جدول فعالیت های نوآورانه معرفی شده به جشنواره کشوری در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 6931
حيطه
حيطه تدوین و بازنگری
برنامه های آموزشی

حيطه یاددهی و
یادگيری

حيطه ارزشيابی
آموزشی

حيطه مدیریت و رهبری
آموزشی

حيطه یادگيری
الکترونيکی

عنوان فعاليت

محل انجام
فعاليت

بازنگری برنامه درسی پزشک عمومی مبتنی بر

مدیریت مطالعات

بیماریهای شایع و مهمی که یک پزشک عمومی باید

و توسعه آموزش

بداند

پزشکی

توانمندسازی دانشجویان مامایی در اورژانسهای مامایی

دانشکده

با استفاده از مدل های بومی شبیه سازی :یک اقدام

پرستاری و

پژوهی

دکتر مژگان جانی قربان ،دکتر نیکو یمانی

دکتر آرش نجیمی ،شهال شهیدی ،دکتر پژمان عقدک ،سارا حیدری،
دکتر الهام معظم

دکتر حجت اله یوسفی

مامایی

ارزشیابی دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای

دانشکده

ویژه نوزادان بر اساس مدل سیپ در دانشگاه علوم

پرستاری و

پزشکی اصفهان

مجری/مجریان اصلی

دکتر اطهر امید ،دکتر نیکو یمانی

همکاران

زینب همتی ،مهشید عبدی شهشهانی

علیرضا ایرج پور ،مریم اله بخشیان ،مریم ورزش نژاد

مامایی
مدیریت مطالعات

نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی ایران

و توسعه آموزش

دکتر پیمان ادیبی ،حبیب اله رضایی

دکتر علیرضا یوسفی ،دکتر باقر الریجانی ،دکتر رضا دهنوی

پزشکی
طراحی  ،اجرا و ارزشیابی الگ بوک الکترونیک
دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

دانشکده
پرستاری و
مامایی

احمد قدمی ،میالد حسینی

دکتر علیرضا ایرج پور ،مریم خسروی ،آیگینه هایراپطیان ،
مریم حاجی کریمی  ،شکوه سجادی نایینی

جدول فعالیت های نوآورانه مطلوب دانشگاهی در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 6931
حيطه

عنوان فعاليت

محل انجام
فعاليت

مجری/مجریان اصلی

تدوین و بومی سازی برنامه درسی برای تاسیس رشته
کارشناسی ارشد پرستاری دیابت

دانشکده پرستاری
و مامایی

طراحی ،اجرا و ارزشیابی دوره آموزشی خبرنگاران حوزه
سالمت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روابط عمومی

دکتر سیده مائده اکبری ،دکتر پیمان
ادیبی

حيطه یاددهی و
یادگيری

ارتقاء فرایند یاددهی و یادگیری فراگیران در چرخش
اورولوژی با استفاده از روش یادگیری خوداکتشافی با
ارسال پرسش از طریق پیامک

دانشکده پزشکی

دکتر مهرداد محمدی ،دکتر اطهر امید

حيطه ارزشيابی
آموزشی

حيطه تدوین و بازنگری
برنامه های آموزشی
حيطه تدوین و بازنگری
برنامه های آموزشی

همکاران

دکتر پروانه اباذری

سیما گودرزیان،دکتر نیکو یمانی،دکتر مسعود امینی

ماهرخ کشوری ،فاطمه قصابی ،شیوا حسینی ،مهدی قاسمی ،حسین شهنازی،
نیکو یمانی ،کیانوش جهانپور

دکتر شادی رئیسی زاده

ارتقاء کیفیت آزمون درس بیماری های کلیه
دانشجویان مقدمات پزشکی بالینی ،با استفاده از تلفیق
سواالت تشریحی و چند گزینه ای و بررسی نظرات
دانشجویان درباره تاثیر این مداخله بر کیفیت مطالعه

دانشکده پزشکی

دکتر شهرزاد شهیدی،دکتر وجیهه وفامهر

--

برنامه عملیاتی در راستای توسعه گروه آموزشی

دانشکده پزشکی

دکتر مریم آویژگان ،دکتر شهرزاد شهیدی

دکتر محمدرضا صبری ،دکتر وحید عشوریون ،دکتر آتوسا اسماعیلی،
محمد جواد زنگنه

حيطه یادگيری
الکترونيکی

طراحی ،ساخت و بررسی تأثیر بازی آموزشی تفریحی
(شبنم) بر کاهش شب ادراری کودکان مبتال به اختالل
شب ادراری در شهر اصفهان 4931

