
سخنرانعنوان سخنرانيكد مقالهساعت

تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد14:07- 14:00

بهبود كيفيت نظام استاد راهنما در دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي تبريز در سال 14:1740991 - 14:10

عباس  احمدي وسمه جانيبررسي همبستگي آزمون OSCEبرگزارشده درسال88و92 با نمره پيش كارورزي و معدل فارغ التحصيلي دانشجويان  در دانشگاه علوم پزشكي جهرم14:271564 - 14:20

نرگس حبيبيانبررسي روائي آزمون پره بورد در پيش بيني موفقيت دستياران دانشگاه علوم پزشكي مازندران در آزمون بورد در سالهاي 91 و 14:37116392 -14:30

شاپور نادرفاممقايسه نتايج ارزشيابي آموزشي دانشجويان با مديران دانشگاه علوم پزشكي تبريز به روش الكترونيكي از سال 1390تا 14:477431392 -14:40

فرامرز پوراصغرارزيابي بكارگيري سامانه آزمون الكترونيك از ديدگاه دانشجويان، اساتيد و كاركنان آموزش در دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال14:5715391392 -14:50

فرنگيس شوقي شفق آريابررسي عملكرد مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي براساس نتايج رتبه بندي آموزشي(راد)15:072000 -15:00

فاطمه رحيميبررسي وضعيت مديريت و رهبري گروه هاي آموزشي دانشكده پزشكي شيراز در سال 15:1716461392 -15:10

معصومه صادقي غياثيطراحي و  بازنگري فرمهاي ارزشيابي اساتيد در سامانه ارزشيابي الكترونيكي براي اعضاي هيئت علمي رشته داروسازي تبريز15:271047 -15:20

مژگان محمديارزيابي يكپارچگي دروني نمرات دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در دروس ايمنولوژي و پاتولوژي15:37479 -15:30

محمدرضا منصوريانتاثير دو روش ارزشيابي عيني ساختار يافته مهارتهاي عملي (OSATS) و روش سنتي بر ميزان رضايت دانشجويان و ارزيابان15:47412 -15:40

مهدي بيگلرخانيخودارزيابي دانشجويان سال آخر از ميزان فراگيري وتسلط بر مهارتهاي جراحي دهان15:57572 -15:50

محمود كاظمي بررسي رابطه توليدات علمي با ويژگي هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه طي سالهاي 1384لغايت 16:075861389 -16:00

مريم حسينيمقايسه نمرات  سنجش مهارتهاي عملي دانشجويان با استفاده از  دوابزار ارزيابي نمره دهي كلي و چك ليست در  آزمون آسكي پيش كارورزي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز16:171528 -16:10

فاطمه صادقي غياثيطراحي و تعيين روايي و پايايي پرسشنامه  فارسي مربوط به نگرش، آگاهي و رفتار آموزش مبتني بر شواهد16:271606 -16:20

شيما طباطباييدستاوردهاي آموزش پزشكي تخصصي و فوق تخصصي  در جمهوري اسالمي ايران16:371886 -16:30

صديقه نيازياثربخشي آموزش راهبردهاي مطالعه و يادگيري بر ميزان يادگيري و عملكرد تحصيلي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان  در سال 16:479161392 -16:40

شبنم آهنگر داوديبررسي همبستگي نمرات دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال16:5714541390 -16:50

اميرضيائيبررسي علل عدم تمايل دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين جهت مشاركت در ارزشيابي استاد17:00-17:071442

حيطه: ارزيابي، اعتبار بخشي و رتبه بندي آموزشيكالس 1

چهارشنبه 10/2/1393 از ساعت 14:00 الي 17:02

هيئت رئيسه:جناب آقاي دكتر جواد سرآباداني، سركار خانم دكتر مهستي عليزاده، جناب آقاي دكتر واعظي



هيئت رئيسه: جناب آقاي دكتر نويد محمدي، جناب آقاي دكتر جواد كجوري، جناب آقاي دكتر سيد سعيد مظلومي

حيطه: ارزيابي، اعتبار بخشي و رتبه بندي آموزشيكالس 2

سخنرانعنوان سخنرانيكد مقالهساعت

تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد14:07- 14:00

غالمرضا فعالبررسي وضعيت سواالت فرم ارزشيابي اساتيد بصورت الكترونيكي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در سال تحصيلي 14:17469.91-92 - 14:10

