
  

  بهداشتی درمانی گلستان خدمات و دانشگاه علوم پزشکی

  معاونت آموزشی

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

  

  1392جشنواره آموزشی شهید مطهري ششمین

  و برتر کشوري درون دانشگاهی فرآیندهاي منتخب

  صاحبان فرآیند  عنوان فرآیند  ردیف

در عرصه پرستاري بهداشت مدیریت و راهبري و بازنگري کارآموزي   1

  )برتر کشوري(و آموزش پاسخگ جامعه  بر اساس

 حسام، مسلم شریعتی، علیرضا ،ثناگو اکرم دکتر

  جویباري لیال دکتر

نوآوري در طراحی و ارائه درس انگل شناسی پزشکی به شیوه ادغام یافته   2

  )GDL(عمودي و با الگوي یادگیري مبتنی بر مکاشفه هدایت شده 

  )کشوريبرتر (

 کالهدوز، سیما ، دکترخوري شربت میترا دکتر

 خدابخشی، بهناز دکتر جرجانی، نیاز اوغل دکتر

 دکتر فیاضی، اعظم دکتر چراغعلی، فاطمه دکتر

  برومند نگار

طراحی کیت هاي تشخیصی در درس بیوشیمی بالینی دانشجویان   3

و تلفیق  کارشناسی ارشد بیوشیمی به منظور افزایش توانمندي فراگیران

  آموزش نظري با آموزش کاربردي

  دکترحمیدرضا  جوشقانی

بازنگري و اصالح فرآیند کارورزي دانشجویان کارشناسی ناپیوسته   4

بهداشت عمومی به منظور انطباق توانمندي آنان با وظایف پیش بینی 

  شده در برنامه هاي ادغام یافته نظام مراقبت هاي اولیه سالمت

 لطیفی، مرضیه ، حشمتی هاشم ،پور بهنام ناصر

 ظفر علی مقصودلو، ،درسا مقدم رفیعی،زهرا نرگس

 نعیمی، محمد ناهیدجعفري، محمدجوادکبیر، زاده،

 مهدي سید پورعباسی، علی محمد بابازاده، اشرف

  کرباسی مریم مزیدي عبدالمطلب، صداقت،

توسعه یک فرامدل ترکیبی بر اساس مدل هاي پرسید، اعتقاد بهداشتی و   5

به منظور فراتوانمندسازي  درس آموزش بهداشتبزنف جهت ارائه 

  دانشجویان رشته هاي بهداشت در زمینه آموزش بهداشت و پژوهش

 محمدجواد ظفرزاده، علی دکتر ،حشمتی هاشم

 اشرف قنبري، محمدرضا پور، بهنام ناصر کبیر،

  بابازاده



 علیرضا ثناگو، اکرم دکتر ،جویباري لیال دکتر  "کوتاهات حکای"راهبري آموزش بالینی دانشجویان از طریق نوشتن   6

  شریعتی

 علیرضا  ثناگو، اکرم دکتر ،جویباري لیال دکتر  در کاراموزي در عرصه  پرستاري "مراقبت هاي معنوي"به کارگیري   7

  سبزي زهرا حسام، مسلم شریعتی،

 ثناگو، اکرم دکتر حسام، مسلم ،جویباري لیال دکتر  معنوي سازي فضاي امتحانات  8

 رضا الملسمین و االسالم حجه شریعتی، علیرضا

 ،)آموخته دانش(نوملی مهین سمنگان، زارعی

 مریم ،)دانشجو(سعیدي سمیرا کیش، تقوا بهزاد

  )گشا چهره

مراقبت هاي دوران باداري ، ارتقاء دانش تغذیه بالینی و کاربرد آن در   9

  عوارض و بیماریهاي شایع این دوران در دستیاران رشته زنان و زایمان

 شهره پاداش ،دکتر لیال ،نیا عشقی سمیرا دکتر

 السادات اعظم دکتر مبشري، الهام دکتر وثوق،

  فیاضی

  غنا سامیه ثناگو، اکرم دکتر ،جویباري لیال دکتر  تارنماي از کالس درس تا جامعه  10

همگونی منابع آموزش درس فارسی عمومی با نیازها و عالیق زبانی و ادبی   11

  دانشجویان رشته پزشکی 

  دکتر غالمعلی زارع

حرکتی هوشمندانه در مسیر خودکفایی و تولید : اختراعات دانشجویی  12

  ملی و رسیدن به مرجعیت علمی

 علیرضا ، جویباري لیال دکتر ، ثناگو اکرم دکتر

 رجایی، سیامک دکتر حسام، مسلم ، شریعتی

  گیل پوریا13 دکتر

کوریکولوم پنهان در کارآموزي بهداشت مادر و کودك عرصه دانشجویان   13

  مامایی بر مبناي آموزش پاسخگو با استفاده از الگوهاي مختلف آموزشی

  

 ، ضیایی طیبه  ، قنبري مریم ، آریا جاللی کتایون

  قبادي خدیجه

بازاندیشی جهت و مبادله بر مبتنی یادگیري آموزشی راهبرد از استفاده  14

  دانشجویان پزشکی هاي بالینی مهارت بهبود و توسعه

 محمدرضا دکتر ، ساتلقی محمد حاجی دکتر

  یوسفی

 




