برنامه تم طولی تعهد حرفه ای کارآموزان ورودی  39ج
نیمسال دوم 39-33

عنوان

ارائه دهنده

توضیحات

تاریخ

ساعت

1

مفهوم تعهد حرفه ای
(پروفشنالیسم)

دکتر سعیدرضا مهرپور

 42اردیبهشت

 14الی 12

سخنرانی

4

تعهد حرفهای در طب داخلی

دکتر مهسا عباس زاده

 42اردیبهشت

 11الی 14

بحث به روش fishbowl

3

تعهد حرفهای در جراحی

دکتر عرفان امینی

 31اردیبهشت

 11الی 12

بحث به روش fishbowl

2

تعهد حرفهای در طب اطفال

دکتر محمد رضا مجتهدی

 31اردیبهشت

 11الی 14

بحث به روش fishbowl

1

تعهد حرفهای در سایر بخشها

دکتر مریم بحرینی

 2خرداد

 11الی 14

بحث به روش fishbowl

 کالس ها در پلتفرم  (3B) BigBlueButtonبرگزار می شود.
 از طریق لینک زیر می توانید وارد این کالس شوید.
https://online.ikht.ir/b/azi-2ag-46a
 الزم است همه عزیزان از روز  44اردیبهشت وارد در آدرس کالس شده و در سامانه  3Bثبت نام ) (sign upکنند .لطفا در هنگام ثبت
نام ،نام و نام خانوادگی کامل خود را ثبت کنید .این امر برای شناسایی شما در جریان برگزاری کالس ها ضروری است .شایان ذکر است
پس از ثبت نام و معموال در فاصله زمانی چند ساعته ،تأییده ثبت نام صادر می شود
 در روش فیش بال ،برای این که امکان بهره مندی از نظرات مختلف در جریان یک کالس با تعداد شرکت کننده باال استفاده کرد ،به جای
این که همه شرکت کنندگان به گروه های کوچک تقسیم شوند ،تعداد محدودی از شرکت کنندگان در قالب یک پانل در مقابل دیگران
قرار می گیرند و در مورد موضوع کالس به بحث و تبادل نظر می پردازند .بقیه دانشجویان شاهد این تبادل نظر بوده و در صورت نیاز در
فواصل می توانند نظرات دیگری را به گروه از طریق پیام یا صحبت اعالم کنند.
 هر چند در جریان کالس های فیش بال ،تعامل اصلی بین کسانی است که در این روش جزو پانل هستند اما در عین حال همه
دانشجویان در بحث شرکت خواهند داشت و لذا لطفا با آمادگی الزم برای روشن کردن وب کم دستگاه در این جلسات شرکت کنید.