شيما طباطباييآمايش سرزمين  الزمه توسعه هدفمند آموزش پزشكي در جمهوري اسالمي ايران14:271885 - 14:20

منصور مسجديارزيابي تاثير روش هاي مختلف آموزشي(راند بخش، درمانگاه سرپايي، ژورنال كالب، جلسات مورتاليتي و موربيديتي) بر ميزان يادگيري در بخشهاي ماژور ومينور از ديدگاه فارغ التحصيالن پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز-14:3712051392 -14:30

منصوره مومن هرويبررسي ميزان استفاده از منابع درسي جهت مطالعه  توسط دانش آموختگان رشته  پزشكي14:47530 -14:40

رشيد رمضانزادهبررسي روش خود ارزيابي كويز براي درس ميكروبشناسي دانشجويان دندانپزشكي14:57566 -14:50

روح انگيز نوروزي نيابررسي كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم پزشكي البرز از ديدگاه دانشجويان در سال15:077421392 -15:00

ليال بذرافكنارزشيابي برنامه پنج دوره آموزشي  دستيار به عنوان الگو معلم و پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشكي شيراز15:17933 -15:10

موسي علويشاخص هاي ارزشيابي صالحيت باليني فراگيران پرستاري: يك مطالعه تركيبي15:271041 -15:20

طاهره توفيقياناولويت بندي شاخصهاي تدريس اثربخش از ديدگاه  اساتيدودانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار15:371228 -15:30

ماندانا شيرازيطراحي و بررسي اعتبار و پايايي ابزار سنجش محيط آموزشي آكادميك در دانشكده هاي بهداشت15:47874 -15:40

محمدرضا يوسفيمقايسه كيفيت سؤاالت آزمون ارتقاي دستياري قبل و بعد از مداخله آموزشي در دانشكده پزشكي گرگان طي سال تحصيلي 15:57115392-1391 -15:50

علي اكبر حقدوستعملكرد گذشته و آينده مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي: چالش ها و راهكارها16:072001 -16:00

سكينه حاج ابراهيميبررسي مقايسه اي اثر بخشي روش تدريس مبتني بر مورد  و راند آموزشي سنتي در دوره كارآموزي ارولوژي از ديدگاه فراگيران16:171451 -16:10

قاسمعلي ميش مست نهيبررسي وضعيت آموزش در مقطع  علوم پايه دانشكده پزشكي زاهدان بر اساس نتايج  آزمونهاي جامع علوم پايه پزشكي از سال  16:278301380-1390 -16:20

جواد كجوريبررسي تاثير ايجاد ساختار (EMA) در ارزشيابي و اعتبار بخشي آموزشي  در دانشگاه علوم پزشكي شيراز16:37943 -16:30

امير پاكپور حاجي آقابررسي پايايي و  روايي پرسشنامه  بازخورد 360 درجه در دستياران رشته جراحي16:47999 -16:40

زينب آرونديبررسي ارتباط ميان آمادگي براي تغيير عملكرد اعضاي هيات علمي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با فرسودگي شغلي آنها16:571044 -16:50

زهرا شيخ عليپورارزشيابي برنامه كارشناسي هوشبري براساس مدل ارزيابي ايزنر17:00-17:071728

چهارشنبه 10/2/1393 از ساعت 14:00 الي 17:00



هيئت رئيسه: جناب آقاي دكتر حائريان، جناب آقاي دكتر ياسيني، جناب آقاي دكتر چنگيز

حيطه1: اخالق حرفه اي و نقش اساتيد الگو ، حيطه 2: مسيرهاي متنوع ارتقاء اعضاي هيئت علميكالس 3

سخنرانعنوان سخنرانيكد مقالهساعت

تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد14:07- 14:00

صديقه ابراهيميبدرفتاري عليه دانشجويان پزشكي سال چهارم در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز14:17456 - 14:10

محمدرضا حاجي آباديآداب و وظايف اساتيد نسبت به دانشجويان در آموزه هاي ديني و قرآن كريم14:27609 - 14:20

امير پاكپور حاجي آقابررسي نگرش محققان نسبت به سرقت ادبي14:37995 -14:30

امراهللا روزبهيادغام دانشجويي گامي موثر در پياده سازي آموزش فراگير محور و توسعه اخالق حرفه اي14:471775 -14:40

