جدول فعالیت های نوآورانه معرفی شده به جشنواره کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 7931
حيطه
تدوین و بازنگری
برنامه های آموزشی

عنوان فعاليت
تدوين برنامه درسي ادغام آموزش منش حرفه ای در برنامه درسي پزشکي عمومي
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

محل انجام فعاليت

مجری/مجریان اصلی
دکتر نیکو يماني
دکتر طاهره چنگیز

دانشکده پزشکي
سولماز زارع

طراحي ،اجرا و ارزشیابي مداخلهی کاربردی کردن درس آناتومي به صورت مسئلهمحور
یاددهی و یادگيری

توسط گروه همیاران برای دانشجويان علوم پايهی پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

دانشکده پزشکي

دکتر حسین صادقي

در سالهای 6931-6931
ارزشيابی آموزشی
(دانشجو ،هيات علمی و
برنامه)
مدیریت و رهبری
آموزشی

یادگيری الکترونيکی

طراحی و توليد
محصوالت آموزشی

طراحي ،اجرا و ارزشیابي کارگاه نقد تدريس با هدف کمک به استقرار سیستم ارزشیابي
تکويني اساتید(اقدام پژوهي) و تعیین نیازهای آموزشي اساتید با استفاده از تحلیل

دانشکده پزشکي

محتوای نقد ها(مطالعه کیفي)

تدوين ،پیاده سازی ،پايش و ارزشیابي شاخص های ارتقای عملکرد گروه های آموزشي
علوم پايه و بالیني دانشکده پزشکي اصفهان براساس نتايج اعتباربخشي موسسه ای

طراحي  ،اجرا و ارزشیابي آزمايشگاه مجازی انگل شناسي  ،قارچ شناسي و حشره
شناسي ()vlab.mui.ac.ir

طراحي و ساخت مانکن آموزشي معاينه و کشیدن مايع آسیت شکم

همکاران

دانشکده پزشکي

دکتر وجیهه وفامهر
دکتر شهرزاد شهیدی

دکتر مريم آويژگان
دکتر شهرزاد شهیدی

دکتر اطهر امید ،دکتر مريم آويژگان ،دکتر وجیهه وفامهر،
دکتر ماهرخ کشوری

دکتر نیکو يماني ،دکتر فريبا حقاني ،دکتر اطهر امید،
دکتر سپیده جمشیديان ،دکتر مريم آويژگان

محمد جواد زنگنه

دانشکده پزشکي

امیررضا منطقي نژاد

صفوراسادات عرفانیان ،مهران بهادران

دانشکده پزشکي

دکتر بهرام پاک زاد

دکتر امیرحسین صالحي ،دکتر محمد دادگسترنیا

جدول فعالیت های نوآورانه مطلوب دانشگاهی در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 7931
حيطه
تدوین و بازنگری
برنامه های آموزشی

عنوان فعاليت
طراحي ،اجرا و پايش درس جديد «گفتاردرماني مبتني بر شواهد»

محل انجام فعاليت

مجری/مجریان اصلی

دانشکده توانبخشي

يلدا کاظمي

یاددهی و یادگيری

دانشکده پزشکي

تحصیلي 39-31
ارزشيابی آموزشی
(دانشجو ،هيات علمی و
برنامه)
مدیریت و رهبری
آموزشی

یادگيری الکترونيکی

طراحی و توليد
محصوالت آموزشی

بررسي وضعیت آموزش دندانپزشکي سالمندی و رعايت استانداردهای امکانات در
دانشکدههای دندانپزشکي ايران

تالش در جهت ارتقای رعايت حقوق گیرندگان خدمت در بیمارستان قلب شهید
چمران اصفهان

توسعه ی فرايند يادگیری درس مهارت های بالیني دانشجويان پرستاری از طريق
ترکیب روش های آموزش سنتي و الکترونیک

طراحي سايت آموزشي در حیطه بیماريهای ريوی

ندارد
دکتربهزاد شمس،دکتر امید يقیني،دکتر شهرزاد

ارتقا رفتار حرفهای دانشجويان پزشکي مقطع کارورزی در گروههای داخلي ،زنان و
اطفال با استفاده از روش مبتني بر مورد ( )Case based teachingاز سال

