گروه آموزش پزشکی

سال تاسیس گروه3128:
محل استقرار گروه :دانشکده آموزش علوم پزشکی
تاریخچه گروه :فعالیت گروه با جذب دانشجوی کارشناسی ارشد به صورت حضوری از سال  28آغاز شد که تاسال  28به جز سال 28
ادامه داشت از سال  28آموزش دانشجو به صورت مجازی شروع و ت ا کنون ادامه دارد .امسال این دانشکده شاهد حضور هشتمین دوره
ورودی های آموزش مجازی در این رشته می باشد.
همچنین از سال  9821این گروه به تربیت دانشجوی دکترای آموزش پزشکی نیز اهتمام ورزیده است.

مجوز تاسیس گروه
مدیرگروه :آقای دکتر شهرام یزدانی

معاون آموزشی گروه:
خانم دکتر مینو یغمایی
اعضاء هیات علمی گروه
رشته

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

دکتر شهرام یزدانی

دکترای تخصصی ارتوپدی

دانشیار

دکتر مینو یغمایی

دکترای تخصصی آموزش

دانشیار

سال استخدام

سال آخرین
ارتقاء

تحصیلی

سال ورود به
گروه

(عضویت هیات علمی)

از ابتدا
49

5731

سه سال

پزشکی –
زنان
دکتر سلیمان احمدی دکترای تخصصی آموزش

دانشیار

49

5711

49

پزشکی
دکتر شهرام رنج

دکترای تخصصی طراحی و

استاد یار

49

49

برنامه ریزی

دوست

درسی
دکترمریم اکبری الکه

دکترای تخصصی

آموزش
پزشکی

استادیار

-------

49

رزومه

49

"

اعضاء هیات علمی بازنشسته گروه
ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

مرتبه علمی

سال بازنشستگی

پست الکترونیک

3
8
1
4
5
6

رشته/مقطع های ارائه شده توسط گروه آموزشی:
تاریخ اخذ

تاریخ اولین

کوریکولوم

خالصه کورکولوم

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی

مجوز

پذیرش

آموزشی

آموزشی

دوره

ترم جاری

دانشجو

دانشجویان

کارشناسی

سال 3128

بهمن 28

فایل پیوست

فایل پیوست

فایل پیوست

ارشدآموزش
پزشکی
دکترای آموزش

سال 3121

بهمن 18

پزشکی

تقویم آموزشی گروه:
نوآوری ها ی آموزشی:
استفاده از سامانه LMS
برگزاری ژورنال کالب به صورت ویکی
برنامه عملیاتی گروه:
برگزاری جلسات گروه در راستای استفاده از ن قطه نظرات اعضا و ایجاد هر چه بیشتر مشارکت و همکاری درون گروهی،

فایل پیوست

فایل پیوست

توسعه گروه از حیث اعضای هیات علمی و همکاریهای میان بخشی،
برگزاری کارگاههای توانمند سازی اساتید
برگزاری ژورنال کالب به شیوه تعاملی
برگزاری سخنرانی های مرتبط به صورت ادواری
برگزاری کارگاههای آموزش کاربری  LMSبرای دانشجویان جدید الورود
برگزاری کارگاه آموزش روش تدوین پایان نامه
تالیف مقاالت و کتب علمی
گزارش عملکرد سالیانه گروه مبتنی بر برنامه راهبردی ( :پیوست میباشد)  :برنامه ژورنال کالب ها و سخنرانی ها و برنامه های درسی به پیوست
ضمیمه می باشد.
برنامه های گروه در راستای گسترش اخالق حرفه ای:
تاکید بر رعایت حق مالکیت مادی و معنوی آثار و مدیاهای تالیف و تدوین شده توسط اعضا و دانشجویان گروه
تشکیل کمیته اخالق و تدوین آیین نامه آن
تفاهم نامه ها و قرارداد های علمی –آموزشی با سایر موسسات علمی:

کتابهای تالیف شده توسط اعضاء هیات علمی گروه ( کتاب های تالیفی که به عنوان منبع آموزشی و یا مرجع امتحان کشوری تعیین
شده اند):

نحوه ارتباط با گروه:
edc.mede@yahoo.com
86836466