امير پاكپور حاجي آقاادغام دانشجويي گامي موثر در پياده سازي آموزش فراگير محور و توسعه اخالق حرفه اي14:571000 -14:50

ليال پاداشضروت تبيين آموزش ا خالق باليني درامور حرفه اي دستياران باليني  مراكز آموزشي ودرماني15:071462 -15:00

آزاده آزميانبررسي معيار هاي الگوهاي حرفه اي از نظر دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 15:178861392 -15:10

صديقه ابراهيمياستفاده از بيمار استاندارد شده در آموزش مبحث رازداري در آموزش اخالق15:27471 -15:20

15:30- 15:37887Test-retest آيين محمديبررسي ميزان پايايي اطالعات مربوط خوداظهاري اعضاي هيات علمي در مورد فعاليت هاي خود با استفاده از

زهرا كريميانمقايسه توسعه يافتگي كاركردهاي پنجگانه دانش پژوهي در دانشگاه در 4 حوزه رشته اي علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه و علوم پزشكي15:47844 -15:40

ليال بذرافكنمعيار انتخاب اساتيد راهنما از ديدگاه دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي15:57854 -15:50

محبوبه فرزين يزديبهره گيري از رسانه هاي اجتماعي نوين در كتابخانه هاي پزشكي به منظور تسهيل فرآيند انتقال، تبادل و اشاعه اطالعات بين اعضاي هيات علمي دانشگاه ها: ضرورت ها و چالش ها16:071882 -16:00

بهاره بهمن بيجاريبررسي خصوصيات شخصيتي و علمي الگوهاي مثبت و منفي در بين مدرسين پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان از ديدگاه دانشجويان16:171538 -16:10

نسرين مهدي پوربررسي متغيرهاي موثر در زمان ارتقاء اعضا هيات علمي از استادياري به دانشياري و از دانشياري به استادي دانشكده پزشكي شيراز در 1391سال16:271505 -16:20

محمدرضا يوسفيرويكرد وعملكرد اعضاي هيئت علمي باليني تمام وقت – مطالعه كيفي16:371157 -16:30

16:40- 16:47885(Relative Value Unit) آيين محمديبررسي ميزان روايي خوداظهاري اعضاي هيات علمي دانشگاه در مورد فعاليت هاي آكادميك خود، بر اساس ميزان ارزش نسبي

زهرا كريميانبررسي معيار هاي كيفي كاركردهاي دانش پ ژوهي در دانشگاه از ديدگاه اعضاي هيات علمي16:57846 -16:50

صديقه ابراهيميميزان آگاهي كارورزان از حقوق بيمار17:00-17:07472

چهارشنبه 10/2/1393 از ساعت 14:00 الي 17:00



هيئت رئيسه: سركار خانم دكتر ملكان راد، جناب آقاي دكتر نادر ممتاز منش، سركار خانم دكتر نصيرياني 

حيطه1: انتظارات جامعه در نظام آموزش علوم پزشكي، حيطه 2: دانشگاه هاي فردا و آينده علوم پزشكيكالس 4

سخنرانعنوان سخنرانيكد مقالهساعت

تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد14:07- 14:00

محمدرضا منصوريانتاثير آموزش اثربخشي گروهي پرستاران بر كيفيت مراقبت ازديدگاه پرستاران و مددجويان14:17466 - 14:10

ليلي مصلي نژادارتقا كيفيت مهارت هاي تدريس و يادگيري : نياز ادراك شده امروز در آموزش علوم پزشكي14:271645 - 14:20

سميه زياربررسي ارزيابي نياز به درس  اصول تعيين دقيق علت مرگ  وثبت آن براي دانشجويان سال آخر پزشكي14:37363 -14:30

مهديه مميزيبررسي موانع درون دانشگاهي مؤثر بر پژوهش از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد14:47739 -14:40

ليال بذرافكنمفهوم ارزش زندگي از نگاه بستگان درجه يك  بيماران مبتال  به سكته مغزي بستري در بيمارستان14:57936 -14:50

عصمت نوحيتعامل اجتماعي  و يادگيري مشاركتي در آموزش دانشجويان پرستاري15:071067 -15:00

سعيد صادقي اهريبررسي انتظارات و ميزان رعايت حقوق بيماران در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل درسال 15:1713381391 -15:10