دانشکده پزشکی

فاطمه محسنی اژیه

دکتر مصطفی نجفی

حيطه طراحی و توليد
محصوالت آموزشی

کتاب "کتابشناسی کتابخانه های دیجیتالی" .تألیف
فیروزه زارع فراشبندی ،زهره کریمی .اصفهان :دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان4931 ،

دانشکده مدیریت
و اطالع رسانی

فیروزه زارع فراشبندی ،زهره کریمی

--

حيطه قوانين و مقررات،
مشاوره و راهنمایی

معرفی نرم افزار مبتنی بر  Excellبرای بهبود مدیریت
دروس نظری

دانشکده
دندانپزشکی

دکتر سعید نورالهیان

--

حيطه مدیریت و رهبری
آموزشی

جدول فعالیت های نوآورانه پذیرفته شده در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 6931
عنوان فعاليت

حيطه

محل انجام

مجری/مجریان اصلی

فعاليت

طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش ایمنی در
آزمایشگاه جهت ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان

دانشکده

دکتر فاطمه معقول ،دکتر بهرام نصر

آزمایشگاه و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده

پزشکی

اصفهانی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

همکاران
دکتر محمدرضا صبری ،دکتر نقیسه طباطبایی ،دکتر فرخنده پورسینا ،فاطمه
آموزگار ،دکتر پرستو گلشیری ،دکتر مجتبی رحیمی ،فائزه قاضی عسگر،
دکتر جواد هاشمی نیا

طراحی ،اجرا و ارزشیابی کارگاه آموزشی ،مداخالت

حيطه تدوین و بازنگری
برنامه های آموزشی

داروئی و غیرداروئی در اختالالت روانپزشکی (با تأکید بر

دانشکده

دکتر غالمرضا خیرآبادی  ،مهین امین

افسردگی) ویژه پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی

پزشکی

الرعایا

دکتر عباس عطاری  ،دکتر محمدرضا مرآثی

بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان در سال 4934
طراحی ،راه اندازی و ارزشیابی دوره آموزش کارآموزی در
عرصه دانشجویان مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی در
نخستین آزمایشگاه مهارتهای عملی) ( Skill Labدر
دانشکده پیراپزشکی جهت کمک و ارتقائ آموزش عملی

دانشکده

دکتر بهرام نصر اصفهانی ،خانم دکتر

پزشکی

فرخنده پورسینا

مهدی خواجه ،خانم پرستو گلشیری  ،خانم آزاده ترقیان

دانشجویان ترم آخر از سال تحصیلی  31،3۹در اصفهان
ارزیابی برنامه اجتماع محور پیشگیری از مصرف مواد در
نوجوانان با استفاده از نظریه شناختی اجتماعی و مدل
برنامه ریزی MAPP

