دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده پزشکی -دفتر توسعه آموزش

مقاالت ارائه شده تو سط اعضاء هیئت علمی
درهمایش های آموزش پزشکی کشور

چهارمین همایش آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران 9731
عنوان

نویسندگان

ارزیابی درونی گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر غالمعلی حمیدی

بررسی ارزشیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر سیروس دارابیان

بررسی وضعیت موجود درگروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر ماه آفرین صالحیان

ارزیابی درونی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر عبدالرحیم کاشی

تهیه وهنجاریابی مقدماتی وبررسی اعتبار وپایایی آزمون نظر سنجی فراگیران
هنجاریابی فرم بررسی نگرش دانشجویان نبت به رفتار آموزشی

عبداله امیدی
عبداله امیدی

استفاده از روش ارزشیابی از خود بمنظور ارزیابی نیازهای فراگیران

مهرداد مهدیان

تدوین وطراحی ابزار جمع آوری وثبت اطالعات اعضاء هیئت علمی

فخرالسادات میرحسینی

بررسی نگرش وعملکرد اعضاء هیئت علمی از رسانه های آموزشی

دکتر سید اصغررسولی نزاد

اولین همایش کشوری ارزیابی واعتبار بخشی
دانشگاه علوم پزشکی اهواز0831
نویسندگان

عنوان
طراحی وراه اندازی بانک اطالعاتی اعضاء هیئت علمی در

دکتر سیروس دارابیان-فخرالسادات میرحسینی-عبداله

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

امیدی-حسین اکبری

ارزیابی درونی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر زهرا فراقانی-دکتر محمد رضا فاضل -دکتر رحمت
اله صالحیان -دکتر صمد نوریزاد

بررسی ارزشیابی های انجام شده درگروههای اموزشی

دکتر سیروس دارابیان-فخرالسادات میرحسینی-عبداله

بعنوان مجری بخشی از دوره آموزشی در دانشگاه علوم

امیدی-حسین اکبری

پزشکی کاشان
بررسی وضعیت موجود درگروه کودکان در دانشگاه علوم

دکتر احمد طالبیان -دکتر الهه ملکان راد -دکتر زیبا

پزشکی کاشان

مسیبی -دکتر امیر حسین موحدیان -دکتر علی هنر
پیشه –دکتر عباس تقوی -دکتر محمد رضا شریف -دکتر
ماه افرین صالحیان -دکتر سیروس دارابیان -فخرالسادات
میرحسینی

چکیده ارزیابی درونی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی

دکتر شهناز پوالد خان

کاشان
نگرشهای کیفیت در آموزش عالی

دکتر سید اصغررسولی نژاد

ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مسعود مطلبی کاشانی-میترا حنانی-دکترحسن

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

الماسی-عباس بهرامی

ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت عمومی وآمار

حسین اکبری-یداله رمضانی-سید غالمعباس

زیستی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

موسوی-محمد صباحی

پنجمین همایش آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز9739
نویسندگان

عنوان
تحلیلی برارزیابی های درونی گروههای آموزشی

دکتر سیروس دارابیان -فخرالسادات میرحسینی-عبداله

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

امیدی-حسین اکبری

ارزیابی اهداف یادگیری گروههای آموزشی

مهرداد مهدیان-دکتررضوان منیری-دکتر زریچهر وکیلی-

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

یداله رمضانی

مقایسه فلسفه اهداف وبرنامه ای درسی

محسن ادیب حاج باقری

سطوح تکمیلی آموزش پرستاری در ایران
وجهان
ارزشیابی یک ارزشیابی
بررسی آگاهی دانشجویان دانشکده
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از
رشته تحصیلی خود قبل از انتخاب آن در
کنکور سراسری9739

محسن ادیب حاج باقری
فخرالسادات میر حسینی-مهرداد مهدیان-حسین اکبری

ششمین همایش آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران آذر 9731
عنوان
تغییر ساختار آموزش درس زبان انگلیسی اختصاصی به دانشجویان

نویسندگان
جعفر عسگری آرانی

رشته پزشکی
بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر زریچهر وکیلی -مهرداد مهدیان-فرزانه

درتدوین طرح درس

صابری -صدیقه میران زاده -معصومه حسینیان
-دکتررضوان منیری

بررسی آگاهی ونگرش اعضاء اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم

دکتررضوان منیری-محسن تقدسی-حسین

پزشکی کاشان درمورد تدوین طرح درس

اکبری

بررسی میزان وعادات مطالعه دانشجویان پسر دانشگاه علوم

مهندس اکبری-مسعود مطلبی-عبداله

پزشکی کاشان سال 39

امیدی-دکتر لیال پرورش

بررسی نظرات پرستاران در مورد نیاز های آموزشی ضمن خدمت

منصور دیانتی-محسن تقدسی

پرستاری

هفتمین همایش آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذر 9731
عنوان
بررسی نظرات شرکت کنندگان درسمینارها کنفرانسهای علمی وبرنامه های مدون

نویسندگان
محسن اربابی-سید محسن میری

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بررسی طرح درسهای علوم پایه تدوین شده توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم

دکتررضوان منیری-مهرداد

پزشکی ازرعایت اصول نگارش طرح درس درسالهای 39-37

مهدیان-معصومه حسینیان-
فرزانه صابری-صدیقه میران زاده

سمیولوژی به شیوه آموزش دوره ای یک تغییر درشیوه آموزش

دکتر منصوره مومن هروی-دکتر
فخاریان -دکتر ملکان راد

بررسی میزان رضایتمندی کارورزان از کارگاههای آموزش مهارتهای بالینی برگزارشده دکتر منصوره مومن هروی-
درمرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتراسماعیل فخاریان

