
 

 1400در سال   مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سیرجانتوسط   شده برگزارکارگاه های 

 ردیف  کارگاه آموزشی  عنوان نام مدرس  تاریخ برگزاری 
 آقای دکتر پژمان عقدک  14/12/1400

 

 1 آشنایی با نقش استاد مشاور

 خانم خدیجه احمدزاده 02/12/1400

 

انتخاب مجله مناسب در  آشنایی با مجالت معتبر و نحوه 

 پژوهش های حوزه آموزش
2 

 آقای دکتر نوذر نخعی  01/12/1400

 

 3 اخالق در پژوهش های علوم پزشکی

 Endnote    4 مدیریت منابع با استفاده از نرم افزار خانم عاطفه ذوالفقارنسب 30/11/1400

 خانم دکتر فریبا جوکار  25/11/1400

 

استفاده از پرسشنامه جمع آوری داده ها با   5 

 خانم دکتر مینا مبشر  24/11/1400

 

 6 پروپوزال نویسی: چگونه مالحظات اخالقی را بنویسیم؟ 

 آقای دکتر حمید شریفی  23/11/1400

 

تعیین   و  گیری  نمونه  های  روش  انواع  نویسی:  پروپوزال 

 حجم نمونه 
7 

 آقای دکتر محمد آریایی  19/11/1400

 

نویسی: انواع مطالعات در پژوهش های کمی پروپوزال   8 

 خانم دکتر حبیبه احمدی پور 18/11/1400

 

و   فرضیات  سواالت،  اهداف،  نگارش  نویسی:  پروپوزال 

 متغیرهای پژوهش 
9 

 آقای دکتر محسن مومنی  18/11/1400

 

بررسی   و  مسئله  بیان  عنوان،  نگارش  نویسی:  پروپوزال 

 متون 
10 

الهام شریف پورخانم  17/11/1400  

 

جست و جو در پایگاه های داده علمی با تاکید بر تحقیقات 

 در حوزه آموزش 
11 

 12 انتخاب عناوین پژوهش در آموزش خانم دکتر میترا امینی 17/11/1400

سکارگاه طرح دوره و طرح در خانم دکتر سارا شفیعان 13/11/1400  13 

یزدانخواه فردآقای دکتر محمدرضا   14/10/1400  

 

ی  تا الف از آموزشی پژوهی   دانش کارگاه   

( یک تجربه  ذکر ) 

14 

 خانم دکتر سارا حیدری 08/10/1400

 

 15 کارگاه پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی



 

 آقای دکتر پژمان عقدک  24/09/1400

 

 16 کارگاه مهارت های ارتباطی پایه

زادهآقای دکتر ابوالفضل صلواتی  17/09/1400  

 

آشنایی مقدماتی با مفاهیم استارتاپی/ خلق ایده و تبدیل  

 آن به استارتاپ

17 

 خانم دکتر فریبا برهانی  08/09/1400

 

 18 کارگاه مشتری مداری و احترام به ارباب رجوع  

 خانم دکتر بتول اقبالی  25/08/1400

 

 19 کارگاه روش تدریس مقدماتی 

حیدریخانم دکتر سارا  19/08/1400  

 

ADDIEکارگاه طراحی آموزشی براساس مدل  

 

20 

 خانم مهندس اسماء نصراهلل پور 18/08/1400

 

 21 آشنایی با سامانه اتوماسیون اداری کارگاه 

 آقای دکتر امین بیگ زاده  08/08/1400

 

 22 آموزش در بخش )راندهای بالینی( 

 آقای دکتر غالمرضا سپهری 26/07/1400

 

آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی آشنایی با   

 

23 

 24 تدوین طرح درس و طرح دوره خانم دکتر معصومه رحیمی 28/06/1400

 خانم مهدیه پروان 09/06/1400

 

  Mendeley آموزش نرم افزار مدیریت استناد 

 

25 

 خانم دکتر محبوبه مافی نژاد  01/06/1400

 

توسعه ای سرنخ های کلیدی در تفاوت نگارش طرح های 

 و طرح های پژوهش در آموزش

26 

 خانم دکتر ریتا رضایی  03/05/1400

 

 رویکردهای پژوهشی در آموزش 
 

27 

 خانم دکتر میترا امینی 03/05/1400

 

یمقاله نویسی در موضوعات آموزش  28 

 خانم دکتر فریبا برهانی  27/04/1400

 

 رهبری اخالقی و نقش آن در توسعه جو اخالقی

 

29 

 آقای دکتر عباس عبادی  18/03/1400

 

 30 تحلیل آزمون های چند گزینه ای

 خانم دکتر سکینه سبزواری  09/03/1400

 خانم دکتر سارا شفیعان

 31 آشنایی با دانش پزوهی در آموزش

 آقای محمدصادق رازقی نیا  23/02/1400

 
شنایی با استعدادهای درخشان آ  32 


