
 

  

  بهداشتی درمانی گلستان خدمات و دانشگاه علوم پزشکی

  معاونت آموزشی

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

  

 

   1390ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهري

 فرآیندهاي منتخب درون دانشگاهی و برتر کشوري

 

  حیطه فرآیند      عنوان فرآید  ردیف

 .ر بالین دانشجویان رشته هوشبري بر اساس پر یادگیري جهت تسهیل یادگیريفرآیند نظام مند  کردن دانش تئوري د  1

  

  روش هاي آموزشی

) سال چهارم و پنجم پزشکی ( فرایند تغییر نگرش و مهارت عملی نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو در دانشجویان دوره استاژري   2

   .   توسط سیستم مداخله اي فعال در داروخانه هاي شهر گرگان

  

  روش هاي آموزشی

  روش هاي آموزشی  .ارزیابی انتقال دانش از طریق بحث گروهی متمرکز ساختاریافته در دانشگاه علوم پزشکی گلستان  3

  روش هاي آموزشی  یرد خطاهاي بالیناگزارش موو ) PBL( حل مسئلها شیوه بخش زنان ب کارآموزان و کارورزان آموزش اخالق حرفه اي در   4

برگزاري راند اخالق (براي   دانشجویان بالینی پزشکی   Case Reportالحظات اخالق پزشکی درمرگ مغزي به روش  آموزش م  5

   )پزشکی در مرگ مغزي

 روش هاي آموزشی

جهت دانشجویان اینترن سال آخر پزشکی دانشگاه علوم  فرایند تغییر نگرش و مهارت عملی نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو  6

  ستان توسط دوره آموزشی عملی و تئوري تجویز منطقی دارو و نسخه نویسیپزشکی گل

 روش هاي آموزشی

  .تعدیل برنامه امتحانات پایان نیمسال بر اساس نظر دانشجویان پس از مهلت حذف و اضافه  7

  

  مدیریت و رهبري آموزشی

  مدیریت و رهبري آموزشی  .اولویت بندي مشکالت سالمت جامعهارتقاي آموزش دوره کارورزي بهداشت با استفاده از ابزارهاي ارزیابی و   8

  مدیریت و رهبري آموزشی  بازنگري در شیوه رهبري و ارزشیابی دانشجویان در عرصه پرستاري بهداشت جامعه جامع نگر از طریق ترویج آموزشفرایند   9

  مدیریت و رهبري آموزشی  .لزوم تغییر در نحوه  آموزش: بازنگري کارپوشه دانشجویان مقطع کارآموزي و عرصه واحد بهداشت روان  10

  براي شرکت در امتحانات پایان ترمدانشجویان بر آماده سازي  "اعتکاف علمی"بررسی اثر بخشی   11

  

  مدیریت و رهبري آموزشی

حاسبوا "هاي دینی  ان پرستاري  بر اساس آموزه دانشجویعنوان ابزاري براي پرورش تفکر نقادانه  به  "بازاندیشی"استفاده از   12

  "أنفسکم قبل أن تحاسبوا

  مدیریت و رهبري آموزشی

  مدیریت و رهبري آموزشی  عمومیبرنامه ارتقاء کیفیت دوره کارآموزي دانشجویان گروه بهداشت   13

بر اساس   skill labدستیاري زنان در  فرایند آموزشی مهارتهاي بالینی پایه اتاق عمل براي دستیاران قبل از آغاز دوره  14

Experimental Learning Style  

  تدوین برنامه آموزشی

کارورزان و دستیاران گروه اطفال در  دانشگاه علوم پزشکی  در آموزش کارآموزان، ناپره سرویس مابرنامه فرایند تلفیق و اجراي   15

  گلستان

  تدوین برنامه آموزشی

  ارزشیابی  1389در سال درجه  360 استفاده از رویکردبا   دانشگاه علوم پزشکی گلستان حرفه اي دستیاران اطفال رفتارهايیابی شارز  16

  ارزشیابی  خوداگاهی و بازنگري آموزشی دانشجویان و اساتید  فرصتی براي: یفرآیند آماده سازي دانشجویان از طریق برگزاري آسک  17

  مرجعیت علمی  نمونه اي از حرکت به سوي تحقق مرجعیت علمی در آموزش دانشجویان پرستاري و مامایی "دانش پرستاري"تارنوشت    18

    و یا همراهان بیمارمهارت و توانمندي دانشجویان بالینی پزشکی در دادن خبر بد به بیماران   19

  رفاهی وحرفه ایی دانشجویان دوره بالینی پزشکی  فرآیند ارتقاء  پاسخگویی به نیازهاي آموزشی ،  20

  

  پیشرفت و عدالت

 




