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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش /معاونت آموزشی

  9/11/1401 وثوقدکتر جشنواره آموزشی داوری نهایی هشتمین 

 

 

 خانوادگی منتخبین نام و نام نام دانشکده نام حیطه ردیف

 دکتر مظاهر قلی پور ملک آبادی پیراپزشکی استاد برگزیده در حیطه نسل نو 1

 دکتر مرجان شریعت پناهی داروسازی استاد برگزیده در حیطه مشاوره تحصیلی 2

 دکتر نرجس خلیلی پزشکی استاد برگزیده در حیطه پاسخگویی اجتماعی 3

 خانم مهناز سید الشهدایی پرستاری و مامایی استاد برگزیده در حیطه بالینی 4

 دکتر اکرم هاشمی پزشکی استاد  برگزیده در حیطه پژوهش در آموزش  5

 دکتر لیال امینی پرستاری و مامایی استاد برگزیده در حیطه علوم پایه  6

 لیال کمال زادهدکتر  پزشکی  استاد  برگزیده در حیطه آموزش مجازی 7

 دکتر محمد حسین تقدیسی بهداشت  استاد بازنشسته  برگزیده  8
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 ردیف استاد شایسته تقدیر در حیطه نام دانشکده نام منتخب

 دکتر علی آرش انوشیروانی

 
 1 بالینی پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشی  نام گروه نام دانشکده حیطه گروهی ردیف

 نانو فن آوری پزشکی نوین پزشکیهای  فن آوری  گروه برگزیده در حیطه نسل نو 1

 داروسازی سنتی  طب ایرانی

گروه برگزیده در حیطه آموزش  2

 پاسخگو

 آموزش و ارتقا سالمت بهداشت 

 پزشکی اجتماعی پزشکی

دستاورد گروه برگزیده در حیطه  3

 های  بین المللی در آموزش

 روانپزشکی پزشکی 
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 جشنواره آموزشی شهید مطهریفرایندهای منتخب دانشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاحبان فرایند حیطه ردیف

 ینادرخان یامه یداری، دکترب یدکتر عل یآموزش محصوالت دیتول و یطراح 1

 کتاب طب مبتنی بر شواهد برای پزشکان : عنوان فرآیند  

 یانرسول مریم، دکتر یعتشر یدوح یدس، دکتر محمدرضا شالبافاندکتر  آموزشی های برنامه بازنگری و تدوین 2

 طراحی، اجرا و ارزشیابی بسته بهبود نگرش دانشجویان پزشکی به بیماران روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران : عنوان فرآیند

 یصراف شهر نازنین، دکتر یحنان یقهصددکتر  یادگیری الکترونیکی 3

شیابی دوره ابزار   : عنوان فرآیند   ستفاده از نرم افزار      طراحی، اجرا و ارز ساخت و ا شجویان تکنولوژی اتاق عمل از طریق  جراحی برای دان

 آموزشی ابزار جراحی و چیدمان میز جراحی

 یان یمهدو ید، سهیالاسماء جاو ی، سیدهزارع محمودآباد ی، رامینمحمد رادگودرز یاددهی و یادگیری 4

 بر پایه تئوری های استدالل بالینی (Morning Report) ارائه گزارش صبحگاهی : عنوان فرآیند  

 یعربشاه یسلطان ، دکتر سید کامراننژاد یمبر یلیلدکتر  ارزشیابی آموزشی 5

  CIPP ارزشیابی دوره آموزشی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سالمت بر اساس مدل  : عنوان فرآیند   

رهبری آموزشیمدیریت و  6  فرد یباقر ی، دکتر ابوالفضلکنار یمحمد ، دکترحوریهموحد یمانیسل یممردکتر  

پزشکی علوم آموزش تکتون رویداد اندازی توسعه تکنولوژی آموزشی از طریق راه عنوان فرآیند:  
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 ( طب ایرانیرئیس دانشکده جمشیدی دکترآقای )دانشکده طب ایرانی   دانشکده برتر:

EDO :دانشکده پرستاری  برتر( مدیر خانم دکتر دریادخت مسرورEDO دانشکده پرستاری و مامایی) 

EDO حضرت رسول مرکز آموزشی درمانی  برتر: ( مدیرشکری سیما خانم دکترEDO  مرکز آموزشی درمانی حضزت رسول) 

 

 " پایان نامه های دانشجویی با محوریت پژوهش در آموزش "دانشجویان برتر در حیطه :

 

 نام دانشجو: نجیبه محسنی معلم کالئی از دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 

 استاد راهنما: سرکار خانم دکتر هاله آیت اللهی 

 عنوان: ارائه برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه هوشمند برای ارزیابی و تشخیص دلیریوم در بیماران سوختگی

....................................................................... 

 نام دانشجو: مریم عربانی نژاد از دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 

 استاد راهنما: سرکار خانم دکتر هاله آیت اللهی 

 عنوان: ارائه دوره یادگیری الکترونیکی اکسیژن درمانی برای پزشکان و پرستاران اورژانس 
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