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عٌَاى فزایٌذ آهَسضی

داًطگبُ
علَم پشضکی

« ارائِ رٍش جذیذ کبرگبّی ٍ ثحث گزٍّی در آهَسش درس آهبر»

اراك

«ثبسًگزی ٍ ادغبم اسپبیزال کَریکَلَم درٍس ثْذاضت ٍ اپیذیَلَصی در ثزًبهِ درسی

ارتش

داًطجَیبى پشضکی»
«هعزفی ٍ اجزای درس فیشیَلَصی ثبلیٌی ثزای داًطجَیبى پشضکی ثزای اٍلیي ثبر در

اصفهان

ایزاى»
«اجزای پبیلَت »PBI

اهواز

«ًَآٍری در ضیَُ سزپزستی داًطجَ در عزصِ کبرآهَسی هذیزیت»

ايران

« سٌجص هْبرتّب ٍ داًص کبرآهَساى ،کبرٍرساى ثخص اطفبل ٍ داخلی ثِ رٍش آسکی ثب

جْزم

استفبدُ اس ثیوبرًوب»
« استفبدُ اس ثیوبرًوب ٍ  Skill labدر آهَسش درس سیوَلَصی داًطجَیبى هبهبیی تزم 8

بابل

داًطگبُ علَم پشضکی ثبثل»
« ثبرگذاری  plans courseدرٍس تئَری عولی ٍ کبرٍرسی داًطکذُ پزستبری ثْذاضت ٍ

بقيه اهلل

پشضکی»
« ضیَُّبی ارتقب کیفیت سخٌزاًی»

بجنورد

« هطبرکت داًطجَیبى در سبخت هذلّبی آًبتَهی ٍ ت ٔبثیز آى ثز آهَسش علَم تطزیح»

بيرجند

« استفبدُ اس رٍضْبی هزثی ،هحَر ٍ داًطجَ ،هحَر در ارائِ»

بندرعباس

« فزآیٌذّبی طزاحی ٍ اجزاء ارسضیبثی کبرگبُ ثیي حزفِای رٍیکزد ثِ ضکبیبت ضبیع»

تبريس

« طزاحی ٍ پیبدُ سبسی ًظبم ارسضیبثی اس داًص آهَختگبى ٍ آسهَى تزکیجی جذیذ ثزای

تهران

ارسیبثی هْبرتْبی دستیبراى جزاحی»
تبثیز کوی ٍ کیفی ادغبم اهتیبس ًگبرش ٍ ارائِ طزح درسی در ضیَُ ًبهِ ارتقبی سبالًِ
« ٔ

رفسنجان

اعضبی ّیبٔت علوی»
فزآیٌذّبی تْیِ ًزم افشار آهَسش پشضکی ثِ صَرت هَلتی هذیب اصَل حول هصذٍم»

سبسوار

« ًیبسّبی اطالعبتی ٍ الگَّبی رفتبری داًطجَیبى پشضکی در جستجَی اطالعبت هزاقجتی

سمنان

ثیوبراى در آهَسش ثبلیٌی»
«استقزار هذل ایزاًی هذیزیت کیفیت آهَسضی ( )IEQMثز اسبس هذل هبلکَم در داًطکذُ

شهركرد

ثْذاضت»
«اًتقبل هفبّین هعٌَی ثصَرت  Threatدر درس طجبثت هجتٌی ثز ضَاّذ ٍ گشارش فعبلیت

شهيد بهشتي

دٍرُّبی اًتخبثی»
«تغییز ثزًبهِ درسی آهَسش علَم پبیِ در داًطگبُ علَم پشضکی ضیزاس ثِ رٍش ًَآٍراًِ

شيراز

ادغبم افقی ٍ عوَدی ثز اسبس هذل ٍضعیتی هبلکَم  -اسلیلیك»
«اجزای ضیَُ ًَیي آهَسش پشضکی عوَهی هجتٌی ثز هفَْم  Concept Baseثِ رٍش

شاهرود

«الگَی تعذیل ضذُ تلفیق تذریس هجتٌی ثز حل هسئلِ ٍ کبر در گزٍُّبی کَچك»

قم

« ًظبم استبد ،راٌّوب ،استبد راٌّوبی تَاًوٌذ»

كاشان

ادغبم»

عٌَاى فزایٌذ آهَسضی

داًطگبُ
علَم پشضکی

« ارتقب هستوز کیفیت آهَسضی ثخطْبی ثبلیٌی» اس داًطگبُ علَم پشضکی هبسًذراى «،

مشهد

طزاحی ٍ اجزای تَلیذ پَستزّبی آهَسضی جْت ارتقب آگبّی داًطجَیبى دًذاًپشضکی»
« اصالح رٍش تذریس در ثزًبهِّبی هذٍى آهَسش هذاٍم»

همدان

«اس استبد هحَری تب داًطجَ هحَری  ،ثْزُ گیزی اس یك گٌجیٌِ خَة یبدگیزی»

ياسوج

«غٌی سبسی اٍقبت فزاغت اعضب ّیبت علوی در سهیٌِ رضذ حزفِآی ٍ ارتقب کیفیت آهَسش

يسد

در داًطگبُ»
« استفبدُ اس رٍضْبی  Small group teachingدر آهَسش»

گيالن

« جذاثیت ٍ دافعیت  Logbookدر داًطجَیبى پشضکی»

لرستان

« کٌفزاًس هعزفی ثیوبر (آهَسش ثبلیٌی ثِ کوك داًطجَیبى) »

كرمان

« تقَیت آهَسُّبی طت سزپبیی جْت کبرآهَساى رضتِ پشضکی در قبلت آهَسش در

كرمانشاه

»Tutorial group
فزآیٌذ آهَسش فطزدُ درهبى ثیوبریْبی ضبیع ٍ اٍرصاًس کَدکبى ثِ کبرٍرساى در ثذٍ ٍرٍد
ثِ ثخص ثب تبکیذ ثز اصَل صحیح ًسخِ ًَیسی»

گلستان

