکی دانشکده اتاق کارگاه: مکان

 

 عنوان زمان ردیف

 

 مدرسین

 _________ کریم قرآن تالوت 8:10-8 1

 کوچک فریده  دکتر خانم بهداشتی نظام در صحیح نویسی تشخیص اهمیت 8:30-8:10 2

  

 ICD-10  الزامات طبق نویسی تشخیص اصول 45/9-8:30 3

 (ها دستورالعمل)

 کوچک فریده  دکتر خانم

 

 _________ پذیرایی و استراحت 15/10-45/9 4

  عمومی بحث و پاسخ و پرسش 40/10-15/10 5

 زارعی دکتر آقای جناب بیمار ایمنی ،آن از پیشگیری و پزشکی خطاهای 15/11-40/10 6

 ابراهیمی دکتر آقای جناب

 زارعی دکتر آقای جناب فوت گواهی صدور فوت، گواهی 15/12-15/11 7

 ابراهیمی دکتر آقای جناب

 _________ عمومی بحث و پاسخ و پرسش 30/12-15/12 8

  وناهار نماز 13-30/12 9



 بسمه تعالی 
 

 
 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 آموزشی معاونت

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز
 

 مقدماتی تحقیق وشر کارگاه
 1394 شهریورماه الورود جدید دستیاران ویژه

 
 

 25/6/94 چهارشنبه

 پیراپزشکی دانشکده اتاق کارگاه:  مکان

 

 مدرسین عنوان زمان ردیف

 - کریم قرآن تالوت 8 -8:15 1

 نیا عشقی سمیرا دکتر خانم  مساله، بیان  موضوع، انتخاب و تحقیق روش کلیات 8:45-8:15 2

 خدام حمیرا دکترخانم    مطالعات انواع 9:45-8:45 3

 مدرسینگروه  مطالعه نوع تعیین و مساله، بیان عنوان، تعیین(: 2) و( 1) گروهی کار 10:15-9:45 4

 ------------ پذیرایی و استراحت 10:15 -10:30 5

 خدام حمیرا دکترخانم  متغیرها پژوهش، سوال  فرضیات، اهداف، 10:30 -11:30 6

 

 خدام حمیرا دکترخانم  آن ارائه و متغیرها سوال، فرضیات، اهداف،(  3) گروهی کار 12:15-11:30 7

 محمدی مسعود آقای منابع جستجوی و متون بررسی 12:45-12:15 8

 - ناهار و نماز 13:15-12:45 9

 وکیلی علی محمد دکترآقای  گیری اندازه ابزار  اطالعات، آوری جمع ابزار 14-13:15 10

 

 وکیلی محمدعلی دکترآقای  نمونه حجم محاسبه و گیری نمونه انواع 15:20-14 11

   



 تعالی بسمه 

 
 تانگلس درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 آموزشی معاونت

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز
 

 مقدماتی آمار کارگاه

 1394  شهریورماه الورود جدید دستیاران ویژه

 26/6/1394   شنبه پنج:  تاریخ

 پیراپزشکی دانشکده اتاق کامپیوتر : مکان

 مدرسین عنوان زمان ردیف

 - کریم قرآن تالوت 8 -8:10 1

 علی محمد دکترآقای  ها قابلیت و افزار نرم فیمعر 8:20 -8:30 2

 وکیلی

 ها داده فایل تشکیل و ها داده مدیریت 8:30 – 9:10 3

 ها داده فراخوانی  متغیرها، و ها داده پنجره معرفی -

 فایل سازی ذخیره ها، داده ویرایش ها، داده ورود -

 کارعملی -

 علی محمد دکترآقای 

 وکیلی

 - پذیرایی و استراحت 9:10 -9:30 4

 ها داده ویرایش 9:30 – 11:30 5

 (value labels) متغیرها گذاری برچسب -

 sort cases))ها داده سازی مرتب -

 (select cases) ها داده از بخشهای انتخاب -

 ،پور بهنام ناصر دکترآقای 

 علی محمد کتردآقای 

 وکیلی



 (compute variables)جدید متغیرهای محاسبه -

 (recode variables) متغیرها مجدد بندی کد -

 عملی کار -

 توصیفی آمار 11:30 -13 6

 گزارشی جداول و فراوانی توزیع جداول تنظیم نحوه یادآوری -

 cross – tabs، tables، frequency   دستورات با کار -

 پراکندگی و مرکزی شاخصهای برخی یادآوری -

 Descriptive- statistics دستورات با کار -

 عملی کار -

 علی محمد دکترآقای 

 وکیلی

 - ناهار و نماز 13 - 14 7

 استنباطی آمار 14 -16 8

 گیری تصمیم در خطاها ، H1,H0 های فرضیه فرضیه، آزمون یادآوری  -

X   آزمون با کار : کیفی متغیر دو مقایسه آزمون  -
2 

  t آزمون با کار : مستقل جامعه دو در ویژگی یک میانگین مقایسه آزمون  -

 مستقل

 عملی کار -

 ،پور هنامب ناصر دکترآقای 

 علی محمد دکترآقای 

 وکیلی

 