دانشکده

زهره فتحیان دستگردی ،احمدعلی

بهداشت

اسالمی

--
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حيطه

عنوان فعاليت

طراحی و اجرای کارگاه طب اورژانس و کمک های اولیه

محل انجام
فعاليت
دانشکده
پزشکی

مجری/مجریان اصلی

دکتر امید یقینی ،وحید منصوری

همکاران

مریم بمانعلی زاده ،علیرضا محمدی ،امیررضا منطقی نژاد ،دکتر محمد دادگسترنیا

مدیریت
نقد برنامه درسی دندانپزشکی عمومی از دیدگاه ذینفعان
به منظور بازنگری آن

مطالعات و
توسعه

سعیده دریازاده ،عطیه فقیهی مرقی

جابر یقینی ،دکتر نیکو یمانی ،عباسعلی خادمی ،مهدی جعفر زاده ،حمیرا شامیر

آموزش
پزشکی

ادامه

طراحی  ،برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی

حيطه تدوین و بازنگری

مهارتهای عملی در دوره کارورزی و تاثیر آن بر ارتقا

برنامه های آموزشی

دکتر آرمین دخت شاه ثنایی ،دکتر شهرزاد شهیدی ،دکتر مینو موحدی ،دکتر زهرا
دانشکده

دکتر امید یقینی ،دکتر آتوسا

پور مقدس ،دکتر علی محمد فاطمی ،دکتر مهری سیروس ،دکتر محمد دادگسترنیا،

پزشکی

اسماعیلی

دکتر علیرضا ابوطالبی ،دکتر اعظم سلیمانی ،دکتر لیال ملکی ،دکتر محمدعلی

ارتقاء محتوا و شیوه اجرای دوره کارآموزی در عرصه

دانشکده

دکتر یعقوب حاجی زاده ،مهندس

دکتر بیژن بینا ،دکتر محمد مهدی امین ،دکتر مهناز نیک آئین ،دکتر افشین

دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

بهداشت

مجید فالحتی

ابراهیمی و دکتر حمید رضا پورزمانی

آموزش این دوره سال 3۹، 31

تحریریان.

طراحی ،اجرا و ارزشیابی کارگاه آموزشی اختالالت
روانپزشکی( با تاکید بر استرس در کودکان و نوجوانان)

دانشکده

ویژه پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی

پزشکی

بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان در سال 4934

دکتر عباس عطاری ،مهین امین الرعایا

دکتر غالمرضا خیرآبادی ،دکتر محمدرضا مرآثی
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عنوان فعاليت

حيطه

پیشنهاد ارائه درس «فن آوری و فن آفرینی در حوزه سالمت»
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی

محل انجام
فعاليت
فناوری های نوین

مجری/مجریان اصلی
دکتر انوشه زرگر
خرازی

دانشکده پزشکی

دکتر مجید رضوانی

دستیاران
ادامه

بررسی میزان شباهت و تفاوت برنامه درسی مقطع کارشناسی

حيطه تدوین و بازنگری

کتابداری و اطالعرسانی پزشکی با برنامه های درسی مشابه در

مدیریت و اطالع

برنامه های آموزشی

برگزاری دوره آموزشی احیای قلبی ریوی پیشرفته و کار با
دفیبالتور جهت دستیاران

رسانی

دانشکده پزشکی

فیروزه زارع فراشبندی،
عذرا دائی

دکتر حمید گنجی،
دکتر سعید عباسی
دکتر محمد رضا

ارتقاء کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

مهدوی نیا ،مهندس پریسا نیک سیرت ،مهندس نکیسا آذربو ،مهندس مهران کریمیان،
دکتر پیمان رحمانی  ،دکترمحمد سالکی ،مهندس هدی معمارزاده ،محمدرضا حبیبی،
هاجر فدایی

دانشکده

ایران

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد ،دکتر حسین ربانی ،دکتر سعید کرمانی

دکتر حمید گنجی،مهندس احمدرضا عبداللهی  ،مهندس مجید خاکی ،مهندس پریسا

ارتقای سطح مستند سازی پرونده های پزشکی بیماران از
طریق ثبت الکترونیکی شرح حال و .....و از طریق آموزش به

همکاران

دانشکده پزشکی

صبری ،دکتر مجتبی
رحیمی

علیرضا رحیمی

دکتر محمد سالکی ،فروزان عبدالهی ،هاجر فدایی

دکتر رضا عزیز خانی ،دکتر طباطبایی ،دکتر رقاع ،دکتر صانعی ،دکترمهرزاد ،دکتر
نصیری ،دکتر مصطفوی زاده ،دکتر اخالقی ،دکتر روح االمین ،دکتر افشار ،رستمی ،کیان
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حيطه

محل انجام
فعاليت

مجری/مجریان اصلی

دانشکده
پرستاری و
مامایی

فریبا حقانی ،فاطمه
قائدی حیدری

سهیال بختیاری

تأثیر آموزش متناسب سازی شده با ویژگیهای گروه هدف بر
سبک زندگی مرتبط با چاقی در دانش آموزان دارای اضافه
وزن :یک مداخله مدرسه محور

دانشکده
بهداشت

حسین شهنازی ،شراره
حقانی

مهندس اکبر حسن زاده

توانمندسازی دانشجویان در چارچوب بندی پیام بمنظور
ارتقائ کیفیت آموزش تغذیه سالم به مردان مبتالء به دیابت
نوع ۲