محمدرضا ناظرارزيابي 360 درجه، ابزاري موثر در تغيير نگرش جامعه به آموزش پزشكي15:271007 -15:20

زهرا خمبه بينيمهارت هاي حرفه اي فارغ التحصيالن پزشكي شاغل در مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال 15:3740191 -15:30

ليال بذرافكنبررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني در دانشگاه علوم پزشكي شيراز15:47850 -15:40

ليال بذرافكنجهاني  شدن از ديدگاه دستياران شركت¬كننده در برنامه آموزشي دستياران دانشگاه علوم پزشكي شيراز15:57757 -15:50

سيد كامران سلطاني عربشاهيلزوم توجه به آينده نگاري در طراحي و بازنگري برنامه هاي درسي16:071792 -16:00

اميرصادقيسبك هاي رهبري مورد استفاده در  دانشكده هاي علوم پزشكي سه  دانشگاه پژوهش محور طراز اول مالزي16:17857 -16:10

زهرا كريميانتاثير زيرساخت¬ها بر معيارهاي كمي و كيفي دانش پژوهي؛ تحيلي بر ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه¬هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز16:27848 -16:20

ناهيد جليليانبررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي ورودي1392دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نسبت به كارآفريني16:371559 -16:30

هدي احمري طهرانStudent Governance: كليد آموزش دموكراتيك وشيوه نوين رهبري16:47490 -16:40

سيدسعيد مظلومي محمودآبادروشهاي يادگيري بهتر از ديدگاه رزيدنت هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد16:571168 -16:50

ليلي مصلي نژادانگيزه، خالء  واقعي يادگيري در دانشجويان امروزي: رهيافتها و راهبردها: مطالعه كيفي با رويكرد پديدار شناسي17:00-17:071673

چهارشنبه 10/2/1393 از ساعت 14:00 الي 17:01



هيئت رئيسه: جناب آقاي دكتر مجتهدزاده، جناب آقاي دكتر مهران كريمي، جناب آقاي دكتر اولياء

حيطه: نقش فن آوري هاي جديد در كيفيت آموزشكالس 5

سخنرانعنوان سخنرانيكد مقالهساعت

تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد14:07- 14:00

نوشين  كهنآموزش پزشكي در عصر ديجيتال: ( MOOCs) و (SMOCs ): تهديدهاي جدي يا موفقيت¬هاي باورنكردني14:171464 - 14:10

نيره   نعيمي قصابيانمقايسه دو روش ارزشيابي با ميكروسكوپ و نرم افزار Teaching Templates Quiz Maker در تشخيص الم هاي آزمايشگاهي14:27447 - 14:20

فرامرز دوبختيتهيه نرم افزار چندرسانه اي كمك آموزشي واحد فراورده هاي آرايشي و بهداشتي دوره دكتري عمومي داروسازي14:37365 -14:30

نرجس خاتون  طاهريارتقاي مهارت ارتباطي پرستاران از طريق آموزش به روش ايفاي نقش و نمايش فيلم14:47562 -14:40

محمد علي  رئيس السادات آموزش نظام مند مباحث تئوريك بخش جراحي به صورت مجازي راهي براي نيل به اهداف حيطه دانش كوريوكولوم كارورزي جراحي14:57883 -14:50

تابنده صادقيمقايسه  دو روش آموزش الكترونيك و سخنراني بر آگاهي پرستاران شركت كننده در دوره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در خصوص اختالالت آب و الكتروليت15:07510 -15:00

ثريا زحمت كشديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نسبت به بكارگيري نظام آموزش مجازي15:171024 -15:10

سيد محمد علي  رئيس السادات استفاده از عكسبرداري با موبايل روش تشخيصي  نوين جهت حفظ حقوق بيمار در تشخيص پروالپس ركتوم در كودكان15:27526 -15:20

محبوبه فرزين يزدي*بررسي نقش فناوري هاي مختلف در كيفيت آموزش و ارائه خدمات به ذي نفعان كتابخانه هاي پزشكي كشور15:371881 -15:30

مژگان  لطفيفناوري شبيه سازي در آموزش باليني دانشجويان اتاق عمل : تجربه ي طراحي و ساخت شبيه ساز جراحي  آپاندكتومي15:47568 -15:40

