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مشخصــات کلــی برنامــه

دانشگاه علوم پزشکی اراکبرگـزار کننده:

وبینارشیوه اجرا:

سمپوزیومنــــوع بــرنامــه:

بازتوانی در بیماری ھای نورولوژیکعنـــوان بــرنامــه:

مشخصــات اجرای برنامــه

نا معلوم   الی    نا معلوم     راھنما  |  لینک ثبت نامزمان ثبت نام:

09:00 | 1399/11/07   الی    12:00 | 1399/11/07     راھنما  |  لینک شرکت در وبینارزمان برگزاری:

نا معلوم   الی    نا معلوم     راھنما  |  لینک اپ آزمون (فعال فقط اندروید)زمان آزمون:

150 از 150    (دارای امتیاز مصوب)ظرفیت برنامه (نفر):

200ظرفیــت سالــن (نفر):

32248083-086تلفن برگزار کننده:

32248083-086تلفن واحد مجری:

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک-دانشکده توانبخشینام واحد مجری:

4تعـــداد سخنرانــان:

کسر ھزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجرینحوه پرداخت ھزینه:

توضیحات تکمیلی:

مشخصــات دبیر علمی برنامــه

سیده زینب بھشتينام و نام خانوادگی

مربیھیئت علمی

[1436] کار درمانی | کارشناسی ارشدعنوان رشته:

امکان تائید و دریافت گواھی قبل از پایان برنامه وجود نداردگواھی برنامه:

مشخصــات مجوز برنامــه

الویت عادیالویت برنامه:

به صورت عامنحـــوه اجــــرا:

نداردمــرکز ھمـــکار:

3ساعت مفید:

حداقل 5 ساعتساعات فعال:

خیرماده 12:

260692شماره مجوز:

1399/09/15تاریخ کمیته:

1399/10/23تاریخ مجوز:
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مرکز آموزش مداومصادر شده در:

مشخصــات اختصــاصی برنامــه

ھــدف

کلــی

برنـــامه:

آشنایی با بازتوانی مشکالت عملکردی در بیماری ھای نورولوژیک با تاکید بر سکته مغزی ، ام اس و بیماری ھای نورودژنراتیو

ھدف

اختصاصی

برنـامه:

آشنایی با خدمات کاردرمانی در خصوص مدیریت مشکالت عملکردی در بیماری ھای نورولوژیک با تاکید بر سکته مغزی ، ام اس و بیماری ھای نورودژنراتیو

سابقه

اجــرای

برنـامــه:

ندارد

اعضــاء

کمیته

علمــی:

سیده زینب بھشتی کارشناس ارشد کاردرمانی عضو ھیئت علمی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک . شھریار خسروی کارشناس ارشد کاردرمانی عضو

ھیئت علمی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، محسن سرحدی کارشناس ارشد کاردرمانی مدرس دانشگاه - نازنین سرلک کارشناس ارشد کاردرمانی

عضو ھیئت علمی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

زبــان

ارائــه

برنامـــه:

فارسی

ترجمـه

ھمزمـان

برنامه:

ندارد

سخنرانــان

خــارجی:
ندارد

روش

اجــــراء:
مجازی ھمزمان

نوآوری در

اجــراء:
ندارد

روش

ارزشیابـــی:
حضور در وبینار -شرکت در آزمون -تکمیل فرم ارزشیابی در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی

بررســـی

نیـــاز:

4-نظر متخصصین 7-درخواست گروه ھای تخصصی

8-درخواست مدیران 9-ورود اطالعات جدید و

مھارت ھای کلیدی 12-بر اساس نیازسنجی سالیانه

مرکز آموزش مداوم

بررســــی

نیاز

(سایــر):

ندارد

سخنرانان برنامه

نوعامتیــازھیئت علمینام خانوادگــینـــامکد ملی

سخنرانی5مربیبھشتیسیده زینب*********

سخنرانی5مربیخسرویشھریار*********

سخنرانی5مربیسرلکنازنین*********

سخنرانی5مربیسرحدیمحسن*********
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روزھــا و ساعــت برگــزاری برنامه

پــایــانشــروعتاریــخ

1399/11/0709:0012:00

گــروه ھــدف برنامــه

فقط ھیئت علمیھزینه مجموعھزینه روزانهامتیاز کمیتهرتبــهکد رشتــهنـــام رشتــهمقطع رشتــهگروه ھدفگروه مادر

توانبخشيتوانبخشي
300اول1122کار درمانیکارشناسی

300اول1436کار درمانیکارشناسی ارشد

پیوست ھای برنامه

دریافتمحرمانهنــوع فایل پیوستعنــوان پیوست

.docxبرنامه

https://ircme.ir/Handler/FileHandler.ashx?Id=145133a078ca55a8493b2a37220e9fd1