دانشکده
بهداشت

فرشته زمانی علویجه،
فتانه گودرزی

احمدعلی اسالمی ،دکتر فیروزه مصطفوی ،ویدا مجمدی ،اکبر حسن زاده ،مژگان نوریان

عنوان فعاليت
تاثیر روش تدریس بازی بر رضایت و یادگیری دانشجویان
مامایی در درس روانشناسی اجتماعی

حيطه یاددهی و
یادگيری

همکاران

آموزش اصول اخالق حرفه ای ،توانبخشی مبتنی بر شواهد و
مدل مداخالت توانبخشی زیستی،روانی،اجتماعی،معنوی با
استفاده از ابزار پرونده نویسی جدید برای افراد نیازمند به
خدمات ارتوز و پروتز

دانشکده
توانبخشی

دکتر سعید فرقانی،
دکتر ابراهیم صادقی

،علیرضا طاهری ،فهیمه سادات جعفریان  ،نیلوفر فرشته نژاد ،راضیه طهماسبی ،مهسا
کاویانی

توانمند سازی و ارتقا دانش و سالمت فیزیکی سالمندان در
برنامه تحول نظام سالمت

معاونت
بهداشتی

نیلوفر ملک

دکتر حمید ترکزاده ،دکتر مریم ملک

تدوین برنامه آموزشی با هدف توانمند سازی ناظرین برنامه
تحول سالمت در قالب ناظرین چند پیشه

دانشکده پزشکی

مهشید رفیعیان،
دکتر فاطمه سخنوری

دکتر حمید ترکزاده ،دکتر محسن فیاض ،صدیقه افشاری ،ندا سادات هاشمی نسب.

راه اندازی مرکز مراقبت های دارویی ( pharmaceutical
 )careو مشاوره دارو،درمانی در داروخانه سجاد

داروسازی و
علوم دارویی

دکتر سارا موسوی،
دکتر محمدرضا امیر
صدری

--
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حيطه

عنوان فعاليت
بررسی نقاط قوت ،نقاط ضعف و راهکارهای اصالحی آزمون
الکترونیک پیش کارورزی از دیدگاه دانشجویان پزشکی و بر
اساس الگوی ارزشیابی مبتنی بر مشارکت کنندگان در دو
دانشگاه منطقه هفتم آمایشی

حيطه ارزشيابی
آموزشی

محل انجام
فعاليت
مدیریت
مطالعات و
توسعه آموزش
پزشکی

مجری/مجریان اصلی

عطیه فقیهی ،سعیده
دریازاده

همکاران

نیکو یمانی ،محمدرضا شجاعی فرد ،علی صادقی

طراحی  ،برنامه ریزی و برگزاری آزمون  min CEXدر گروه
داخلی جهت ارزیابی کلیه رزیدنتهای گروه داخلی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

دانشکده پزشکی

دکتر فرزانه اشرفی

شهرزاد شهیدی ،بیژن ایرج

دفترچه ثبت روزانه فعالیتهای عملی دانشجویان کارشناسی
رادیولوژی

دانشکده پزشکی

دکتر علی چاپاریان

دکتر علی والیانی ،مهندس جمشید شوشتریان

مقایسه اثربخشی و کارآیی دو روش سنتی و نرم افزار جامع
مدیریت آزمون (نجما) در برگزاری آزمون های ارتقا و
گواهینامه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشکده پزشکی

دکتر مسیح صبوری ،
دکتر امید آقاداوودی

دکتر شهرام شایان ،دکتر لیال ملکی

کار پوشه دانشجویان دکتری دانشکده مدیریت

دانشکده
مدیریت و اطالع
رسانی

دکتر احمدرضا رییسی،
دکتر مرضیه جوادی

محمدرضا نصراصفهانی ،شهین مجیری

ارزیابی و ثبت روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دستیاران)
رشته بیماریهای قلب و عروق در حیطه مهارتی با طراحی
پورتفولیو اموزشی مبتنی بر وب

دانشکده پزشکی

سید محمد هاشمی

قاسم فدایی ،حجت اله داوری

جدول فعالیت های نوآورانه پذیرفته شده در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 6931
عنوان فعاليت

حيطه

طراحی و تدوین محتوای سایت Education Iran

بکارگیری راهبرد ارزیابی الکترونیکی در فرایند آموزش کارکنان
به منظور ارتقاء کیفیت دوره های آموزش نظری
حيطه مدیریت و رهبری
آموزشی

