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 در فؼالیت جْت کِ اعت ًْاد هزدم ٍ داًؼ تز هثتٌی هغتقل، ػلوی، ًْادی ایزاى پشؽکی ػلَم آهَسػ اًجوي

  پشؽکی ّای رؽتِ داًؾجَیاى ٍ هتخصصیي ٍ اعاتیذ اس جوؼی فزاٍاى تالػ ٍ ّوت تا پشؽکی ػلَم داًؼ حَسُ

 ٍ اعاعٌاهِ هَضَػات ٍ اّذاف چارچَب در حاضز حال در ٍ گزدیذ تأعیظ 1386 عال در پشؽکی آهَسػ ٍ

  .کٌذ هی فؼالیت الولل تیي ٍ کؾَر عغح در ایزاى اعالهی جوَْری ًظام هقزرات ٍ قَاًیي رػایت

 هتخصصاى کٌار در فزّیختِ ٍ جَاى اعاتیذ حضَر تزای گزاًثْا فزصتی خَد تاالی ظزفیتْای تا اًجوي ایي

  آهَسػ هْارت ٍ داًؼ ارتقاء تِ تتَاًٌذ خَیؼ فؼال حضَر تا کِ تاؽذ هی کؾَر پشؽکی آهَسػ ًظام کارآسهَدُ

 آهَسػ ًظام تزداراى تْزُ ٍ فؼاالى اجزایی، هذیزاى عیاعتگذاراى، یاریگز ٍ ًوَدُ کوک پشؽکی ػلَم

.تاؽٌذ کؾَر پشؽکی

معرفی اوجمه



  حوایت عزیق اس پشؽکی ػلَم آهَسػ ّای جٌثِ تواهی در پضٍّی داًؼ ٍ تؼالی ارتقاء اًجوي ّذف
  ٍ تؾَیق ٍ پؾتیثاًی تا تا اعت پشؽکی ػلَم آهَسػ اًذرکاراى دعت کلیِ ٍ داًؾجَیاى اعاتیذ، اس

  ػول را خَیؼ رعالت ػلوی ّای فؼالیت در ؽثکِ ایجاد عزیق اس پشؽکی آهَسػ در پضٍّؼ ٍ تَعؼِ
.ًوایذ

پشؽکی ػلَم آهَسػ سهیٌِ در هْارت ٍ داًؼ کیفیت ارتقاء جْت در ریشی تزًاهِ
هذیزاى ٍ هحققیي داًؾجَیاى، اعاتیذ، تیي تخصصی ٍ ػلوی ارتثاط تَعؼِ

پشؽکی ػلَم آهَسػ حَسُ در هٌذ ػالقِ ٍ ًخثِ داًؾجَیاى ٍ ػلوی ّیأت اػضای جذب ٍ ؽٌاعایی
 ػلَم آهَسػ سهیٌِ در داًؾجَیاى ٍ ػلوی ّیأت اػضای تیي ّوکاری ٍ هؾارکت عغح افشایؼ
پشؽکی

 ػلَم آهَسػ ػلوی ّای ًؾغت ًیاس هَرد ػلوی هحتَای تؼییي ٍ تزًاهِ تَلیذ ّای پزٍصُ اًجام
پشؽکی

  تیي ٍ هلی عغح در پشؽکی ػلَم داًؼ ًَآٍری ٍ آٍری في تَلیذ، تا هزتثظ فؼالیتْای رعاًی اعالع
الوللی
کؾَر در فؼلی پشؽکی آهَسػ ؽٌاعی آعیة
عالهت خذهات ٍ پضٍّؼ تا آهَسػ تا ارتثاط ًحَُ تزرعی

 تز تکیِ تا) جاهؼِ عالهت ًیاسّای تز هٌغثق پشؽکی ػلَم آهَسػ در ًَیي ٍ هَثز هذلْای ارائِ
(عالهت ارتقاء ٍ تاستَاًی ٍ درهاى پیؾگیزی،