همکاران

دکتر مجید محمدی زاده،
دکتر حمید رحیمي

شهیدی،دکترآتوسا اسماعیلي،دکتر فیروزه معین زاده ،دکتر
بهنوش استکي،،دکترمرجان گلشني ،دکتر الهه زارعان،دکتر نیکو
يماني،دکتر الهه هفت برادران،دکتر لیال ملکي

دانشکده دندانپزشکي

دانشکده پزشکي

دکتر بهاره طحاني

دکتر حمید صانعي
دکتر فريماه شیراني

دانشکده پرستاری،

الهه آشوری قزويني

مامايي

روح اله شیخ ابو مسعودی

دانشکده پزشکي

رامین سامي

دکتر صدف فتح الهي ،دکتر عباسعلي خادمي

دکتر غالمرضا معصومي ،دکتر افشین امیرپور ،محمد رضا
شفیعي ،معصومه سادات موسوی ،محمد اکبری ،زهرا رضايي،
الهام شانسیان ،نسرين میرعنايت ،راضیه ستاری ،مهری محبي

سید عباس حسیني ،مريم باقری

اسماعیل آرامش

جدول فعالیت های نوآورانه پذیرفته شده در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 7931
حيطه

عنوان فعاليت

محل انجام فعاليت

مجری/مجریان اصلی

دکتر يوسف قیصری
برنامه شتاب دهنده پژوهش دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

دانشکده پزشکي
مهران مناني

طراحي درس جديد « گفتار در شکاف لب و کام

دانشکده علوم
توانبخشي

دکتر فاطمه درخشنده

تدوین و بازنگری
برنامه های آموزشی

همکاران
دکتر محمدرضا فاضل ،دکتر سعیده بحراني ،دکتر اطهر امید ،دکتر شروين
بديهیان ،دکتر علیرضا زندی فر ،نجمه احمدی جوزداني ،سبا رمضاني ،سپیده
صمدی ،امین دهقان ،مهران رشیدی،پ ريا بلوری نژاد ،مهسا اعتمادی ،محمد
ذاکری ،آفاق اکرام نیا ،امید ضیايي ،مهدی بديعي گورتي ،امیررضا زندی ،حسین
اعتصامي ،دکتر میثم آبداراصفهاني ،دکتر پرناز دانشپژوه نژاد ،دکتر شیرين
صادقپور ،دکتر مرصيسادات هاشمي جزی ،دکتر فريد نصراصفهاني ،دکتر
صادق برادران مهدوی ،دکتر صادق صبوحي ،دکتر امیرحسین پزشکي ،دکتر
سمر سیدياحسین ،دکتر بهزاد ذوالفقاری ،دکتر مهدی نعمت بخش
ندارد

راه اندازی رشته تخصص پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکي
اصفهان

دانشکده پزشکي

دکتر احمدرضا زماني

دکتر غالمرضا اصغری ،دکتر طاهره چنگیز ،دکتر احمد موحديان عطار ،دکتر
محمد رضا صبری ،دکتر نیکو يماني ،دکتر زيبا فرج زادگان ،دکتر ارمین دخت
شاه ثنايي ،دکتر رضا روزبهاني ،دکتر احمد محموديان ،دکتر رضا خديوی ،دکتر
زهرا دانا سیادت ،دکتر آناهیتا بابک ،دکتر زهرا امیني ،دکتر نگاه توکلي فرد،
دکتر نرگس معتمدی ،دکتر حوريه انصاری ،دکتر مجتبي رحیمي ،الهام احساني

راه اندازی دوره کارورزی پزشک خانواده

دانشکده پزشکي

دکتر آناهیتا بابک

دکتر احمدرضا زماني ،دکتر امید يقیني ،دکتر محمدرضا صبری ،دکتر زيبا فرج
زادگان ،دکتر نگاه توکلي فرد،دکتر موحديان عطار ،دکتر علیرضا ايرج پور ،دکتر
رضا خديوی ،دکتر آرمیندخت شاه ثنايي ،دکتر رضا روزبهاني ،دکتر نرگس
معتمدی ،دکتر زهرا امیني ،دکتر احمد محموديان ،دکتر زهرادانا سیادت ،بهرام
ايرانپور ،دکتر نیکو يماني ،دکتر ترکزاده ،دکتر آيت سهرابي