مهديه مميزيبررسي سواد اطالعاتي و رايانه اي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد15:57715 -15:50

16:00- 16:07758LMS ساقي موسويتوسعه كيفي فرايندآموزش  مراقبت ازبيماران ترومايي بيماران ترومايي  به دانشجويان" پرستاري ارشد ويژه " ازطريق بكارگيري شيوه آموزش الكترونيكي تركيبي بااستفاده ازسيستم

سميرا  شهابيبررسي نقش فناوري هاي سيار (MWT) در كيفيت آموزش16:171236 -16:10

شيال سليمانيبررسي تاثير ميزان سواد اطالعاتي در زمينه فناوري هاي نوين آموزشي  برعملكرد آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد16:271555 -16:20

سكينه حيدريتدوين محتوادرآموزش ويادگيري الكترونيك16:371028 -16:30

طيبه شكرياصول ضروري در طراحي بازي هاي آموزشي16:471757 -16:40

رويا خليليدستياران باليني، معلمان بيمارستاني ضرورت آموزش و توانمندسازي مهارت¬هاي ياددهي- يادگيري دردستياران16:57750 -16:50

ماهدخت طاهريتدريس كارگاهي به روش الكترونيكي – آموزش مجازي17:00-17:071069

چهارشنبه 10/2/1393 از ساعت 14:00 الي 17:01



هيئت رئيسه: جناب آقاي دكتر عظيم ميرزازاده، جناب آقاي دكتر عتيقه چي، سركار خانم دكتر لوك زاده

حيطه: بيمارستان هاي آموزشي به عنوان يك موسسه آموزشيكالس6

سخنرانعنوان سخنرانيكد مقالهساعت

تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد14:07- 14:00

علي دشتگردارتقاء فرآيند گزارش نويسي پرستاري بر اساس مدل ارتقاي مستمر كيفيت (C. Q. I) در بيمارستان آموزشي شهداء قاين14:17563 - 14:10

خاطره عنبريمقايسه ديدگاه اعضائ هئت علمي و دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در خصوص راهكارهاي بهبود كيفيت برگزاري گزارش صبحگاهي(سال1391)14:27480 - 14:20

فاطمه محمد زادهنحوه اجراي مقررات تشويق و تنبيه آموزشي برنامه ريزي شده در دستياران داخلي  در زمينه بيماريهاي شايع غدد14:37569 -14:30

محمدرضا  يزدانخواه فرد شكاف در محيط يادگيري باليني: ديدگاه دانشجويان پرستاري14:47475 -14:40

طيبه خزاعيمقايسه آموزش نقشه مفهومي و شبيه سازي باليني بر تصميم گيري باليني دانشجويان فوريت هاي پزشكي14:57477 -14:50

مهري ياوريموانع آموزش مهارتهاي ارتباطي به دانشجويان پزشكي از ديدگاه اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشكي مشهد15:071572 -15:00

ليلي   مصلي نژادتوجه به عوامل استرس زاي باليني به عنوان عامل موثر بر ارتقا آموزش باليني15:171640 -15:10

عادله قره طغانيبررسي مقايسه دو روش نيدل ساب كالوين و آنژيوكت 16 در ايجاد عوارض محل پانچ شرياني دربيماران آنژيوگرافي قلبي  بيمارستان اميرالمومنين (ع) كردكوي درسال 15:276491392 -15:20

آزاده ابراهيم زادهبررسي تأثير ارائه كنفرانس كارآموزان وكارورزان پزشكي به صورت همزمان با رويكرد پيش سازماندهنده در بخش عفوني بيمارستان ولي عصر(ع) در كيفيت آموزش در ديدگاه دانشجويان(سال تحصيلي1391-1392)15:37573 -15:30

صديقه ابراهيميميزان تنش شغلي و عوامل موثر بر آن در دستياران مراكز درماني و بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز15:47458 -15:40

ليال ساداتيبررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزش به شيوه ارائه بسته آموزشي و سخنراني بر ميزان آگاهي كادر درمان  از مخاطرات و ايمني شغلي15:57399 -15:50

آزاده ابراهيم زادهبررسي ديدگاههاي  دانشجويان درباره آموزش درمانگاهي با رويكرد  دانشجو محوري (بررسي موردي:گروه داخلي  بيمارستان ولي عصر بيرجند سال تحصيلي 1391-1392)16:07571 -16:00

