فرآیند های برتر ششمین دوره جشنواره آموزشی دانشگاهی
حیطه

عنوان فرآیند
بازنگری و اجرای برنامه جدید آموزشی کار آموزی در عرصه
بیمارستانی و داروسازی بیمارستانی در برنامه دکترای عمومی
داروسازی

برنامه ریزی آموزشی

بازنگری برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته
مهندسی ایمنی صنعتی
وپذیرش دانشجو برای اولین بار در کشور
آموزش مهارتهای مدیریت سالمت جمعیت به دانشجویان پزشکی
عمومی در برنامه اصالحات

حیطه

ارزشیابی

آقای دکتر کامبیز عباچی زاده ،دکتر
رضا شکرریز ،دکتر محمدرضا سهرابی ،
دکتر محمد علی حیدرنیا

عنوان فرآیند
ارزیابی میزان تحقق استانداردهای ملی اعتبار بخشی آموزش مداوم
در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -فاز اول ارزشیابی درونی

دفتر آموزش مداوم و جایگاههای آموزش
مداوم دانشگاه
دکتر شهرام یزدانی ،دکتر فخرالسادات
حسینی ،سیده مریم تارا ،سیده زهرا تارا،
آذین اسدزاده کاشانی ،فرشته میردامادی،
مهرناز زارعی ،سید هادی عرفانی ،مجتبی
وند رجب پور ،خالد هاشمی
دکتر مهتاب نوری و همکاران بابک
گرانمایه و دکتر سجاد خادم

ارزشیابی درسنامه های علوم پایه وتدریس اساتید توسط
دانشجویان در برنامه آموزشی پزشکی عمومی (برنامه اصالحات )

عنوان فرآیند

صاحبان فرآیند

تدوین سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش عالی سالمت

دکتر شهرام یزدانی ،دکتر امیرمحسن
ضیایی ،دکتر آرش پوالدی

مرجعیت رهبری و
مدیریت آموزشی

دکتر فانک فهیمی،دکتر شادی بنی
اسدی ،دکتر جمشید سالم زاده ،دکتر
گیتی حاجبی ،دکتر مریم حبیبی ،دکتر
رودابه حق گو
امیر کاوسی دوالنفر -رضا خانی
جزنی آقای دکتر موسی جباری ،
موسیالرضا لطفی

صاحبان فرآیند

فرآیند راهاندازی سیستم الکترونیک برگزاری آزمونهای چند گزینه
ای ( (E-assessment

حیطه

صاحبان فرآیند

مدیریت و رهبری در جهت ایجاد تحول در برنامه های آموزشی
دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست

آقای دکتر موسی جباری  ،دکتر
رضا خانی جزنی  ،شکوه السادات
خالو ،شریف ترکمن نژاد  ،موسی
الرضا لطفی  ،فاطمه رستم خانی ،
محمد دادرس  ،هانیه خانی جزنی

مدیریت و عملکرد کمیته های بین رشته ای برنامه اصالحات
آموزش پزشکی عمومی

حیطه

روش تدریس

حیطه

مشاوره

دکتر گیتا اسالمی  ،دکتر فاطمه
فالح  ،دکتر فخرالسادات حسینی،
دکتر علیرضا رجایی

عنوان فرآیند

صاحبان فرآیند

طراحی و ساخت پنج نرم افزار آموزشی برای تدریس در درس
آزمایشگاه هیدرولیک دانشجویان مهندسی بهداشت محیط مقطع
کارشناسی

آقای دکتر محمد رضا مسعودی نژاد

طراحی  ،اجرا و ارزشیابی مدل یادگیری تلفیقی جهت تدریس در
گروه های بزرگ آموزشی

مالحت نیک روان مفرد و مهرنوش
پازارگادی و دکتر حمید علوی مجد

استفاده از روش آموزش شبیه سازی در توانمند سازی دانشجویان
پرستاری ترم  7در زمینه عملیات پیش بیمارستانی پیشرفته ،در واحد
کارآموزی پرستاری بحران

سیما زهری انبوهی ،مالحت نیک روان
مفرد ،دکتر حمید علوی مجد  ،مهرنوش
پازارگادی،اعظم دبیریان ،ژاله عزتی ،
مهریار یلداشخان  ،امیرحسین بارباز

عنوان فرآیند

صاحبان فرآیند

طراحی و اجرای شیوه نوین مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان
مقطع کارشناسی ارشد فیزیو تراپی جهت پیشرفت بهینه و رعایت
عدالت در آموزش پژوهشگری توانمند

خانم دکتر صدیقه سادات نعیمی  ،آقای
دکتر خسرو خادمی کالنتری  ،دکتر مینو
خلخالی زاویه  ،دکتر فرشاد اخوتیان،
دکتر عباس رحیمی ،دکتر اصغر رضا
سلطانی ،دکتر محسن روستایی ،دکتر
فریده دهقان منشادی  ،دکتر سید مجید
حسینی و دکتر مهری قاسمی کنجانی

ارتقاء توانمندی دانشجویان پزشکی شرکت کننده در المپیاد علمی از
طریق ارائه مشاوره روانی متناسب با شرایط ایشان

دکتر طاهره کرمانی رنجبر وهمکاران
مرکز مشاوره معاونت دانشجویی