دانشکده مديريت و
اطالعرساني پزشکي

دکتر فیروزه
زارع فراشبندی

بررسي تطبیقي سرفصل رسمي دکترای کتابداری و اطالعرساني
پزشکي با سرفصلهای مشابه آن در وزارت علوم و دانشگاه آزاد
اسالمي

عذرا دائي

جدول فعالیت های نوآورانه پذیرفته شده در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 7931
حيطه

محل انجام فعاليت

مجری/مجریان اصلی

عنوان فعاليت
بررسي تطبیقي محتوای آموزشي سرفصل کارشناسي کتابداری و
اطالعرساني پزشکي ايران با وظايف معرفي شده توسط انجمن
کتابداری پزشکي آمريکا

دانشکده مديريت و
اطالعرساني پزشکي

دکتر فیروزه
زارع فراشبندی

تدوين و اجرای برنامه توانمند سازی کاردان  /کارشناس بهداشت
حرفه ای در برنامه تأمین و ارتقاء مراقبت های اولیه سالمت

معاونت بهداشتي

تدوین و بازنگری
برنامه های آموزشی

یاددهی و یادگيری

همکاران
علیرضا رحیمي ،خديجه شبانکاره ،خديجه احمدزاده

بهناز شفیعي
طاهره مقدس
فرزانه بالرک
دکتر شهناز کهن

بازنگری برنامه درسي دوره دکتری تخصصي بهداشت باروری

دانشکده پرستاری و
مامايي

بازنگری و اجرای برنامه جديد واحد کارآموزی در عرصه داروخانه
شهری در برنامه دکتری عمومي داروسازی

دانشکده داروسازی و
علوم دارويي

دکتر سارا موسوی

کارآموزی مبتني بر سطح بندی و ارجاع نظام سالمت

دانشکده مديريت و
اطالع رساني پزشکي

دکتر مرضیه
جوادی،دکتر احمدرضا
ريیسي

دکتر سعید کريمي

طراحي و اجرای کارگاه های آموزشي رويکردکاردبردی به عالئم و
نشانه های شايع پزشکي با بیمارنمای استاندارد شبیه سازی شده

دانشکده پزشکي

نجمه احمدی
جوزداني،پريا بلوری نژاد

هژير مرادی ،ساحل جوانبخت ،حامد زندی ،معین رضايي ،مهران مناني ،نگین
فقیه ،علي سینا اقبالنیا ،نیلوفر ستاری ،الهام شريفیان ،دکتر شهرزاد شهیدی،
دکتر حسین صادقي ،دکتر اعظم تیموری ،دکتر سمیه صادقي ،دکتر علي
رياضي ،دکتر مهسا خداودستان ،دکتر مژگان کريمي فر ،دکتر سیدمحمد
شفیعي ،دکتر پیمان متقي ،دکتر راضیه مغروری ،دکتر منیژه دانش ،دکتر الهه
شکل آبادی ،دکتر احسان امیني ،دکتر صادق صبوحي ،محمد سلیماني ،دکتر
نیلوفر رضوی ،دکتر نسیم قرائتي ،دکتر میثم آبدار ،دکتر محسن قرباني

هنر آفريني دانشجويان پرستاری در عملیات احیای قلبي –ريوی:
"حرکتي به سوی ارتقاء انگیزه و عملکرد بالیني "

دانشکده پرستاری و
مامايي

شهال محمدی ريزی،
احمد رضا يزدان نیک

مهشید عبدی شهشهاني

سهیال احسان پور ،دکترمسعود بهرامي ،دکتر میترا ماليي نژاد،دکتر فريبا
حقاني ،دکتر زيبا تقي زاده ،دکتر فريبا طالقاني
دکتر آزاده مقدس،دکتر شیرين سادات بدری،دکتر رسول سلطاني،دکتر
محمدرضا امیرصدری،دکتر میرعلي محمدسبزقبايي

