
  طاها: شناسه

  

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  يليمسعود وك محمددكتر  يجناب آقا
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٦به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  يمقدمات يدرس يزير برنامه: كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-١-١ كد كارگاه در برنامه طاها:

 طرح درس و طرح دوره ،يريادگينگارش اهداف  :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 



  طاها: شناسه

  

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  يمعصوم رسولدكتر  يجناب آقا
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٥به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  آموزش هيپا يها روش: كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-١-٢ كد كارگاه در برنامه طاها:

 يآموزش ينرم افزارها يريبكارگ :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 



  طاها: شناسه

  

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  ينوروز يعلدكتر  يجناب آقا
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٤به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  آموزش هيپا يها روش: كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-١-٢ كد كارگاه در برنامه طاها:

 در كالس دانشجو يليتحص زشيانگ جاديا يراهكارها :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 



  طاها: شناسه

  

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  يمينع اليلدكتر  سركار خانم
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٦به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  يمقدمات يابيارز يها روش: كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-١-٣ كد كارگاه در برنامه طاها:

 )ي(مقدمات يابيمتداول سنجش و ارز ياستفاده از روش ها :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 



  طاها: شناسه

  

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  ينوروز يعلدكتر  يجناب آقا
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٤به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  يمقدمات يابيارز يها روش: كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-١-٣ كد كارگاه در برنامه طاها:

 )يآزمون (مقدمات ليتحل :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 



  طاها: شناسه

  

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  بدر يرمضان فرهاددكتر  يجناب آقا
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٦به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  يمقدمات -پژوهش در آموزش : كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-٢-١ كد كارگاه در برنامه طاها:

 يدر آموزش پزشك يفيروش پژوهش ك :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 



  طاها: شناسه

  

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  ينيام كوروشدكتر  يجناب آقا
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٦به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  يمقدمات -در آموزش  پژوهش: كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-٢-١ كد كارگاه در برنامه طاها:

 يفيو انواع مطالعات ك يداده ها/ انواع طراح يجمع آور يروشها /يفياخالق در مطالعات ك :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 



  طاها: شناسه

  

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  يمينع اليلدكتر  سركار خانم
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٦به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  يمقدمات -يآموزش يپژوه دانش: كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-٣ كد كارگاه در برنامه طاها:

 يوزال دانش پژوهدر پروپ كيگالس يارهاياستفاده از مع -در آموزش يدانش پژوه يكاربرد مبان :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 



  طاها: شناسه

  

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  يالدن فتدكتر  سركار خانم
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٢به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  يو رهبري آموزشي مقدمات مديريت: كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-٤ كد كارگاه در برنامه طاها:

 كالس درس تيريبا نسل هزاره و مد ييآشنا :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 



  طاها: شناسه

  

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  يليمسعود وك محمددكتر  يجناب آقا
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٤به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  هيپا يارتباط يمهارتها: كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-٥-١ كد كارگاه در برنامه طاها:

 دانشجو-استاد نيب حيارتباط صح يبرقرار :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 



  طاها: شناسه

  

 

  برنامه طاها در تدريسگواهي 

  مهدي قائميدكتر 

 معاون آموزشي دانشگاه

  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

 معاونت آموزشي

  شود: گواهي ميبدين وسيله 

  يمينع اليلدكتر  سركار خانم
  اند.داشته همكاري كارگاه ذيل مدرسبه عنوان و  ساعت ٦به مدت  ديبرگزار گرد زنجان يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه ياعضاكه ويژه  ي آموزشي مجازيسازتوانمنددوره  نيدر اول

  بدرفرهاد رمضاني دكتر 

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

ید ند اسا د وزش   ح آ

  ٤٤٤/٣/١٩شماره: 

  

  ٢٢/١/١٤٠٠تاريخ: 
 
 

  و اخالق حرفه اي يگر يا حرفه: كارگاه در برنامه طاهاعنوان 

  ١-٥-٢ كد كارگاه در برنامه طاها:

 ياصول تعهد حرفه ا تيآموزش و رعا تيو اهم يتعهد حرفه ا :محتواي آموزشي

   يآموزش يدئويو نيتدو آموزشي: نوع محتواي

 ١٣٩٩زمستان تاريخ برگزاري دوره: 

 


