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1399نواره آموزشی دکتر وثوقشج  
 

وثوق آموزشی دکتر جشنواره منتخبین اسامی   

  

 نام دانشکده استاد نام حیطهنام 

 پزشکی دکتر منصوره سلیمانی استاد برتر

 پزشکی دکتر محسن بهمنی کشکولی استاد بالینی برتر

 پزشکی دکترالهام شیرازی آموزشیاستاد برتر در حیطه تعالی 

 علوم رفتاری دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید استاد مشاور تحصیلی برتر

 توانبخشی دکتر فرنوش جارالهی استاد برتر در حیطه آموزش پاسخگو

 مدیریت علی بیک محمدرضا دکتر استاد بازنشسته برتر

 استاد برتر در حیطه نسل سوم
 بهداشت دکتر رسول یار احمدی

 پیراپزشکی براتیمحمود دکتر 

 استاد برتر آموزش مجازی
 بهداشت دکتر آزاده اشتری نژاد

 پزشکی دکتر فاطمه مرادی

 پزشکی دکتر کامران سلطانی عربشاهی پژوهش در آموزشبرتر در حیطه استاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گروه برتردر حیطه دستاورد 

 های بین المللی در آموزش

 دکتر خلیل قاسمی 

 چشم پزشکیگروه آموزشی مدیر

 پزشکی

 نسل سومدر حیطه گروه برتر 
 دکتر مریم اسقائی

 ویروس شناسیآموزشی گروه مدیر 

 پزشکی

آموزش حیطه گروه برتر در 

 پاسخگو

 دکتر سودابه وطن خواه 

گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی مدیر

 درمانیو

 مدیریت 

 دکتر مهشید طالبی طاهر

وطب  عفونیبیماریهای گروه آموزشی مدیر 

 گرمسیری

 پزشکی
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 ردیف در حیطه شایسته تقدیراستاد  نام منتخب نام دانشکده

 1 پژوهش در آموزش نعمتی انارکی لیال دکتر مدیریت

 

 فرایندهای منتخب دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهری

 فرایند صاحبان حیطه ردیف

 دکتر افسون حسنی مهربان، دکتر نرگس شفارودی یآموزش محصوالت دیتول و یطراح 1

 اسحاق مرادیآقای دکتر مرتضی حسن زاده،  آموزشی های برنامه بازنگری و تدوین 2

 اهللروح کشاورز، دکتر امیرعباس محمدصادقی، دکتر هما دکتر گیری الکترونیکییاد 3

 صدیق

 رسولیاسحاق مرادی، دکتر داود آقای  یاددهی و یادگیری 4

   

 )دکتر کامران آقاخانی رئیس دانشکده پزشکی( پزشکی   دانشکده  :دانشکده برتر   

EDO  دکتر محمد رضا شالبافان مدیر     پزشکی  دانشکده :برتر(EDO  ) دانشکده پزشکی 

  :معاونت آموزشیتقدیر از کارشناس برتر     

  کیمیا خجیر انکاسخانم      

 " ارائه ایده های نوآورانه آموزشی ":حیطه در دانشجویان برتر    

 

  از دانشکده پیراپزشکی  عاطفه بیگیخانم 

  از دانشکده پزشکی علی حاجی محمدی آقای 

 

 دانشجوی شایسته تقدیر:     

  از دانشکده پزشکی  بنفشه صفی زاده خانم 


