
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

راند آموزشی با  و ceptions of TeachingnoC) آموزشی های کارگاهدر   امیری دکتر بتول  سرکار خانم 

 4برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  میزبانیبه  91/5/9311در تاریخ  (فراگیران با سطوح مختلف

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97261/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

( و آموزش Balint Groupکارگاه های آموزشی )کالس وارونه، گروه بالینت )در   دکتر بتول امیری  سرکار خانم 

اعت حضور فعال س 7برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 02/5/9311در تاریخ درمانگاهی( 

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97225/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟، پزشکی مبتنی بر در   دکتر بتول امیری  خانم سرکار 

برگزار البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 09/5/9311در تاریخ مهارت های برقراری ارتباط( ( وEBMشواهد )

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1گردید، به مدت 

 

 یدکتر کامران میرزای

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97229/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )تولید محتوا و طراحی آزمون تعاملی با نرم افزار استوری در   دکتر بتول امیری  سرکار خانم 

و مهارت های مذاکره، حل تعارض، تصمیم گیری و کار  ثرؤنحوه ارائه فیدبک م ،الین، ارزیابی مبتنی بر محل کار

ساعت حضور فعال  8برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 00/5/9311در تاریخ ( تیمی

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97228/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

یادگیری  –کارگاه های آموزشی )طرح دوره طرح درس، تکنیک های یاددهی در   دکتر بتول امیری  سرکار خانم 

دانشگاه  به میزبانی 05/5/9311در تاریخ ( و کارآزمایی بالینی پیشرفته کترونیکی،یادگیری الفعال در کالس درس

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97223/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کتبی و نحوه ارائه سخنرانی  آزمون هایکارگاه های آموزشی )ارزشیابی دانشجو، در   دکتر بتول امیری  سرکار خانم 

 8برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 02/5/9311در تاریخ  ((Giving ALectureمؤثر)

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97221/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

زشی )لیدرشیپ، ویژگی ها و مهارت های یک لیدر، مدل های کارگاه های آمودر   دکتر بتول امیری  سرکار خانم 

در ( PMP -مدیریت و رهبری تغییر، چرخه مدیریت آموزشی: طراحی، اجرا و ارزشیابی و آزمونهای استدالل بالینی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 07/5/9311تاریخ 

 

 کتر کامران میرزایید

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97220/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

راند آموزشی با  و ceptions of TeachingnoC) آموزشی های کارگاهدر   به محمدیسودادکتر   سرکار خانم 

 4برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  میزبانیبه  91/5/9311در تاریخ  (فراگیران با سطوح مختلف

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 وم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97261/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

( و Balint Groupکارگاه های آموزشی )کالس وارونه، گروه بالینت )در   دکتر سودابه محمدی  نمسرکار خا 

اعت س 7برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 02/5/9311در تاریخ آموزش درمانگاهی( 

 حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 موزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97225/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟، پزشکی مبتنی در   دکتر سودابه محمدی  رکار خانمس 

برگزار البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 09/5/9311در تاریخ مهارت های برقراری ارتباط( ( وEBMبر شواهد )

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1گردید، به مدت 

 

 میرزاییدکتر کامران 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97229/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ب

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )تولید محتوا و طراحی آزمون تعاملی با نرم افزار در   دکتر سودابه محمدی  سرکار خانم 

و مهارت های مذاکره، حل تعارض، تصمیم گیری و  ثرؤنحوه ارائه فیدبک م ،استوری الین، ارزیابی مبتنی بر محل کار

ساعت حضور فعال  8برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 00/5/9311در تاریخ ( کار تیمی

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97228/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 –کارگاه های آموزشی )طرح دوره طرح درس، تکنیک های یاددهی در   دکتر سودابه محمدی  سرکار خانم 

 به میزبانی 05/5/9311در تاریخ ( و کارآزمایی بالینی پیشرفته یادگیری الکترونیکی،یادگیری فعال در کالس درس

