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 " (7/2/8991-9) گرامیداشت هفته آموزش" کالس های آموزشی/ برنامه کارگاه ها 

 (آموزش بالینی: عنوان تم روز)  7/2/91شنبه : روز اول 

 گروه هدف مکان ساعت مدرس کالس آموزشی/ عنوان کارگاه ردیف

 (Log Bookو  DOPS)ارزشیابی در ستینگ بالینی 1
فخرالسادات  حسن شیری وفاطمه دکتر خانم ها 

 حسینیمیر
 دانشجویان سالن طبیب/ دانشکده پزشکی 11-8

2 
 سالن حکیم/ دانشکده پزشکی 8-11 نیکفرد فرزانه مهندسخانم  Camtasiaنرم افزار 

/ دانشجویان/ اساتید

 کارکنان

3 
 بیبسالن ط/ دانشکده پزشکی 11:31-11:31 غفاریفائزه خانم  آشنایی با اصول طراحی اسالید استاندارد

/ دانشجویان/ اساتید

 کارکنان

4 
 نیکفرد فرزانه مهندسخانم  سامانه نوید با آشنایی

 (اساتید)12:31-12

 (دانشجویان)13-12:31
 دانشجویان/ اساتید سالن حکیم/ دانشکده پزشکی

5 
Startup 

ابراهیم زاده فاطمه حاجی رضایی، فاطمه خانم ها 

 شبانی محمد و آقای
 دانشجویان سالن غدیر/ دانشکده پزشکی 14-12

6 
 سالن طبیب/ دانشکده پزشکی 12-14 حسن زادهمجید دکتر آقای  دانشگاه نسل سوم و ضرورت خالقیت

/ دانشجویان/ اساتید

 کارکنان

و  ACGME)آشنایی با توانمندی های پزشکی 7

canMEDS) 
 دانشجویان پزشکی سالن سینا/ دانشکده پزشکی 12-14 رضائی علیرضا آقای

8 
ePoll (سامانه جامع گردآوری داده)  سالن غدیر/ دانشکده پزشکی 14-15:11 غفاری فائزه خانم 

/ دانشجویان/ اساتید

 کارکنان
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 (آموزش مجازی: عنوان تم روز)  1/2/91 یکشنبه: روز دوم 

 گروه هدف مکان ساعت مدرس کالس آموزشی/ عنوان کارگاه ردیف

1 
 سالن حکیم/ دانشکده پزشکی 8-11 نیکفرد فائزه مهندسخانم  Camtasiaنرم افزار 

/ دانشجویان/ اساتید

 کارکنان

2 
 سالن طبیب/ دانشکده پزشکی 11:31-11:31 غفاریفائزه خانم  آشنایی با اصول طراحی اسالید استاندارد

/ دانشجویان/ اساتید

 کارکنان

3 
 نیکفرد فائزه مهندسخانم  سامانه نوید با آشنایی

 (اساتید)12:31-12

 (دانشجویان)13-12:31
 دانشجویان/ اساتید سالن حکیم/ دانشکده پزشکی

4 
/ اجباری)آشنایی با تولید محتوای الکترونیک

 آشنایی با وب کنفرانس/ (1سطح 
 دانشجویان/ اساتید سالن طبیب/ دانشکده پزشکی 12-14 نبوتی احسان دکترآقای 

 دانشجویان حکیمسالن / دانشکده پزشکی 12-14 یاوری مریم خانم فرسودگی تحصیلی و راه های مقابله با آن 5

6 
Startup 

ابراهیم زاده فاطمه حاجی رضایی، فاطمه خانم ها 

 شبانی محمد و آقای
 دانشجویان سالن سینا/ دانشکده پزشکی 14-12

7 
ePoll (سامانه جامع گردآوری داده)  سالن غدیر/ دانشکده پزشکی 14-15:11 غفاریفائزه خانم 

/ دانشجویان/ اساتید

 کارکنان

 دانشجویان/ اساتید قریبسالن / دانشکده پزشکی 12-14 حمیدرضا ملکوتی CT Scanو  MRIتفسیر  8
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 (تعامل در آموزش: عنوان تم روز)  9/2/91 دوشنبه: سومروز  

 

 گروه هدف مکان ساعت مدرس کالس آموزشی/ عنوان کارگاه ردیف

/ دانشجویان/ اساتید سالن حکیم/ دانشکده پزشکی 8-11 فائزه نیکفرد خانم مهندس Camtasiaنرم افزار  1

 کارکنان

 اساتید سالن طبیب/ دانشکده پزشکی 8-11 رضوانی سیدیرویا خانم  طرح نوآورانه چیست؟ 2

دانشکده پیراپزشکی، آمفی  8-11 آقایان دکتر حبیب اله مرادی و علی محمد نیکفرجام طراحی بوم کسب و کار ناب 3

 ئاتر ابن سینات

/ دانشجویان/ اساتید

 کارکنان

/ دانشجویان/ اساتید سالن حکیم/ دانشکده پزشکی 11-11 خانم فائزه غفاری آشنایی با اصول طراحی اسالید استاندارد 4

 کارکنان

 (اساتید)11-11:31 خانم مهندس فائزه نیکفرد آشنایی با سامانه نوید 5

 (دانشجویان)11-11:31

 دانشجویان/ اساتید سالن غدیر/ دانشکده پزشکی

6 Startup ترجیحا )دانشجویان سالن طبیب/ دانشکده پزشکی 11-11:31 خانم حکیمه زمانی بادی

 (رشته بهداشت محیط

 دانشجویان سالن سینا/ دانشکده پزشکی 11:31-11 خانم فریده رعیتی کارآفرینی 7

آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات  8

 (1سطح / ریاجبا)علمی

 اساتید سالن حکیم/ دانشکده پزشکی 14-16 خانم زهرا  بتولی

9 ePoll (سامانه جامع گردآوری داده) دانشجویان/ اساتید سالن غدیر/ دانشکده پزشکی 14-15:11 خانم فائزه غفاری /

 کارکنان

 


