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دانشگاه
علوم پسشکی

دٍرُ پَدهبًی هذیزیت ػبلی بْذاؽت ػوَهی (ٍ )MPHیضُ تَاًوذعبسی پشؽىبى خبًَادُ در ًظبم عالهت
طزاحی ٍ پیبدُ عبسی دٍرُ وبر آهَسی ببلیٌی دارٍعبسی
طزاحی ٍ اخزای دٍرُ ًیوِ حضَری وبرؽٌبعی ارؽذ آهَسػ ػلَم پشؽىی
ادغبم آهَسػ هْبرتْبی ببلیٌی در آهَسػ داًؾدَیبى پشؽىی ٍ ارائِ آى در لبلب دٍ ٍاحذ درعی
آهَسػ پشؽىی هدبسی
فأیٌذ آهَسؽی تذریظ احىبم اعالم در ببرداری ٍ لمبح بِ رٍػ ارخبع بِ لزآى وزین ٍ عٌت ٍ بحث گزٍّی در
ارتمبی عطح ًگزػ هذّبی ٍ هیشاى رضبیت هٌذی
طراحی آموزشی مبتنی بر فناوری (یادگیری ترکیبی ) و بررسی تأثیرات روانشناختی آن
برسبک استاد و رگه های شخصیتی دانشجویان
ببسًگزی وَریىَلَم درٍط بْذاؽت رؽتِ پزعتبری بزهبٌبی خبهؼِ ًگز ٍ یبدگیزی ضوي ارائِ خذهت
بىبرگیزی رٍؽْبی ًَیي تذریظ (رٍػ تلفیمی) در تذریظ درط یبدگیزی ٍ اصَل آهَسػ بِ بیوبر
طزاحی ٍ بىبرگیزی خبیگبُ آهَسؽی اعتبًذارد بِ هٌظَر آهَسػ هبتٌی بز ٍظیفِ خْت دعتیبراى فبرهبوَلَصی
ببلیٌی در هزوش هغیح داًؾَری (تأعیظ بخؼ آهَسؽی هزالبتْبی دارٍیی)
تْیِ ًزم افشار آهَسؽی ٍ وبرگبُ اصَل صایِ دعتیبراى عبل اٍل خزاحی ػوَهی
وبربزد ًزم افشار آهَسؽی خْت داًؾدَیبى پزعتبری
رٍػ خذیذ آهَسػ هزاحل پیؾزفتِ خزاحی لثِ بزای دٍرُ تخصصی پزیَداًتیىظ
آهَسػ دفیبزیلیؾي بِ رٍػ Hi-Tec Stimulation
رٍػ ًَیي آهَسػ حضَری – هدبسی درط ایوٌی ؽٌبعی بب رٍیىزد وبربزد ببلیٌی
آهَسػ سببى تخصصی رؽتِ َّؽبزی بب رٍیىزد خَد تَاًوٌذعبسی در خْت یبدگیزی خَد هحَر
هؾبروت داًؾدَیبى پشؽىی هزد در اطبق ػول بخؼ سًبى عبىی خذیذ بزای بْبَد ویفیت آهَسػ ببلیٌی
تذٍیي ارسؽیببی ووی ٍ ویفی بزًبهِ ادغبم ػلَم پبیِ پشؽىی ػوَهی در داًؾىذُ پشؽىی ؽیزاس
ارسؽیببی بزًبهِ خذیذ دٍرُ همذهبتی پشؽىی ببلیٌی
تحَل ٍ اعتبًذارد عبسی رٍؽْبی ارسؽیببی داًؾدَیبى دٍرُ پشؽىی ػوَهی داًؾگبُ
ارسیببی فؼبلیت اػضبء ّیئت ػلوی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ارتؼ بب تىویل فزم خَد ارسیببی
تذٍیي ًؾبًگز ّبی ارسؽیببی اعتبد ًوًَِ ًؾبًگز ّبی ارسؽیببی داًؾىذُ ًوًَِ – ًؾبًگز ّبی ارسؽیببی گزٍُ
ًوًَِ – ًؾبًگز ّبی بخؼ ًوًَِ
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طزح هلی اعتبًذار عبسی عَاالت دٍرُ پشؽىی ػوَهی ٍ ایدبد ببًه خبهغ عَاالت
راُ اًذاسی عیغتن صٌذٍق رفبُ داًؾدَیبى در هذیزیت اهَر آهَسؽی خْت تغْیل اداهِ تحصیل
راُ اًذاسی وویتِ پشؽىی هبتٌی بزؽَاّذ ()EBM
پزٍرػ فزا تَاًوٌذی ّبی داًؾدَیبى اس طزیك وویتِ تحمیمبت داًؾدَیی (وَریىَلَم پٌْبى )
اعتمزار هذل هذیزیت ویفیت آهَسػ ایزاى  IEQMدر داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ّوذاى ٍاحذ ارتمبی
ویفیت خذهبت آهَسؽی ٍابغتِ بِ هؼبًٍت آهَسؽی ٍسارت بْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی
ارتمبء ویفیت آهَسػ درط خٌیي ؽٌبعی ػوَهی اس طزیك تؾىیل وبر گزٍُ داًؾدَیی
اعتفبدُ اس بغتز الىتزًٍیه داًؾگبُ در فزآیٌذ هؾبٍرُ ٍ راٌّوبیی داًؾدَیبى
هؾبٍرُ ٍ راٌّوبیی داًؾدَیبى پشؽىی در سهیٌِ هْبرتْبی سًذگی ٍ هطبلؼِ اس طزیك ٍاحذ درعی اختیبری
رٍػ ّبی هطبلؼِ ٍ یبدگیزی
تزٍیح فزٌّگ هؾبٍرُ پٌْبى اس طزیك اؽبػِ آهَسػ الگَیی (  )Mentoringدر داًؾگبُ ؽیزاس
تذٍیي ٍ طزاحی اعتبد راٌّوب ٍ اعتبد هؾبٍر (عبرام )
طزح الگَی اعتبدی راٌّوبی داًؾدَیبى در داًؾىذُ پزعتبری
تْیِ وتببچِ راٌّوبی داًؾدَیبى خذیذ الَرٍد پشؽىی خْت آؽٌبیی
ارتمبء خبیگبُ ارتببطی ٍ هؾبٍرُ ای اعتبد هؾبٍر در حیطِ ّبی هختلف
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