آيدين دهقان زادهارزيابي ومقايسه محيط هاي آموزشي باليني از ديدگاه دستياران در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز16:17866 -16:10

مهسا سميعيبررسي سطح آگاهي و نگرش دانشجويان مقطع اينترني دانشكده هاي علوم پزشكي شيراز و فسا (تيپ1 و تيپ 3)، از اصول مستندسازي پرونده پزشكي در نيمه دوم سال 16:27118691 -16:20

اكبر درخشانبررسي وضعيت كيفيت آموزش دستياران چشم  بيمارستان خاتم االنبياء(ص) مشهد16:37921 -16:30

سميه پروينكتابدار باليني: گامي به سوي كمك به بهبود ارائه خدمات به پزشكان و آموزش بيماران16:471140 -16:40

محمد رسول توحيد نياعوامل تنش زا در آموزش باليني دانشجويان فن آوري تصويربرداري پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 16:578771392 -16:50

زهرا قاسميارزيابي وضعيت آموزش باليني مراكز آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي قزوين و ارائه راهكارهاي بهينه در جهت ارتقاي كيفيت آموزش در آنها17:00-17:07565

چهارشنبه 10/2/1393 از ساعت 14:00 الي 17:01



هيئت رئيسه: جناب آقاي دكتر آئين محمدي، جناب آقاي دكتر حسين آقا عقيلي، جناب آقاي دكتر محمدرضا منصوريان

حيطه1:عدالت آموزش و اقتصاد آموزش، حيطه 2: رو شهاي نوين پذيرش دانشجو، حيطه 3: روش هاي نوين ياددهي و يادگيريكالس7

سخنرانعنوان سخنرانيكد مقالهساعت

تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد14:07- 14:00

زينب غضنفريعدالت جنسيتي آموزشي يا بي عدالتي! چالشي جدي پيش روي نظام آموزشي ايران14:171487 - 14:10

ليال  بذرافكنعلل گرايش به ادامه تحصيل در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شيراز14:27849 - 14:20

ابو القاسم  امينيشاخص هاي پاسخگويي اجتماعي در دانشكده پزشكي14:37858 -14:30

سكينه  سبزواريتالش براي عدالت آموزشي: تبيين فرآيند ارزشيابي باليني دانشجويان پرستاري، يك مطالعه گراندد تئوري14:471136 -14:40

ساقي موسويتوسعه كيفي فرايند آموزش علوم پزشكي از طريق تبيين عدالت آموزشي در عرصه بالين از ديدگاه دانشجويان14:571087 -14:50

شكوفه  مسعوديبررسي رويكردهاي عدالت اموزشي15:071449 -15:00

سميه دل رحميبررسي ديدگاه دانشجويان در خصوص ارزشيابي عادالنه دانشجويان دانشكده پرستاري اسفراين ،دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در سال تحصيلي 15:17156192-93 -15:10

منصوره مومن هرويعمده ترين مشكالت دوران تحصيل از ديدگاه دانش آموختگان رشته پزشكي15:27531 -15:20

مريم حسيني ابردهبررسي  توانايي روش هاي  پذيرش دانشجويان پزشكي در پيشگويي عملكرد اتي دانشجويان:يك مقاله مروري15:37831 -15:30

مجتبي موسوي بزازعوامل مرتبط با تقاضاي ورود به رشته در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 15:4711171392 -15:40

محمدرضا  زارع خورميزيبررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي يزد نسبت به برنامه ادغام دروس فارماكولوژي و پاتولوژي اختصاصي در مقطع فيزيوپاتولوژي15:571489 -15:50

زهرا كيانياجراي پورتفوليو در درس فارماكولوژي با به كارگيري سيستم مديريت دانش16:071821 -16:00

اعظم  اصالنيآيا مطالب آموزشي مي توانند بيماران را در تصميم گيري كمك كنند؟ طراحي سيستم تصميم يار انتخاب نوع زايمان16:17494 -16:10

16:20- 16:271306(Longitudinal integration) مهدي بيژن زادهيكپارچگي آموزش علوم پايه و دستياري روانپزشكي

16:30- 16:371079CRP براي ارزيابي مهارت هاي استدالل باليني  از ديد دانشجويان شركت كننده در آزمون CRP وجيهه وفامهربررسي توانايي آزمون