سهیال محمدی ريزی،مرجان محمدی ريزی

جدول فعالیت های نوآورانه پذیرفته شده در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 7931
حيطه

یاددهی و یادگيری

محل انجام فعاليت

مجری/مجریان اصلی

همکاران

عنوان فعاليت

طراحي و اجرای بازی های آموزش پژوهش در مدرسه تابستاني
برنامه شتابدهنده پژوهش اصفهان ()IRAP

دانشکده پزشکي

پريا بلوری نژاد

امین دهقان ،محمد ذاکری ،سپیده صمدی ،نجمه احمدی ،دکتر بوسف قیصری،
مهران مناني ،دکتر محمدرضا فاضل ،دکتر سعیده بحراني ،سبا رمضاني ،مهسا
اعتمادی ،مهدی بديعي گورتي ،امید ضیايي ،دکتر امیرحسین پزشکي ،دکتر
صادق صبوحي ،هژير مرادی ،دکتر احسان امیني ،دکتر علیرضا زندی فر ،دکتر
ص ادق برادران مهدوی ،حسین اعتصامي ،دکتر علیرضا فیروزفر ،دکتر میثم آبدار

توانمند سازی دانشجويان دکترای تخصصي ( )Ph.Dدر قالب طرح
دستیار آموزشي و پژوهشي در دانشکده پزشکي

دانشکده پزشکي

ارتقا آموزش کارآموزان بخش جراحي با استفاده از روش تدريس
مبتني بر مورد و کالس وارونه در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

دانشکده پزشکي

دکتر مريم ملک
ندارد
دکتر پرهام رئیسي
دکتر محسن کالهدوزان
دکتر اطهر امید

تغییر شیوه تدريس کالس های درمان شناسي از حالت سخنراني ،به
حالت آموزش بر اساس کیس بالیني در دانشکده داروسازی اصفهان
سال 6931-6939

دانشکده داروسازی

دکتر آزاده مقدس

کاربرد بیمار نما در تدريس روان شناسي برای دانشجويان تکنولوژی
جراحي (اتاق عمل)

دانشکده پرستاری و
مامايي

فاطمه قائدی حیدری

ارائه قسمتي از درس سیستمیک  9دانشجويان دنندانپزشکي بصورت
مرور پرونده در اتاق عمل دندانپزشکي و بیمارستان سید الشهدا

دانشکده دندانپزشکي

آموزش مبتني بر سناريوهای حوادث و باليا

دانشکده مديريت و
اطالع رساني پزشکي

دکتر گلرخ عتیقه چیان

دانشکده بهداشت

دکتر آوات فیضي

اجرا و ارزيابي رويکرد آموزش بین رشته ای در آموزش درس آمار
حیاتي برای دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد

دکتر محسن محموديه ،دکتر مهدی راستي ،دکتر زيبا فرج زادگان،
دکتر نیکو يماني ،آروين رستمي

ندارد

طیبه مهرابي ،زهرا تقي زاده ،سعید پهلوان زاده

ناصر کاوياني
فاِيزه خزيمه
عاطفه توانگر
ندارد

دکتر علیرضا ايرج پور ،دکتر نیکو يماني ،دکتر فیروزه مصطفوی

جدول فعالیت های نوآورانه پذیرفته شده در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،سال 7931
حيطه
یاددهی و یادگيری

عنوان فعاليت

محل انجام فعاليت

مجری/مجریان اصلی

بازنگری تدريس درس میکروب شناسي دانشجويان رشته مامايي
براساس رشته مربوطه نسبت به روش تدريس روتین

دانشکده پرستاری و
مامايي

دکتر حسین فاضلي

ارزيابي آزمون علوم پايه دندانپزشکي از ديدگاه دانشجويان دانشکده
های دندانپزشکي اصفهان ،يزد ،کاشان درسال6931

