
 

رًعههيههرز یربعهه ههر هه   -7

دینغجٌیهر  ً دصهاه هرری  در 

بم نو درًس تئٌرز ً  هریه هنه  

)ًیژه یصرته ه ً رهررعهنهرصهر  

 آمٌبع (

یربع ر    رنهرمهو  رًعيرز -8

آمٌبعه  ) ًیهژه یصهرته ه  ً 

 رررعنرصر  آمٌبع (

عرح ًظریف ً عهلهره هرد  -01

EDO  ً ىههرز دینغهه هه ه ىههر

ًِیژه یصهرته ه       لررصارن  (

حهههٌبه ىهههر ً  مضهههئهههٌیههه ههه 

 EDOرررعنرصر  

نهههههٌه رههرر  ههر صههرمههرنههو  -00

یههردرهه ههرز ییهه ههاههرًنهه هه هه  

(LMS)دینغگره 

 و ع ٌه  چگٌنگ  ت ریش -01

  یی ارًن    )ًیژه یصرت  (

 موضوعات مورد مشاوره :

ینهاهبهرو مهٌتهٌعهر   چهگهٌنهگه  -0

 پژًىظ در آمٌبط

تههيهه ههو ً تهه ًیهه   ههرح ىههرز  -1

 پژًىظ در آمٌبط تهق قرت 

 چگٌنگ  مقریو نٌیض  -2

چههگههٌنههگهه  ینههاههبههرو مههجههرههو ً  -3

صر له هک رهرد  مهقهر   در   نهٌه

 مجال  دیخر  ً خررج 

چگٌنگ  ت ًی   رح درس ً  هرح  -4

 دًره ) ًیژه یصرت   (

چگٌنگ   ریح  ً فرآیهنه  ىهرز  -5

 آمٌبع 

 رًط ىرز ت ریش )ًیژه یصرت  ( -6

 

معرفی واحد مشاوره پژوهشی و آموزشی 

 علوم پسشکی

ًیحهه  مغههرًره عههرههلهه   
مرتهطهب  هر تهههقه هقهر  ً 
مٌتٌعر  آمٌبط پزع   
 ر ىه   یرتهقهرم رهله  ً 

عرهله  ً  ر ف  صطه 
آمٌبع  یعضهرز ىه هئهک 
عرله    دینغهجهٌیهر  ً 
رررعهنهرصهر  آمهٌبط در 
بم نو مٌتٌعر  مرتطهب  هر 
پژًىظ ً آمٌبط در عرٌم 
پزع   در یردیهطهيهغهک 

 عنٌی  ی   یب بیر  82صرل 
مههجههلههٌعههو ىههرز مههررههز 
 مطریعر  عرًع   رر نلٌد.

 

 



از متقاضیان عالقهالم مالبال   الم 
استفاده از  مشالارهه عالیال ال  
تقاضا م  شود مالواهد زرالر ها 

 هعارت فرمارب :
 ههر مههریجههعههو  ههو صههریههک مههررههز   -0

مهههههطهههههریهههههعهههههر   هههههو آدرس 
http://edc.gums.ac.ir    ههههو ًیحهههه 

مغرًره آمٌبع  ً پژًىغ  عهرهٌم 
پزع    یب  ریق ثطک نرم در صریهک 
رًب  صرعک  ترریخ  نٌع مغهرًره  ً 
 نرم یصارد مغرًر ری مغبص نلرین .

پش یب ثطک درخٌیصک مغرًره در  -1
صریک   ًیح  پژًىظ در آمهٌبط یب 
 ریق ییل ل جرضو مغرًره ری تریه ه  

صرعک پهش  13م نلری    چنرنچو تر 
یب ثطک نرم ییل ل تهریه ه  ری دریهرفهک 

 2117734ن ردی   ر عهلهرره تهرهفه  
 تلرس حرصل فرمری  .

چنرنچو  و ىر دی ره  مهٌفهق  هو  -2
حضٌر در جرضو مغهرًره نه هضهاه ه  
یطفر حالر در یصرع ًقک مٌرد ری  هو 
ًیحهه  پههژًىههظ در آمههٌبط مههررههز 

 مطریعر  ی الع دى  .
خههٌیىغههلههنهه  یصههک یب تههلههرس  -3

مضهفههقهه هها  هر مغههرًری  خههٌددیرز 
 فرمری  .

 

استاد 
 مشاره

 مکان ساعت هرز

آهای دکتر 
 خوشرنگ

 EDC 00-02 عنطو

خانم دکتر 
 دادگران

 EDC 00-02 ی غنطو
 صو عنطو

آهای دکتر 
 جقل 

 EDC 7-01 دًعنطو

خانم دکتر 
 عسگری

 EDC 7-01 چيررعنطو

خانم دکتر 
 طاهری

 EDC 01-03 ی غنطو
 صو عنطو

خانم دکتر 
 هببری

 یک عنطو
  

مررز  01-7
تهق قر  
عٌیمل 

یجالرع  
مٌثر  ر 
 صالمک

 صو عنطو

آهای دکتر 
 تبری

 EDC 01-01 ی غنطو
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 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه
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