علي  جنتي تجريه تبريز در طراحي واجراي آزمون  scenario-based  براي كارآموزي مهارتهاي اداري و مالي دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي16:471347 -16:40

عاطفه    كرم زاده جهرميمقايسه نتايج دو روش برگزاري آزمون OSCE به صورت تك بخش با كليه بخش ها در دانشگاه علوم پزشكي جهرم16:571565 -16:50

ليال  صفابخشاستفاده از نرم افزار CMAPTOOLS  در تدريس و بهبودكيفيت آموزش17:00-17:071271

چهارشنبه 10/2/1393 از ساعت 14:00 الي 17:01



هيئت رئيسه: جناب آقاي دكتر احرامپوش، سركار خانم دكتر نيكو يماني، سركار خانم دكتر تقي پور

حيطه: كليات آموزش پزشكيكالس8

سخنرانعنوان سخنرانيكد مقالهساعت

تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد14:07- 14:00

سيما عليرضايي طهرانيبررسي وضعيت آگاهي فراشناختي از راهبرد هاي مطالعه در دانشجويان پزشكي14:17493 - 14:10

مهدي اسكندريروندهاي افت تحصيلي دانشجويان پزشكي و تاثير عوامل دموگرافيك بر آن در دانشگاه علوم پزشكي زنجان طي سالهاي 14:2711811388-1370 - 14:20

زهره باديه پيماي جهرميتأثير آموزش خودپنداري حرفه اي بر خودحرفه اي دانشجويان پرستاري14:371634 -14:30

آزاده عازميانتعيين سطح اجتماعي شدن حرفه اي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال14:478931392 -14:40

زهرا خمبه بينينظرات پزشكان عمومي شاغل در مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي گلستان14:57404 -14:50

فاطمه احمدي نياگنجاندن پروژه تحقيقاتي در واحد كارآموزي در عرصه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي دانشكده  بهداشت ساري15:07517 -15:00

منور اتقاييبررسي مشكالت آموزش باليني در دانشجويان مامايي بخش ليبر15:171482 -15:10

ناهيد جليليانبررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي ورودي1390دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نسبت به كارآفريني15:271556 -15:20

سهيال متشفيعبررسي المپياد علمي دانشجويي از ديدگاه دانشجويان شركت كننده در المپياد15:371845 -15:30

امراهللا روزبهيپياده سازي برنامه درسي مارپيج  در بستر دانشجو محوري در آموزش درس نوروآناتومي به دانشجويان دندانپزشكي15:471771 -15:40

فرزانه تيموري تعيين ميزان خوردگي منابع انساني كاركنان (فرسودگي شغلي ) و ارتباط آن با رضايت شغلي در بين ماماها وپرستاران شاغل درمراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1391 فرزانه تيموري،كارشناس مامايي و مسئول درمانگاه تخصصي مركز آموزشي درماني رازي15:571264 -15:50

هادي انصاري هادي پوراستفاده از مدل آموزشي ASSURE در تدريس بيوشيمي باليني16:07369 -16:00

زهرا قاسميارائه يك تجربه عملي در يادگيري مبتني بر تيم در دانشگاه علوم پزشكي قزوين16:171187 -16:10

محمد طهماسبيبررسي ميزان استفاده از افعال حيطه هاي مختلف طبقه بندي بلوم در برنامه طرح درس روزانه اساتيد علوم پزشكي ياسوج16:271627 -16:20

يحيي محمديبررسي رابطه بين سبك هاي يادگيري فيزيولوژيكي و خالقيت با پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در سال تحصيلي 16:37162892-91 -16:30

ليال بهرامخانيمرور سيستماتيك مطالعات مداخله اي آموزش پزشكي در ايران طي سالهاي 1980 تا 16:4718832012 -16:40

مريم  قائمي اميريرويكرد دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به جنبه هاي مختلف آموزش پزشكي ؛ يك مطالعه كيفي16:571822 -16:50

مسعود عرب فردارائه درس مديريت سيستم هاي اطالعات بهداشتي درماني  از طريق آموزش مجازي : استفاده از فناوري هاي جديد در ارتقاء كيفيت آموزش17:00-17:071468

چهارشنبه 10/2/1393 از ساعت 14:00 الي 17:01