 بسمه تعالی

 
 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 آموزشی معاونت

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 

 بالینی حاکمیت و پزشکی اخالق  کارگاه

 1394 ماه شهریور الورود جدید  دستیاران ویژه

 

 28/6/94 شنبه: تاریخ
 پیراپزشکی دانشکده اق کارگاهات: مکان

 مدرسین عنوان ساعت ردیف

 مجید قرآن تالوت 10/8-8 1

 

________ 

 هوش آذر رامین دکتر آقای کارگاه اهداف بیان   25/8-10/8 2

 در پزشک مسئولیت (Patient safety)  پزشکی خطاهای 10-25/8 3

 بیمار مقابل

 هوش آذر رامین دکتر آقای

 --- پذیرایی و تاستراح 30/10-10 4

 روشندل غالمرضا دکترآقای  بیمار با پزشک ارتباط و ارتباطات اصول 30/11-30/10 5

  

 روشندل غالمرضا دکترآقای  پزشکی اخالق کلیات 13-30/11 6

 --- ناهار و نماز 30/13-13 7

 روشندل غالمرضا دکترآقای  ((Clinical governance بالینی حاکمیت 30/15-30/13 8

 .است الزامی کارگاه این در جدیدالورود محترم دستیاران تمام حضور بهداشت، وزارت و آموزشی معاونت مقررات و قانون طبق که است ذکر به زمال

 



 

 بسمه تعالی

 
 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 آموزشی معاونت

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز
 

 (EBM) شواهد بر مبتنی زشکیپ کارگاه
 1394 شهریور الورود، جدید دستیاران ویژه

 

 

 29/6/94   یکشنبه(: اول روز) کارگاه زمان
 پیراپزشکی دانشکده/ اتاق کامپیوتر  اتاق کارگاه:   مکان

 

 شواهد بر مبتنی طب بر  ای مقدمه
 مدرسین عنوان زمان ردیف

 _________ کریم قرآن تالوت 15/8-00/8 1

 جویباری لیال دکترخانم  کارگاه اهداف بیان 45/8-15/8 2

 

 -میرفاضلی آرزو دکترخانم  ضرورت و تعریف -شواهد بر مبتنی طب بر ای مقدمه  

  خدام حمیرا دکترخانم 

  بالینی سوال یک تنظیم 15/9-45/8 3

 بالینی سوال یک تنظیم -1 کارگروهی 00/10-15/9 4

 الینیب سناریو از بالینی سوال استخراج -1تمرین

 بالینی سوال اساس بر بالینی سناریو تنظیم -2تمرین

 مقاله خالصه از بالینی سوال استخراج -3 تمرین

 -میرفاضلی آرزو دکترخانم 

 خدام حمیرا دکترخانم 

 1 گروهی کار گزارش ارائه 45/10-00/10 5

 پذیرایی و استراحت

_______ 

 شواهد جستجوی

  شواهد جستجوی 15/11-45/10 6

 ای داده پایگاههای معرفی و ای داده پایگاههای در شواهد سازماندهی 35/11-15/11 7

 کاکران و پابمد

 روشندل غالمرضا دکترآقای 

 شواهد جستجوی -2 گروهی کار 30/12-35/11 8

 مطالعه نوع و بالینی سوال بین رابطه -4 تمرین

 میرفاضلی آرزو کتردخانم 

 روشندل غالمرضا دکترآقای 



 پابمد ای داده پایگاه در جستجو و جستجو راهبرد یک تهیه -5 تمرین

 کاکران و

 خدام حمیرا دکترخانم 

 __________ 2 گروهی کار گزارش ارائه 15/13-30/12 9

 "  مطالب بندی جمع 30/13-15/13 10

 ________________ ناهار و نماز 00/14-30/13 11

 

 

 بسمه تعالی

 
 گلستان یدرمان بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 آموزشی معاونت

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 (EBM) شواهد بر مبتنی پزشکی کارگاه
 1394 شهریور الورود جدید دستیاران ویژه