 هجاهغ تا الوللی تیي ٍ ػلوی ارتثاعات داؽتي



: فعبلیتُبی اوجمه

  ػلوی رعاًی اعالع ّای ؽثکِ تِ ٍداًؾجَیاى ػلوی ّیأت اػضای دعتیاتی تزای هٌاعة تغْیالت ایجاد
جْاى ٍ هٌغقِ

  جؾٌَارُ ٍ آهَسؽی کارگاُ ّوایؼ، قالة در آهَسؽی ّای دٍرُ تزگشاری ٍ ػلوی ّای ًؾغت اجزای ٍ عزاحی
ػلوی ّای

  عایز ٍ فؾزدُ، لَح هجلِ، کتاب، قالة در پشؽکی آهَسػ در دار اٍلَیت هَضَػات تا ػلوی هغالة اًتؾار
هذیاّا هَلتی

پشؽکی ػلَم آهَسػ در رٍس تِ ٍقایغ ٍ خثزّا رعاًی اعالع
ػالی آهَسػ هزاکش در هَردًیاس اػتثارتخؾی ٍ ارسؽیاتی ًیاسعٌجی، فٌی ّای تزًاهِ هحتَای عزاحی

پشؽکی ػلَم آهَسػ سهیٌِ در پضٍّؾی ّای عزح کلیِ تزای هؾاٍرُ ارائِ
پشؽکی ػلَم آهَسػ کیفی ٍ کوی گغتزػ جْت در ػلوی هؾاٍرُ
هؼتثز ٍ ػلوی داًؾگاّی ًؾزیات در پشؽکی آهَسػ هقاالت ًؾز ٍ چاج اس حوایت ٍ هؾاٍرُ

هَجَد هغائل درحل آى تأثیز هیشاى ٍ ؽذُ ارائِ ّای حل راُ تاسؽٌاعی
عالهت خذهات ارائِ تز آى تأثیز ٍ پشؽکی ػلَم آهَسػ در اعالػات فٌاٍری تکارگیزی ًحَُ تزرعی







گسارش کلی َمبیص َبی علمی  
برگسار ضذٌ تًسط اوجمه



: عخٌزاًاى

 لٌکزاًی تاقزی کاهزاًی دکتز آقای ٌابج-

  احوذی علیواى دکتز آقای جٌاب-

راد هلکاى الِْ دکتز خاًن عزکار-

هٌؼ هوتاس ًادر دکتز آقای جٌاب -



:پاًل اػضای
اللْي عيي دكتر -
هوتازهٌص دكتر -
حويذي دكتر -
راد هلكاى دكتر خاًن -
سْرابي دكتر خاًن -
ياًٍگي دكتر خاًن -

ًقؼ ٍ جایگاُ رّثزی ًَیي آهَسؽی در ًظام تثییي : ّذف
آهَسػ ػلَم پشؽکی کؾَر ٍ راّْای اػتالی آى



: عخٌزاًاى
الْی ػیي تْزام دکتز-
احوذی علیواى دکتز-

تاتؼی دکتز -
هؼتوذ کالًتز دکتز-



:ػٌَاى عخٌزاًی ّا -
ًقؼ ارسیاتی درًٍی در تْثَد کیفیت آهَسؽی در داًؾگاّْای ػلَم پشؽکی  “ 

“  کؾَر
ػیي اللْیدکتز تْزام آقای       

-”Faculty development and faculty evaluation two sides of the same coin”  

آقای  دکتز علیواى احوذی    



:پاًلاػضای 
دکتز علیواى احوذی•
کاظویدکتز •
سادُدکتز سارع •
سادُرحین دکتز •
هکارمدکتز •



سخٌراًاى
دكتر كاهراى باقري لٌكراًي•
دكتر سليواى احوذي•
زارع زادُدكتر يذاهلل •
دكتر ايواى جْاًياى•
دكتر ًاّيذ ظريف صٌايعي•
دكتر سياهك كاظوي•
دكتر هاًَش هحرابي•
دكتر غالهرضا حسي زادُ•
دكتر عباس هكارم •



