فرایندهای برگزیده دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری بر اساس حیطه
ردیف

عنوان فرایند

1

دانشکده/

حیطه

مجری اصلی و همکاران

بیمارستان
بازنگری برنامه آموزشی "مهارتهای بالينی پايه" در

پزشکی

دوره مبانی طب بالينی (فيزيوپاتولوژی) دوره پزشکی

تدوين برنامه و بازنگری برنامه
های آموزشی

عمومی مبتنی بر تظاهرات شايع بالينی و با استفاده

دكتر سياوش ناصریمقدم  -دكتر رضا ملک زاده دكتر طاهره ناصری پور ،دكتر
پريسا بهادری ،دكتر محبوبه خباز مافی نژاد ،دكتر سيد مجتبی عقيلی ،دكتر
حميد عمادی ،دكتر سيد اميرحسين امامی

از رويکرد پرسپتورشيپ

2

طراحی ،اجرا و ارزيابی دوره كارورزی دانشجويان

پرستاری و مامايی

پرستاری در قالب تفاهم نامه همکاری دانشکده

تدوين برنامه و بازنگری برنامه

دكتر محمد علی چراغی -دكتر شهرزاد غياثونديان – دكتر شکوه ورعی -ستاره
تاجداری -آقای دكتر احمد سروش  -آقای دكتر موافق  -خانم مهين
سعيديهمکاران :دكتر مريم اسماعيلی – خانم سيالنی -خانم عباسی -دكتر هومن
شهسواری -آقای علی كريمی –و سرپرستاران بخش های بيمارستان دكتر
شريعتی

تدوين برنامه و بازنگری

دكتر عليرضا عبدالهی,دكترهيوا صفار ،دكتر مريم ستوده  ،دكتر سيدمحمد توانگر
نام همکاران  :دكتر فريد كوثری ،دكترمحمد علی برومند ،دكتر فريد ازموده ،
دكتر فاطمه نيلی  ،دكترزهره نوذريان

ياددهی و يادگيری

دكتر سيد رضا مجدزاده كوه بنانی ،دكتر اميرحسين تکيان ،دكتر آيدين پرنيا،

های آموزشی

پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
بيمارستان شريعتی

3

تدوين و اجرای آموزش طب آزمايشگاه بالينی در

پزشکی

برنامههای آموزشی

واحد پاتولوژی عملی به دانشجويان پزشکی دوره
مطب

4

مدرسه تابستانی بیين المللیی سیالمع عمیومی ايیران
( )IPHSبییا محوريییع آمییوزش سییالمع جهییانی بییه
دانشجويان علوم پزشکی

بهداشع

دكتر پو ريا روزرخ ،دكتر پوريا مقصودی دربه ،دكتر شروين بديهيان ،دكتر نويد
منوچهری اردستانی ،علی گنجیزاده (نماينده صاحبان فرآيند) همکاران :دكتر
فرداد درودی،دكتر فرين كمانگر،دكتر پيام كبيری،دكتر محمدرضا نادريان،محمد
پيری،دكترفرشته كاظمیپور،ريحانهالسادات سعيدی،هستی فتوگرافی،محمدجعفر
مهديار رودسری،سنا خضرنيا،الله رشيديان ،نوين نبوی ،فرناز باقری طادی،ترانه
بهرهمند ،سيد معين حسينعلیپور،زهرا تمرتاش ،الهام توسلی ،شبنم بيات ،مهسا
نيک آئين ،حامد شکوئی ،شکوفه شفيعی ،مهتاب امينی ،مرضيه دانيالی ،مريم
ضيائی،پرهام رحمانی

1

ردیف
5

عنوان فرایند

دانشکده/

حیطه

مجری اصلی و همکاران

بیمارستان
طراحی ،اجرا و ارزشيابی برنامه "معرفی توانمندی

پزشکی

ياددهی و يادگيری

دكتر محبوبه خباز مافی نژاد ،دكتر عظيم ميرزازاده همکاران فرايند :دكتر علی

های مورد انتظار دانشآموختگان دوره پزشکی

افشاری ،برديا خسروی ،محمد رحمانی ،علی زارع دهنوی ،بهار صابرزاده،

عمومی" به دانشجويان پزشکی جديدالورود :تجربه ای

اميرحسين صفوی ،مريم عليزاده ،مريم مجرد ،مهتا ميرهاشمی ،يسنا رستم

نوين از بکارگيری فيلم و نرم افزار تعاملی

آبادی ،طه بيات ،امين نخستين انصاری ،محمد طاهر احمدی ،پريسا فراهانی،
محمد نوروزی ،محمد يزدانی مقدم ،شيما علی آبادی ،نرگس خاتون عزيزيان