 

 30/6/94   دوشنبه(: دوم روز) کارگاه زمان
 دانشکده پیراپزشکی /اتاق کامپیوتراتاق کارگاه:   مکان

 

 شواهد نقادانه ارزیابی

 مدرسین عنوان مانز ردیف

 _________ کریم قرآن تالوت 15/8-00/8 1

 -میرفاضلی آرزو دکترخانم  است؟ نزدیک ما بالینی سوال به مطالعه سوال آیا 45/8-15/8 2

 خدام حمیرا دکترخانم 

 است؟ شده انجام خوب چقدر مطالعه 15/9-45/8 3

 اند؟ شده انتخاب منصفانه چقدر مطالعه مورد افراد( الف

 اختصاص مطالعه گروههای به منصفانه چقدر مطالعه وردم افراد( ب

 اند؟ یافته

 -میرفاضلی آرزو دکترخانم 

 خدام حمیرا دکترخانم 



 است؟ شده انجام خوب چقدر مطالعه 45/9-15/9 4

 اند؟ شده پیگیری و درمان منصفانه چقدر مطالعه درطول گروهها( ج

 اند؟ شده گیری اندازه منصفانه چقدر پیامدها( د

 یرفاضلیم آرزو دکترخانم 

 

 دانش احمد دکترآقای  دهد؟ می معنی چه  نتایج 15/10-45/9 5

 شواهد نقادانه ارزیابی -3 کارگروهی 45/10-15/10 6

 بالینی کارآزمایی مطالعه یک نقادانه ارزیابی -6تمرین

 دانش احمد دکترآقای 

 -میرفاضلی آرزو دکترخانم 

 خدام حمیرا دکترخانم 

 3کارگروهی گزارش ارائه 15/11-45/10 7

 پذیرایی و استراحت

________________ 

 شواهد کاربرد

 است؟ اهمیت حائز بالینی لحاظ به آیا و است؟ چقدر درمان اثر 45/11-15/11 8

 است؟ دقیق چقدر درمان اثر برآورد

 است؟ زیاد حد از بیش ، مطالعه از شدگان حذف تعداد آیا

 دانش  احمد دکترآقای 

 

 

 دانش  احمد دکترآقای  دارد؟ من بیمار برای ینتایج چه مطالعه درمان اثر 10/12-45/11 9

 شواهد کاربرد -4 کارگروهی 00/13-10/12 10

 بالینی کارآزمایی مطالعه یک نتایج کاربرد -7تمرین

 4 کارگروهی گزارش ارائه

 دانش احمد  دکترآقای 

 میرفاضلی آرزو دکترخانم 

 خدام حمیرا دکترخانم 

    مطالب بندی جمع 30/13-00/13 11

 ________________ ناهار و نماز 00/14-30/13 12

 



 بسمه تعالی 

 
 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 آموزشی معاونت

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز
 

 مقاله نقد و فارسی نویسی مقاله  کارگاه
 

 1394 شهریور الورود جدید  دستیاران ویژه
 

 

 31/6/94 شنبه سه :زمان

 اتاق کارگاه دانشکده پیراپزشکی :مکان

 مدرسین عنوان ساعت ردیف

 --- مجید قرآن تالوت 15/8-8 1

 مقاالت، انواع و نویسی مقاله کلیات کارگاه، اهداف بیان 30/8-15/8 2

 اصیل مقاله یک مختلف های بخش

 جویباری لیال دکترخانم 

 امخد حمیرا دکترخانم  مقاله عنوان 50/8-30/8 4

 خدام حمیرا دکتر خانم مقدمه 15/9-50/8 5

 جویباری لیال دکتر خانم کار روش 45/9-15/9 6

   (1) مقاله نقد کارگروهی و پذیرایی 15/10-45/9 7

 جویباری لیال دکتر خانم ها یافته 11-15/10 8

 خدام حمیرا دکتر خانم گیری نتیجه و بحث 30/11-11 9

   (2) مقاله نقد گروهی  کار 00/12-30/11 10

 جویباری لیال دکتر خانم نویسی منبع تشکر، و تقدیر 45/12-30/12 11

 جویباری لیال دکتر خانم مقاله چکیده 10/13-45/12 12

 ------- ناهار و نماز 30/13-10/13 13

 جویباری لیال دکتر خانم ، نامه به سردبیر گزارش مورد 30/14-30/13 14

 " ندی/ پرسش و پاسخجمع ب 45/14-35/14 15

 


