فرایىذَای مىتخة درين داوطگاَی ،داوطگاٌ علًم پسضکی جُرم تٍ چُارمیه جطىًارٌ
ضُیذ مطُری:0931

-0حیطٍ ريضُای وًیه آمًزضی
 -0راٌ اوذازی ي ترگساری شيروال کالب داوطکذٌ پرستاری ي پیراپسضکی داوطگاٌ علًم پسضکی جُرم:
خاوم سکیىٍ شُسًاری ي آقای محسه حجت -خاوم دکتر مصلی وژاد –خاوم وجفی پًر – آقای اسالمی -آقای عثدی – آقای سثحاویان – آقای حمیدی زادٌ
– خاوم تُثُاوی –آقای کُه – خاوم کرمی جًیاوی – خاوم رحماویان  -خاوم طالثی زادٌ
 -2تکارگیری ريش َای وًیه آمًزش (Role playي) teaching Round ,case presentationدر آمًزش تالیىی داوطجًیان
پسضکی مقطع تالیىی جُرم :آقای دکتر رحیم رئًفی ي خاوم صدیقٍ وجفی پًر
 -9آمًزش تالک عفًوی داوطجًیان پسضکی تا تکارگیری آمًزش الکتريویکی در کىار آمًزش سىتی:
آقای دکتر رحیم رئًفی ي خاوم صدیقٍ وجفی پًر
 -4تررسی میسان یادگیری داوطجًیان پرستاری تٍ سٍ ريش تذریس سخىراوی ـ تحث گريَی ي یادگیری مسألٍ محًر):(PBL
خاوم صدیقٍ وجفی پًر ي آقای دکتر رحیم رئًفی – آقای سُراب وجفی پًر
 -5تکارگیری ريضی وًیه درسساریه ،ترای تٍ حذاقل رساوذن آسیة تٍ مادريجىیه ،درمادران تا تىگی لگه() CPDي عذم تًلذ
جىیه تٍ طریق طثیعی(ياشیىال) :خاوم دکتر اطُر راسخ
 -6آمًزش تٍ فرمت  power pointمثاحث درسی تاکتری ضىاسی پسضکی  ،قارچ ضىاسی پسضکی ي حطرٌ ضىاسی پسضکی:
آقای دکتر کاييس صلح جً

-2حیطٍ مذیریت ي رَثری
 -0رضایتمىذی تیماران ازکیفیت خذمات پسضکان ي پرستاران تخصَای داخلی  ،جراحی ي زوان تیمارستاوُای
مطُری ي پیماویٍ از ارائٍ دَىذگان خذمات درماوی:
خاوم صدیقٍ وجفی پًر ي آقای رحیم رئًفی – خاوم زَرا شایان -خاوم پرویان

-9حیطٍ مطايرٌ ي راَىمایی
 -1آمًزش مُارتُای ارتثاطی تٍ ريش تازخًرد يیذئًیی  :آقای دکترسید اسماعیل مىاقة
 -2تررسی میسان داوص داوطجًیان داوطگاٌ علًم پسضکی جُرم از طة اسالمی در درمان تیماریُا :خاوم دکتر لیلی مصلی وژاد ي خاوم
سماوٍ معتمد جُرمی

-4حیطٍ تذيیه تروامٍ آمًزضی
 -1ارزیاتی تروامٍ آمًزش تٍ ريش  : CIPPخاوم صدیقٍ وجفی پًر
 -2طراحی یک تروامٍ آمًزش ترکیثی مثتىی تر تفکر اوتقادی ي تررسی تاثیرات ضىاختی ي فراضىاختی آن تر داوطجًیان:
خاوم دکتر لیلی مصلی وژاد ي آقای دکتر احمد علی پًر –آقای دکتر تُمه زودی – آقای دکتر حسه زارع –آقای دکتر سید محمد شثیری

-5حیطٍ ريیکرد َای وًیه ارزضیاتی
 -0ضیًٌ َای وًیه ارزضیاتی عیىی سىجص مُارتُای در حذ تسلط ي قاتلیت مذار داوطجًیان پرستاری ي پیراپسضکی تٍ ريش آسکی:
خاوم سکیىٍ شُسًاری ي خاوم مصلی وژاد  -آقای عثاسی ـ آقای مىتصری ـ آقای اسالمی ـ آقای حجت ـ آقای عثدی
 -2تررسی تاثیر ضثیٍ سازی تر مُارتُای قاتلیت مذار داوطجًیان  :خاوم دکتر لیلی مصلی وژاد ي خاوم سکیىٍ شُسًاری اصفُاوی  -آقای سعید
سثحاویان