6

طراحی و پياده سازی سامانه ثبع و ارزشگذاری
فعاليع های علمی دانشجويان دكتری در قالب طرح
دستيار آموزشی و پژوهشی

فناوريهای نوين پزشکی

مديريع و رهبری آموزشی

7

طراحی و اجرای نرم افزار"سيستم يکپارچه مديريع

بيمارستان شريعتی

مديريع و رهبری آموزش

دكتر حسين قنبری آالنق نام همکاران  :دكتر عليرضا احمديان ،دكتر رضا فريدی
مجيدی ،دكتر اكبر احمدی،دكتر مسعود خسروانی ،دكتر محمود اعظمی ،شيرين
سادات موسوی

آموزشی (سيما)"

8

برنامه مشاهده آموزش همتايان (ماه) :گامی در جهیع
ارزشيابی تکوينی هيات علمی

مركز مطالعات

ارزشيابی آموزشی

9

ارزشيابی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی
تهران بر اساس استانداردهای فدراسيون جهانی
آموزش پزشکی ()WFME

مركز مطالعات

ارزشيابی آموزشی

دكتر اميرعلی سهراب پور،دكتراميرحسين جهانشير،دكتر علی موافق،مهندس
هادی صالحی،آقای بهداد دالوری
دكتر عظيم ميرزازاده ،دكتر سارا مرتاض هجری ،دكتر نيکو نيکنفس نام
همکاران:خانم مرضيه عزيزيان ،معصومه گودرزی ،سميه جعفری تروجنی

دانشکده پزشکی

2

دكتر رقيه گندمكار ،دكتر عظيم ميرزازاده ، ،دكتر اميرحسين امامی ،دكتر محمد
جليلی نام همکاران:دكتر سميرا رجائی ،دكتر آزيتا خيلتاش ،دكتر نیرگس صیال ،
دكتر آرش عکاظی ،دكتر ابوالفضل گلستانی ،دكتر محبوبه خباز مافی نژاد ،دكتیر
فردين عميدی ،دكتر علی افشاری ،دكتر علی واشقانی فراهانی ،دكتیر علیی پاشیا
ميثمی ،دكتر غالمرضا حسن زاده ،دكتر سارا مرتاض هجری ،دكتر جیواد تیوكلی،
دكتر حميد عمادی كوچک ،امیين حسیينی شیاوون ،حميید خانجیانی ،مهنیدس
سيده متين اميری

ردیف

عنوان فرایند

بیمارستان

11

طراحی ،اجرا و ارزشيابی استفاده از آزمونهای
استدالل بالينی جهع ارزيابی كارآموزان در گروه
آموزشی بيماری های داخلی  ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی تهران

11

دستگاه كيع كمک آموزشی جراحی جمجمه

12

دانشکده/

حیطه

مجری اصلی و همکاران

طراحی،پياده سازی و ارزشیيابی دانشینامه تحیع وب
انفورماتيک پزشکی

پزشکی

ارزشيابی آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی
تهران

فرايند و توليد محصوالت
آموزشی

پيراپزشکی

محصوالت آموزشی

دكتر محبوبه ابراهيم پور ،دكتر هاله اشرف ،دكتر سعيد رضا جمالی مقدم ،دكتر
نسيم خواجوی راد ،دكتر مرحمع رحيم زاده ،دكتر آناهيتا صادقی  ،دكتر علی
علی عسگری ،دكتر ساسان فالحی ،دكتر اميرحسين كاظمی ،دكتر زهرا مميز
صنعع
سيدروح اهلل قدسی نام همکاران  :علی حمزهزاده ،محمد حمزهزاده ،زهرا نمازی
دكتر رضا صفدری نام همکاران دكتر ليال شاهمرادی ،دكتر ملوکالسادات
حسينی بهشتی ،محمد حسينی روندی

3

