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 A1 مدیریت کیفیت جامع در آموزش 



 A3 مدیریت کیفیت جامع در آموزش 

 A4 مدیریت کیفیت جامع در آموزش 

 A5 مدیریت کیفیت جامع در آموزش 

 A7 مدیریت کیفیت جامع در آموزش 

 A8 مدیریت کیفیت جامع در آموزش 

 A9 مدیریت کیفیت جامع در آموزش 

 A10 مجموعه مقاالت دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی 

 A13 مجموعه مقاالت دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

ارتقا کیفیت دانشگاهیمجموعه مقاالت دومین همایش ارزیابی درونی برای   A14 

 A15 مجموعه مقاالت دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

 A16 مجموعه مقاالت دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

 A17 مجموعه مقاالت دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهیمجموعه مقاالت   A18 

 A21 تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی 

 A22 تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی 

 A23 تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی 

 A25 تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی 

 A26 تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی 

 A27 تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی 

 A28 تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی 

 A29 تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی 

 A31 چارچوب برگزاری کارگاه های آموزشی ارزیابی درونی  

 A36 چارچوب برگزاری کارگاه های آموزشی ارزیابی درونی  

 A37 چارچوب برگزاری کارگاه های آموزشی ارزیابی درونی  

 A39 ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی 

 A42 ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

 A43 ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

یدر آموزش عال تیفیک یب یابیارزش  A44 

 A46 ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

کیفیت در آموزش عالیارزشیابی بی   A47 



 A49 ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

 A53 چارچوب و راهنمای تدوین گزارش ارزیابی درونی در سطح گروه آموزشی 

 A57 چارچوب و راهنمای تدوین گزارش ارزیابی درونی در سطح گروه آموزشی 

 A59 چارچوب و راهنمای تدوین گزارش ارزیابی درونی در سطح گروه آموزشی 

 

 L 

 L2 مبانی مدیریت و سازمان یادگیرنده

یادگیری از طریق اینترنت-یاددهی  L3 

 L5 سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری 

 L6 نظریه های برنامه درسی 

 L7  تفکر و یادگیری با فاوا ای سی تی   

یادگیری  -رسانه های یاددهی  L8 

 L9 یادگیری مادام العمر 

 L10 مهارت های یادگیری الکترونیکی

یادگیری از طریق اینترنت  –یاددهی   L11 

 L12 الگو های نوین یاددهی و یادگیری 

 L13 معجزه تقویت مهارت های یادگیری 

 L14 طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری 

یادگیری موفق در آموزش عالی  –تجریبات یاددهی   L15 

 L16 ارتباط شناسی 

 L17 یادگیری سازمانی در نظام آموزش عالی )دانشگاه یادگیرنده(

یادگیری مادام العمر    L18 
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 P3 نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت 
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 P6 روانشناسی تفاوت های فردی 

 P7 روانشناسی یادگیری 

 P8 روانشناسی یادگیری 

 P10 روانشناسی تربیتی 
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 P14 روانشناسی اجتماعی 
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 P18 روانشناسی کودک 
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 Z19 زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه 

DEVELOPING READING SKILLS (ADVANCED) Z20 
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  فارسی حییم –فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی 

  فارسی حییم –فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی 

  فارسی حییم –فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی 
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  گرامر جامع آزمون های زبان 



ESSENTIAL WORDS FOR THE IELTS   

BASIC TACTICS FOR LISTENING  STUDEND BOOK   

رژیمی و دارویی ایران  -اطالعات مکمل ای غذایی و   

  رشته پرستاری در ایران 

1برنامه جامع درسی آموزش سالمت )آشنایی با مفاهیم کاربردی(  جلد   

2برنامه جامع درسی آموزش سالمت )آشنایی با مفاهیم کاربردی(  جلد   

  مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی دارویی و بهداشتی 

  مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی دارویی و بهداشتی 

  سطح بندی خدمات آموزشی )رشته مامایی در ایران (

عدد4 کتاب ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری   

عدد3 مجموعه فعالیت های حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی دزفول   

  کنگره ملی شهدای دانشجو )تربت حیدریه(

های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیمجموعه کتاب   

 )پاسخگویی اجتماعی و نظام آموزش عالی سالمت ایران(

 

  مجموعه کتاب های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی )برنامه درسی مبتنی بر صالحیت(

درسی مبتنی بر ارزش(مجموعه کتاب های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی )برنامه    

  مجموعه کتاب های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی  )یادگیری مبتنی بر عمل(

(1392-1396آموزش علوم پزشکی در مسیر تحول و نوآوری )گزارش عملکرد چهارساله    
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  سیاست گذاری در سالمت 

  تفسیر آزمون های عملکرد ریوی 

عدد 4 کتاب ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری   

عدد6 آداب تعلیم و تعلم در اسالم   

 