تدوین فرایند برنامه عملیاتی آزمون های جامع علوم پایه ،پیش
کارورزی وصالحیت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حضور و غیاب دانشجویان با سامانه ثبت اطالعات بصورت
الکترونیک

رویکرد تولید نرم افزارهای همراه در پایان نامه های کارشناسی
ارشد رشته فناوری اطالعات سالمت
حيطه طراحی و توليد
محصوالت آموزشی

محل انجام
فعاليت

مجری/مجریان اصلی

معاونت

زهرا اکبرزاده ،

آموزشی

دکتر علیرضا ایرج پور

معاونت آموزشی

دانشکده پزشکی

ندا سادات هاشمی نسب،

شهرام شایان

دکترآرمین دخت شاه ثنایی

همکاران
--

مهدی جعفری  ،مهشید رفیعیان ،دکتر حمید ترک زاده ،دکتر فاطمه سخنوری

دکتر امید یقینی ،دکتر آتوسا اسماعیلی ،دکتر لیال ملکی

دکتر امید یقینی،
دانشکده پزشکی

مهندس محمد حسین

دکتر علی والیانی ،اکبر شیریان ،مریم علی بک ،اختر امامی ،رحیم شریفیان

فروزنده
دانشکده
مدیریت و اطالع

دکتر اصغر احتشامی

دکتر مریم جهانبخش ،سکینه سقائیان نژاد اصفهانی ،دکتر محمدرضا سلیمانی

رسانی
مدیریت

بسته آموزشی در خصوص بیماری اعتیاد برای دانشجویان
پرستاری

مطالعات و

دکتر نیکو یمانی،

توسعه آموزش

حبیب اله رضایی

پزشکی

فردوسی رحیمی ،جهانگیری مقصودی

جدول فعالیت های نوآورانه پذیرفته شده در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 6931
حيطه

ادامه
حيطه طراحی و توليد
محصوالت آموزشی

حيطه قوانين و مقررات،
مشاوره و راهنمایی

عنوان فعاليت

محل انجام
فعاليت

مجری/مجریان اصلی

ارزیابی دانش و مهارت آزمایشگاهی دانشجویان مقاطع
تحصیالت تکمیلی

فناوری های
نوین

دکتر محمد رفیعی نیا،
مهندس ریحانه
یاراحمدیان

مبانی ایمنی بیمار ومدیریت ریسک های بالینی

مدیریت و
اطالع رسانی

دکترمرضیه جوادی

راه اندازی دفتر مشاوره با نخبگان جوان دانشجو ،زیر مجموعه
دفتر استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیریت
مطالعات و
توسعه آموزش
پزشکی

دکتر اطهر امید و
میالد برادران

همکاران

دکتر اصغر احتشامی ،دکتر سعید کرباسی

دکتر مریم یعقوبی،الهام چاوشی

مژگان اکبرزاده ،آزیتا رستمی

دکتر فریبا حقانی ،دکتر اطهر امید ،دکتر امیر عباس کارگشایی ،دکتر رسول محمدی،
دکتر فاطمه مختاری  ،دکتر پردیس نعمت الهی ،دکتر پیمان متقی ،دکتر امیرمحمد
آرمانیان ،دکتر محسن کالهدوزان ،دکتر علی اخوان ،دکتر بهناز انصاری ،دکتر آذین
شایگان فر –دکتر فیروزه معین زاده ،دکتر الهه زارعان ،دکتر محمد شعربافچی زاده

ارتقای تدریس در عرصه های آموزشی مختلف در دانشکده
پزشکی اصفهان

پزشکی

دکتر شهرزاد شهیدی،
دکتر مریم آویژگان

تعیین نیاز های دانشجویان پزشکی بالینی در زمینه مهارت
های مطالعه و زندگی :نیازسنجی ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی
دوره مهارت های مطالعه در محیط بالینی

مدیریت
مطالعات و
توسعه آموزش
پزشکی

دکتر محمد
دادگسترنیا -دکتر
وجیهه وفامهر

دکتر شهرزاد شهیدی

مواجهه زودرس با پژوهش :فرآیندها و دستاوردها

بهداشت

آسیه پیرزاده ،آزیتا امیر
صدری

دکتر فیروزه مصطفوی

ارزشیابی کیفیت ارایه خدمات در مرکز مشاوره تحقیقات
دانشکده پزشکی

پزشکی

حمیدرضا رحمتی

--