دانشکده داندانپزشکي

دکترسید محمد رضوی
دکتر نکیسا ترابي نیا

دکتر زهرا حاتم زاده ،دکتر محسن رئیسي

دانشکده پزشکي

دکتر امید يقیني ،علي
صادقي

دکتر نیکو يماني ،سعیده دريازاده ،مهدی برزگر

ارزشیابي تعداد مواجهات مهارت های بالیني ضروری دانشجويان
پزشکي دوره کارآموزی با تعداد مواجهات مورد انتظار

علمی و برنامه)

تاثیر اموزش شناخت ضايعات پاتولوژيک دهان در دانشجويان
دندانپزشکي اصفهان با روش خود ارزيابي مبتني بر هدف

دانشکده دندانپزشکي

بررسي کیفیت خدمات آموزشي دانشکده داروسازی اصفهان از
ديدگاه دانشجويان اين دانشکده از طريق مدل سروکوال در سال
تحصیلي 693۱-6939

دانشکده داروسازی و
علوم دارويي

ارزشیابي آزمون صالحیت بالیني از نظر دانشجويان پزشکي بر اساس
الگوی ارزشیابي مبتني بر مشارکت کنندگان
ارزيابي آمادگي حرفه ای دانشجويان دوره کارورزی ودانش
آموختگان شاغل رشته فن آوری اطالعات سالمت درايفای وظايف
شغلي برپايه آموزش دانشگاهي

مهدی مقدم پور

دکتر نکیسا ترابي نیا
دکتر وحید عشوريون ،دکتر محسن انتشاری
دکتر ندا کارگهي

ارزشيابی آموزشی
(دانشجو ،هيات

همکاران

سجاد اسماعیلي

دکتر محمود اعتباری ،سینا مقصودی

سعیده دريازاده

دانشکده مرکز مهارتهای
بالیني

عطیه فقیهي

دانشکده مديريت و
اطالع رساني

دکتر سکینه سقايیان نژاد
مريم جهانبخش

دکتر امید يقیني ،دکتر آتوسا اسماعیلي

درنا کاوياني ،فاطمه قديری ،زهره براتي ،زهراقاسمي
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حيطه

ارزشيابی آموزشی
(دانشجو ،هيات
علمی و برنامه)

عنوان فعاليت
فرايند برگزاری اولین آزمون ساختار يافته عیني دانشجويان اتاق
عمل دانشکده پرستاری و مامايي اصفهان و بررسي ديدگاه
دانشجويان اتاق عمل از آن

محل انجام فعاليت

مجری/مجریان اصلی

دانشکده پرستاری و
مامايي

لیال اکبری
فرشته برادران فرد ،اکرم اعرابي ،زهرا شفیعي ،مژگان جوکار
سرور مصلح
دکتر امید يقیني

رضايتمندی دانشجويان پزشکي از تدريس درس معاينه فیزيکي
توسط اعضاء هیئت علمي

دانشکده پزشکي

طراحي و تدوين فرم دو زبانه ثبت نام دانشجويان خارجي متقاضي
تحصیل در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با پرداخت شهريه

دانشکده معاونت
آموزشي

راه اندازی مرکز جامع سالمت اموزشي( ابن سینا)

دانشکده پزشکي

تسهیل تهیه منابع آموزشي بومي در راستای اهداف بسته توسعه و
ارتقای زيرساخت های آموزش علوم پزشکي :تدوين ابزارهای تهیه
درسنامه در دانشکده پزشکي شامل فرايند عملیاتي ،اساسنامه،
چارچوب ظاهری و چک لیست های ضوابط ظاهری  ،علمي و نشر

دانشکده پزشکي

اجرای شیوه نوين آموزش فرايند پرستاری خانواده و جامعه با مدل
سیستمي نیومن و سیستم طبقه بندی اوماها در کارآموزی عرصه
بهداشت جامعه دانشجويان پرستاری

دانشکده پرستاری و
مامايي

دکتر ماهرخ کشوری

دانشکده پزشکي

محمد سعادت نیا

دکتر لیال ملکي ،دکتر الهه هفت برادران ،دکتر آتوسا اسماعیلي
دکتر مرتضي پور احمد
زهرا اکبرزاده
ندارد
دکتر علیرضا ايرج پور
دکتر ارمین دختشاه ثنايي
دکتر زيبا فرج زادگان