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97223/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کتبی و نحوه ارائه  ابی دانشجو، آزمون هایکارگاه های آموزشی )ارزشیدر   دکتر سودابه محمدی  سرکار خانم 

برگزار گردید، به البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 02/5/9311در تاریخ  ((Giving ALectureسخنرانی مؤثر)

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97221/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )لیدرشیپ، ویژگی ها و مهارت های یک لیدر، مدل در   دکتر سودابه محمدی  سرکار خانم 

 -های مدیریت و رهبری تغییر، چرخه مدیریت آموزشی: طراحی، اجرا و ارزشیابی و آزمونهای استدالل بالینی 

PMP ) ساعت حضور فعال 5برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 07/5/9311در تاریخ 

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97220/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

راند آموزشی با  و ceptions of TeachingnoC) آموزشی های کارگاهدر   ن میرزاییکامرادکتر   جناب آقای 

 4برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  میزبانیبه  91/5/9311در تاریخ  (فراگیران با سطوح مختلف

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 لوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97261/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

( و Balint Groupکارگاه های آموزشی )کالس وارونه، گروه بالینت )در   کامران میرزاییدکتر  ای جناب آق 

اعت س 7برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 02/5/9311در تاریخ آموزش درمانگاهی( 

 حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97225/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟، پزشکی مبتنی بر در   کامران میرزاییدکتر  جناب آقای  

برگزار البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 09/5/9311در تاریخ مهارت های برقراری ارتباط( ( وEBMشواهد )

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1گردید، به مدت 

 

 ان میرزاییدکتر کامر

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97229/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )تولید محتوا و طراحی آزمون تعاملی با نرم افزار استوری در   دکتر کامران میرزایی جناب آقای  

و مهارت های مذاکره، حل تعارض، تصمیم گیری و کار  ثرؤنحوه ارائه فیدبک م ،الین، ارزیابی مبتنی بر محل کار

ساعت حضور فعال  8برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 00/5/9311ریخ در تا( تیمی

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97228/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

یادگیری  –کارگاه های آموزشی )طرح دوره طرح درس، تکنیک های یاددهی در   دکتر کامران میرزایی جناب آقای  

دانشگاه  به میزبانی 05/5/9311در تاریخ ( و کارآزمایی بالینی پیشرفته ،یادگیری الکترونیکیدرس فعال در کالس

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97223/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کتبی و نحوه ارائه  )ارزشیابی دانشجو، آزمون هایکارگاه های آموزشی در   دکتر کامران میرزایی جناب آقای  

برگزار گردید، به البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 02/5/9311در تاریخ  ((Giving ALectureسخنرانی مؤثر)

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97221/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )لیدرشیپ، ویژگی ها و مهارت های یک لیدر، مدل های در   ییدکتر کامران میرزا جناب آقای  

در ( PMP -مدیریت و رهبری تغییر، چرخه مدیریت آموزشی: طراحی، اجرا و ارزشیابی و آزمونهای استدالل بالینی 

 ور فعال داشته اند.ساعت حض 5برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 07/5/9311تاریخ 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97220/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

راند  و ceptions of TeachingnoC) آموزشی های کارگاهدر   ضا یزدانخواه فردمحمدردکتر   جناب آقای 

برگزار گردید، به البرز علوم پزشکی دانشگاه  میزبانیبه  91/5/9311در تاریخ  (آموزشی با فراگیران با سطوح مختلف

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه 

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97261/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

( Balint Groupکارگاه های آموزشی )کالس وارونه، گروه بالینت )در  دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد  جناب آقای  

اعت س 7برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 02/5/9311در تاریخ و آموزش درمانگاهی( 

 حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز م

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97225/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یواهگ لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟، پزشکی در  دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد  جناب آقای  

البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 09/5/9311در تاریخ مهارت های برقراری ارتباط( ( وEBMمبتنی بر شواهد )

 داشته اند.ساعت حضور فعال  1برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97229/7/92/85 :شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )تولید محتوا و طراحی آزمون تعاملی با نرم افزار در  دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد  جناب آقای  