:اػضای پاًل
دکتز تْزام ػیي اللْی•
دکتز فزؽیذ ػاتذی•
دکتز جَاد عزاتاداًی•
دکتز یذاهلل سارع سادُ•
دکتز فزدیي هْزاتیاى•



:اػضای پاًل
دکتز علیواى احوذی•
دکتز جَاد عزآتاداًی•
غالهزضا حغي سادُدکتز •
فزدیي هْزاتیاىدکتز •
عیذ هحوذ پَرحغیٌیدکتز •



: سخىراوان
احوذی علیواى دکتز•
الْی ػیي تْزام دکتز•
صٌایؼی ظزیف دکتز•
سادُ هجتْذ دکتز•
حغیٌی ػلی هحوذ کتزد•
پَرحغیٌی هحوذ دکتز•
سادُ سارع یذاهلل دکتز•
هظْزی دکتز•

:برگساري كارگاه هاي آموزشی
عزاحی اًَاع تؼاهل در هحیظ یادگیزی الکتزًٍیک-
اصَل عزاحی آهَسػ الکتزًٍیک ٍ تْیِ هحتَی  -

الکتزًٍیک
...(ٍ Prezi)هؼزفی ًزم افشارّای کارتزدی گَؽی ّوزاُ  - 



عخٌزاًاى
دکتز ػیي اللْی •
دکتز ػشیشی•
دکتز ػزب خزدهٌذ•
سادُحغي غالهزضا دکتز •
دکتز ػلوذاری•
سارع سادُدکتز یذالِ •



 
:عخٌزاًاى

تْذاؽت ٍسیز ّاؽوی دکتز
الریجاًی دکتز
فزٍػ عین ًاصز دکتز
اللْی ػیي تْزام دکتز
اصالًی جؼفز دکتز
سادُ حغي غالهزضا دکتز
ػشیشی فزیذٍى دکتز
حویذگَراتی  دکتز
هحققی هحوذػلی دکتز
ًیکٌام هحوذحغیي دکتز
راد هلکاى الِْ دکتز خاًن
چزاغی هحوذػلی دکتز

  :ّا پاًل
(راّکارّا -ّا چالؼ) ػلوی هزجؼیت تِ ایزاى اعالهی جوَْری دعتیاتی الشاهات-
  ػلوی هزجؼیت در تالیٌی ٍ پایِ ػلَم تؼاهل ًقؼ-



:محًرَبی َمبیص

گفتمبن غبلب علمی: مرجعیت علمی

تحلیل يضعیت کىًوی کطًر، مقبیسٍ آن بب ريوذ جُبوی: مرجعیت علمی

مذل تًسعٍ ویريی اوسبوی در راستبی آمبیص آمًزش عبلی سالمت: مرجعیت علمی



:َب پبول

 اسالمی جمًُری پسضکی علًم علمی مرجعیت تئًریک مببوی -

 ريیکرد

  علًم آمًزش در مًفق ديلتی غیر آمًزش َبی مذل معرفی -

 پسضکی

پسضکی علًم فىبيری ي علمی مرجعیت راَکبرَبی ي راَبردَب -



www.iramse.com

آهَسػ ػلَم پشؽکی  ٍب عایت اًجوي 
جوَْری اعالهی ایزاى
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  -ًْن بَستاى -پاسذاراى خياباى -تْراى :اًجوي آدرط
 چطن قطب –سَم طبقِ -ًژاد لبافي دكتر ضْيذ بيوارستاى

پسضكي علَم آهَزش اًجوي دفتر -پسضكي
22770938 :تلفکظ

آهَسػ ػلَم پشؽکی جوَْری  اًجوي  ایویل
iaoeims@gmail.com  ایزاىاعالهی

mailto:iaoeims@gmail.com


اوتخبببت اعضبی جذیذ اوجمه آدرس سبیت 

Ima-net.ir


