
  

مین همایش کشوري آموزش پزشکی و دهمین جشنواره فرایند آموزشی برتر دانشگاه علوم پزشکی گلستان در هجده 6لسیت 

  1396سال  آموزشی شهید مطهري

  

  حیطه نهایی  صاحبان و همکاران  عنوان فرآیند  ردیف

طراحی و تولید شماتیک اطلس آناتومی با الهام از هنر ترسیم، در   1

  در دانشجویان علوم پزشکیآموزش آناتومی 

  دکتر لیال الیاسی : صاحب

  ،کامران حیدريدکتر محمدجعفر گلعلی پور ، دکتر مهرداد جهانشاهی ، علیرضا محرري :همکاران

  تولید محصول آموزشی

اصالح ساختار و ارتقاي اثر بخشی آموزش دانشجویان رشته هوشبري   2

با رویکرد نیاز با طراحی ، تدوین و بازنگري درس اصول بیهوشی 

  محور جهت ارتقاي مهارت بالینی

  فوزیه بخشا، سید یعقوب جعفري، زهرا یوسفی، سولماز هالکو :صاحبان

  مهدي خراشادي زاده، عیسی هوشمند، لیال پاداش: همکاران  

تدوین برنامه و بازنگري 

  برنامه هاي آموزشی

 اجراحضور دانشجویان پزشکی مقطع بالینی در داروخانه هاي  3

کاربردي داروها و  شناخت بیمارستان رویکردي نوین در جهت

  مراقبت هاي ویژه دارویی

  

  دکتر حسن اسمعیلی : صاحب 

دکتر حسین : سمیه جعفري نژادن  –نصیبه رجبی  -دکتر رقیه بادلی   –دکتر جبار پرهیز  :همکاران

زائري، دکتر سیداحمد حسینی ، دکتر مهناز فوالدي نژاد، دکتر سکینه محمدیان، دکتر فاطمه چراغعلی، 

دکتر نرگس بیگم میربهبهانی، دکتر آرزو میرفاضلی، دکتر احسان عالئی، دکتر صفا آریان نژاد، دکتر 

لیال براتی، دکتر بارانک صفائیان، دکتر سپیده عموئیان،  محمد سبحانی ، دکتر منیرالسادات برکاتی، دکتر

  دکتر فرشید کمپانی، دکتر فاطمه حیدري، دکتر لعبت شاهکار

  آموزشی رهبري و مدیریت

طحی در اجراي چند س تحول و نوآوري در آموزش با تغییر  4

ادغام آموزش الکترونیک با شیوه یادگیري : رویکردهاي نوین تدریس

  مبتنی بر تیم 

  دکتر مهناز مدانلو  : صاحب 

  حمیده منچري، دکتر محمدعلی وکیلی، حبیب عبداللهی، عباسعلی جنتی و لیال پاداش : همکاران

  یاددهی و یادگیري

  

جهت ارتقا ) flip classroom(بکارگیري روش تدریس کالس وارونه  5

رضایتمندي دانشجویان  دندانپزشکی در دروس پري کلینیک  دانش و

  هاي لثه وکودکان  بیماري

  دکترنسیم سیفی ،  دکترالهام فخاري :صاحبان

  دکترمحمد نجفی ، لیال پاداش، دکتر محمدعلی وکیلی، دکترفریده کوچک، سهند گلفام: همکاران 

  یادگیري الکترونیکی

ارتقاي کیفیت آموزش وارزشیابی مهارت هاي عملی دانشجویان در   6

  عرصه  دندانپزشکی کودکان

  

  دکترنسیم سیفی: صاحب

لیال پاداش ، دکتر زهرابنی عامري ، دکترجمیله رمضانی ، دکتر مریم طیاري ، دکتر مهرك : همکاران

  رکوعی ، دکتر شیوا زمانی نژاد

سنجش و ارزشیابی و  - 

  اثربخشی آموزشی

 