مدیریت و رهبری
آموزشی

تاثیر بررسي پرونده الکترونیک در آموزش دستیاری  ،اينترني و
کارآموزی

همکاران

دکتر احمد رضا زماني ،دکتر محمد حسن امامي ،دکتر رضا خديوی ،دکتر ترک
زاده ،دکتر پرستو گلشیری ،دکتر اناهیتا بابک ،دکتر عاطفه واعظي ،دکتر زهرا
امیني ،دکتر نرگس معتمدی ،دکتر رضا روزبهاني ،مريم خیرمند ،بهرام ايرانپور

دکتر وجیهه وفامهر
دکتر شهرزاد شهیدی

دکتر حسین صادقي ،دکتر امید يقیني ،دکتر اعظم سلیماني،دکتر فیروزه معینزاده
دکتر مرجان گلشني ،دکتر مژگان مرتضوی ،دکتر مريم آويژگان

دکتر پروانه خراساني

مريم السادات شهشهاني ،مريم شیرازی ،حبیب اله حسیني ،زهرا زنديه،
مهرانگیز زماني ،عبداله رضايي ،الهه ضیايي ،زينب مالکي

هلیا حمصیان ،بهناز انصاری ،هدی معمارزاده ،مهندس عبدالهي
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عنوان فعاليت

حيطه

صدور غیرحضوری مجوز و دانشنامه

محل انجام فعاليت
معاونت آموزشي

مدیریت و رهبری
آموزشی

مجری/مجریان اصلی

همکاران

زهرا عبادی

مژگان روستازاده ،مائده صمدی ،فرزانه جانقرباني ،زينب قائدی ،علیرضا دشتي،
معصومه شفیعي ،زهرا سويزی ،فهیمه مهران پور ،مرضیه نوروزی ،دکتر علیرضا
ايرج پور

مهندس سونیا بحراني
زهرا عبادی

امیر دشتي

الکترونیکي نمودن پرونده های دانش آموختگان

معاونت آموزشي

کاربرد تلگرام( )Telegramدر ارتقاء آموزش بالیني دانشجويان
پزشکي:يک اقدام پژوهي

دانشکده پزشکي

استفاده از آموزش مجازی ( )virtual educationبه شیوه ی
پیش آموزشي ( )pre-educationجهت ارتقای کیفیت آموزش
دانشجويان در دوره پاتوفیزيولوژی

دانشکده پزشکي

طراحي موالژ پرينه اسفنجي برای ارتقائ روش آموزش ترمیم
اپیزيوتومي درجه  9و  ۱به رزيدنتها و متخصصین زنان و مامايي

دانشکده پزشکي

دکتر مريم حاجي هاشمي

دانشکده مديريت و
اطالع رساني پزشکي

دکتر فیروزه
زارع فراشبندی

دانشکده پزشکي

دکتر رسول کرماني

نرم افزار کمک آموزشي مبتني بر اکسل ،برای بهبود آموزش واحد
ارتودنسي  6عملي

دانشکده دندانپزشکي

دکتر سعید نوراللهیان

ندارد

طراحي و اجرای نرم افزار همراه" :"GOCگايدالين های بالیني لیبرو
زايمان

دانشکده پرستاری و
مامايي

فاطمه ترابي

ندارد

زهرا سويزی

یادگيری
الکترونيکی

کتابشاني قرآن و پزشکي

دکتر مهسا خدادوستان
محمدرضا سعیدبخش
دکتر سید محمد هاشمي
دکتر اعظم سلیماني

دکتر پیمان اديبي ،دکتر احمد شواخي

دکتر منیژه دانش

دکتر زينت قنبری ،دکتر طاهره افتخار ،دکتر مريم دلدار ،دکتر نسیم شکوهي

حسین فقیهي حبیبآبادی ،زهرا قضاوی

طراحی و توليد
محصوالت آموزشی

کتاب دستیار اطفال-دکترکرماني

سید ناصرالدين مصطفوی

سهیال محمدی ريزی

