فرآیىذ َای مىتخب درين داوشگاَی ،داوشگاٌ علًم پسشکی جُرم در سًمیه جشىًارٌ آمًزشی شُیذ
مطُری: 9831

ثب تَجِ ثِ هالکْبی اًتخبة فرآیٌذ ثرتر آهَزضی جْت جطٌَارُ ضْیذ هطْری ٍ اطالع رسبًی ثِ اسبتیذ حذٍداً تعذاد  7فرآیٌذ آهَزضی از طرف
اعضبی ّیئت علوی داًطگبُ علَم پسضکی جْرم ثِ هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ ارسبل ضذ ،کِ در طی جلسبت درٍى داًطگبّی ٍ ثراسبس ضَاثط  5فرآیٌذ
اًتخبة ٍ ثب ضرکت در جطٌَارُ کطَری ضْیذ هطْری  ،از داًطگبُ علَم پسضکی جْرم فرآیٌذ ّبی آهَزضی ثبعٌَاى ((طراحی آهَزش هجتٌی ثر
فٌبرٍی (یبدگیری ترکیجی))) ٍ(( ثررسی تأثیرات رٍاًطٌبختی آى ثر سجک استبد ٍ رگِ ّبی ضخصیتی داًطجَیبى)) رتجِ کطَری آٍردًذ.
فرآیٌذّبی هٌتخت داًطگبُ علَم پسضکی جْرم درسَهیي جطٌَارُ آهَزضی ضْیذ هطْری ثِ ضرح ریل هی ثبضذ :
-9عىًان فرایىذ :طراحی یک بروامٍ ترکیبی ي بررسی تاثیرات شىاختی ي فراشىاختی آن بر داوشجًیان (مىتخب کشًری)
صاحبان فرایىذ  :لیلی هصلی ًژاد ،دکتر احوذ علی پَر ،دکتر ثْوي زًذی ،ثخص علَم ترثیتی  ,داًطیبر گرٍُ ثرًبهِ ریسی درسی  -داًطگبُ علَم
پیبم ًَر تْراى -ایراى
-2عىًان فرایىذ:طراحی آمًزش مبتىی بر فىايری(یادگیری ترکیبی ) ي بررسی تاثیرات رياوشىاختی آن بر سبک اسىاد ي
رگٍ َای شخصیتی داوشجًیان (مىتخب کشًری )
صاحبان فرایىذ :لیلی هصلی ًژاد ،دکتر احوذ علی پَر  ،دکتر ثْوي زًذی

-8عىًان فرآیىذ:بکارگیری ريشی وًیه درسساریه ،برای بٍ حذاقل رساوذن آسیب بٍ مادريجىیه ،درمادران با تىگی
لگه() CPDي عذم تًلذ جىیه بٍ طریق طبیعی(ياشیىال)
صاحبان فرآیىذ يَمکاران:دکتراطْرراسخ جْرهی ،هتخصص زًبى ٍ هبهبئی

 -4عىًان فرآیىذ  :مقایسٍ تاثیر ريش سخىراوی َمراٌ با ارائٍ پادکست ي بذين ارائٍ پادکست بر ريی میسان یادگیری
داوشجًیان ي حضًر اوان در کالس
)(A survey rate of student learning and attending in class with pad casting
صاحبان فرایىذ ي َمکاران:صذیقِ ًجفی پَر-سْراة ًجفی پَر-رحین رئَفی

-5عىًان فرآیىذ :آمًزش مُارتُای ارتباطی بٍ ريش بازخًرد يیذئًیی
صاحبان فرآیىذ ي َمکاران :دکتر سیذ اسوبعیل هٌبقت (هجری) ،ایٌترًْبی داًطکذُ پسضکی جْرم
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