
گروه ارگونومي مدير  

 Workshop نام كارگاه رديف

 Curriculum Planning 1،2،3برنامه ريزي درسي  1

 Lecture Skills مهارت سخنراني 2

 Learning Skills مهارت هاي يادگيري 3

4 
روش هاي نوين آموزش 

1،2،3 

Deferent Teaching Skills (Small group, Large group, 

Collaborative, Co Teaching) 

 

 

 

 گروه آموزش و ارتقاء سالمت

 ارتباطات انساني -5 مهارت هاي يادگيري -1

روش هاااي ناا ياا  -2

 3-2-1آم زش 

 مرور نظام مند در آم زش پزشكي -6

يادگيري مبتني بر -3

 مسئله 

 مشاوره و راهنمايي -7

 ژورنال كالب -8 مديريت زمان-4

 

 

 مديرگروه مهندسي بهداشت محيط

  

 درخ است كنندگان نام كارگاه

 دكتر دهقاني و اژدرپ ر مهارت سخنراني

 دكتر دهقاني و بقاپ ر 1،2،3روش هاي ن ي  آم زش

 دكتر سمائي ارزشيابي مديران وارزشيابي استاد

يادگيري مبتني برمسئله واخالق حرفه 

اي ومديريت تح ل استراتژيك در 

 نظام سالمت و آم زش مبتني برش اهد

 هاشميدكتر 

دانش پژوهشي و پيشگيري از سرقت 

 ادبي و داوري مقاالت

 دكتر اژدرپ ر و هاشمي

 

 

 

 



 

 گروه بهداشت عمومي

 

 

 

 

 

 گروه حشره شناسي پزشکي

زمان مناسب جهت  تعداد افراد شرکت کننده  نام کارگاه 

 کارگاه 
نفر  9 مهارت سخنرانی   11-13  

نفر  9 اسکی   11-13  

نفر  9 روش های  ن ي  آم زش   11-13  

نفر  9 ارزشيابی   11-13  

نفر  9 فرا ارزشيابی   11-13  

نفر  9 حل مسئله   11-13  

نفر  9 يادگيری مبتنی بر مسئله   11-13  

نفر  9 مديريت دانش   11-13  

نفر  9 مديريت زمان   11-13  

نفر  9 ارتباطات انسانی   11-13  

نفر  9 اخالق حرفه ای   11-13  

نفر  9 روش تحقيق کمی در آم زش پزشکی   11-13  

نفر  9 روش تحقيق کيفی در آم زش پزشکی   11-13  

نفر  9 اص ل و مبانی مديريت   11-13  

نفر  9 مهارتهای تحصيلی   11-13  

نفر  9 معن يت در مدنی مبتنی بر معن يت   11-13  

نفر  9 الک ب ک   11-13  

نفر  9 ژورنا ل کالب   11-13  

نفر  9 آم زش بالينی   11-13  

نفر  9 حاکميت بالينی   11-13  

نفر  9 مهارت آم زش به بيمار   11-13  

کاربرد طب سنتی در رشته های 

 گ ناگ ن 

نفر  9  11-13  

اص ل و مبانی ترجمه جهت نگارش 

 مقاالت عل م پزشکی 

نفر  9  11-13  

نفر  9 دانش پژوهی   11-13  

پيشگيری از سرقت ادبی و داوری 

 مقاالت 

نفر  9  11-13  



 

1 
Real Time PCR 

 کشت سلول 3

4 
PCR 

 Real Time PCRو  PCRمبانی طراحی پرایمر جهت  7

8 
SPSS مقدماتی 

9 
SPSS پیشرفته 

 سرچ پیشرفته مقاالت 11

 Endnoteکارگاه  11