تصمیم گیری و و مهارت های مذاکره، حل تعارض،  ثرؤنحوه ارائه فیدبک م ،استوری الین، ارزیابی مبتنی بر محل کار

ساعت حضور فعال  8برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 00/5/9311در تاریخ ( کار تیمی

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97228/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 –ک های یاددهی کارگاه های آموزشی )طرح دوره طرح درس، تکنیدر  دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد  جناب آقای  

 به میزبانی 05/5/9311در تاریخ ( و کارآزمایی بالینی پیشرفته ،یادگیری الکترونیکییادگیری فعال در کالس درس

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97223/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کتبی و نحوه  کارگاه های آموزشی )ارزشیابی دانشجو، آزمون هایدر  مدرضا یزدانخواه فرد دکتر مح جناب آقای  

برگزار البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 02/5/9311در تاریخ  ((Giving ALectureارائه سخنرانی مؤثر)

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مط

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97221/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یاهگو لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )لیدرشیپ، ویژگی ها و مهارت های یک لیدر، در  دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد  جناب آقای  

 -مدل های مدیریت و رهبری تغییر، چرخه مدیریت آموزشی: طراحی، اجرا و ارزشیابی و آزمونهای استدالل بالینی 

PMP ) ساعت حضور فعال  5برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی ه دانشگا به میزبانی 07/5/9311در تاریخ

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97220/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

راند آموزشی با  و ceptions of TeachingnoC) آموزشی های کارگاهدر   ی نژادفاطمه حاج  سرکار خانم 

 4برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  میزبانیبه  91/5/9311در تاریخ  (فراگیران با سطوح مختلف

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97261/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

( و آموزش Balint Groupکارگاه های آموزشی )کالس وارونه، گروه بالینت )در   فاطمه حاجی نژاد  سرکار خانم 

اعت حضور فعال س 7برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 02/5/9311در تاریخ درمانگاهی( 

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97225/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟، پزشکی مبتنی بر در   فاطمه حاجی نژاد  خانم سرکار 

برگزار البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 09/5/9311در تاریخ مهارت های برقراری ارتباط( ( وEBMشواهد )

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1گردید، به مدت 

 

 یدکتر کامران میرزای

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97229/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کارگاه های آموزشی )تولید محتوا و طراحی آزمون تعاملی با نرم افزار استوری در   فاطمه حاجی نژاد  سرکار خانم 

و مهارت های مذاکره، حل تعارض، تصمیم گیری و کار  ثرؤنحوه ارائه فیدبک م ،الین، ارزیابی مبتنی بر محل کار

ساعت حضور فعال  8برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 00/5/9311در تاریخ ( تیمی

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97228/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

یادگیری  –کارگاه های آموزشی )طرح دوره طرح درس، تکنیک های یاددهی در   فاطمه حاجی نژاد  سرکار خانم 

دانشگاه  به میزبانی 05/5/9311در تاریخ ( و کارآزمایی بالینی پیشرفته کترونیکی،یادگیری الفعال در کالس درس

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97223/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کتبی و نحوه ارائه سخنرانی  آزمون هایکارگاه های آموزشی )ارزشیابی دانشجو، در   فاطمه حاجی نژاد  سرکار خانم 

 8برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 02/5/9311در تاریخ  ((Giving ALectureمؤثر)

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97221/7/92/85: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

زشی )لیدرشیپ، ویژگی ها و مهارت های یک لیدر، مدل های کارگاه های آمودر   فاطمه حاجی نژاد  سرکار خانم 

در ( PMP -مدیریت و رهبری تغییر، چرخه مدیریت آموزشی: طراحی، اجرا و ارزشیابی و آزمونهای استدالل بالینی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5برگزار گردید، به مدت البرز علوم پزشکی دانشگاه  به میزبانی 07/5/9311تاریخ 

 

 کتر کامران میرزایید

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 82/50/9311تاریخ: 

 /دپ97220/7/92/85: شماره
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