بررسی نظرات اساتید و دانشجویان در مورد فرم ارزشیابی اساتید علوم پایه توسط

فرزانه صابری

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بررسی مییزان اجرای طرح درس از نظر دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی و

مهرداد مهدیان

پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سنجش عملکرد هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس الگوی معادل

دکتر فخاریان

سازی
دیدگاه اعضای تیم سالمت درباره نیاز های آموزشی پرستاران شاغل در مراکز

منصور دیانتی

بهداشتی درمانی شهر کاشان
بررسی نیاز های آموزش مداوم داروسازان شاغل در شهرستان کاشان

دکتر اعظم مصداقی نیا

بررسی نیاز های آموزش مداوم متخصصین زنان و زایمان کاشان

محسن اربابی

بررسی نیاز های آموزش مداوم پزکان عمومی کاشان

محسن اربابی

بررسی نیاز های آموزش مداوم داروسازان شاغل در شهرستان کاشان

دکتر اعظم مصداقی نیا

بررسی نظرات شرکت کنندگان در سمنیار ها  ،کنفرانس های علمی و برنامه های

محسن اربابی

مدون دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ساخت فنتومهای رادیوگرافی آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر اکبر علی اصغر زاده

بررسی میزان ثبت اطالعات پزشکی توسطگروه های آموزشی بالینی در پرونده

فخرالسادات میر حسنیی

بیماران بستری در بیمارستان های شهر کاشان سال 31
برررسی میزان فراوانی و مقایسه اضطراب امتحان در دانشجویان رشته پزشکی و غیر

عبداله امیدی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 31
بررسی میزان دستیابی دانشجویان مدارک پزشکی به اهداف رفتاری کارآموزی در

فاطمه رنگرز جدی

عرصه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 31
بررسی طرح درسهای علوم پایه تدوین شده توسط اعضاء هئیت علمی دانشگاه علوم
پزشکی کاشان از رعایت اصول نگارش طرح درس در سالهای 9739-37

دکتر زریچهر وکیلی

هشتمین همایش آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان اسفند 9731
نویسندگان

عنوان
بررسی نگرش پزشکان عمومی فارغ التحصیل نسبت به اهمیت

دکتر احمد خورشیدی-دکتر داوود آقا دوست-سید غالمعباس

دوره علوم پایه دردانشگاه علوم پزشکی کاشان

موسوی-محسن تقدسی

بررسی راهبردهای مطالعه ویادگیری دردانشجویان دانشگاه

محسن اربابی-حسین اکبری-دکتر سید اصغر رسولی نژاد

علوم پزشکی کاشان
گزارش ارزیابی درونی گروه زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی

دکتر زریچهر وکیلی -لیال ایرانشاهی-زهره طبسی-منصوره صمیمی-

کاشان درسال 9731

فریبا بهنام فر-میترا بهرشی-الهه مصداقی نیا-مریم صبوری

بررسی خصوصیات روان سنجی آزمونهای چهار گزینه ای

دکتر زریچهروکیلی-دکتر منصور سیاح -دکتر اسماعیل فخاریان-

گروههای دستیاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر سید اصغر رسولی نژاد-دکتر زیبا مسیبی -دکتررضوان منیری

بررسی مقایسه ای تاکسونومی آزمونهای دستیاران دانشگاه

دکتر سید اصغر رسولی نژاد -دکتر وکیلی -دکتر اسماعیل فخاریان-

علوم پزشکی کاشان درسال 9731

دکتر مسیبی -دکتر منیری -دکتر سیاح-دکتر مومن هروی -دکتر
سلیمانی

 ICT-based medical texts in English for medicalجعفر عسگری آرانی
purposes
دکتر منصوره مومن هروی -معصومه باغبانی
بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پزشکی از کارگاههای
آموزش مهارتهای بالینی برگزارشده درمرکز مهارتهای بالینی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مقایسه خصوصیات دموگرافیک دانشجویان موفق وناموفق

دکتر رضوان منیری -هاشمیه قالب تراش-سید غالمعباس موسوی

دانشکده پیراپزشکی کاشان
گزارش ارزیابی درونی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

لیال ایرانشاهی  -دکتر وکیلی -دکتر عکاشه -دکتر احمد وند -دکتر

کاشان درسال 9731

قریشی -دکتر فاطمه عصاریان -دکتر زهرا سپهر منش-مریم صبوری

شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محمد صباحی بیدگلی-علی کبریائی-فرشه سادات نوابی-مریم روئین
تن

طراحی و اجرای فرایند جدید آموزشی واحد کاراموزی بارداری

اعظم باقری-فرزانه صابری

 7دانشجویان مامائی دانشکده پرستاری کاشان
بررسی نظرات دانشجویان درموردتاثیر ارائه طرح درس به

منصور دیانتی -ادیب حاج باقری -میترا زندی -مینا انتظار

میزان آمادگی مدرس ودانشجو درکالس
کیفیت اجرای کاراموزی درعرصه از دیدگاه دانشجویان

میترا زندی -معصومه حسینیان -هادی مکاریان –علی شریفی-منصور

پرستاری

دیانتی

بررسی مشکالت کا راموزی درعرصه دانشجویان ترم اخر مامائی

فرزانه صابری -زهره سادات-معصومه عابدزاده -محبوبه تائبی

ارزیابی عملکرد مربیان کاراموزی از نظر دانشجویان مدارک

فاطمه روزبهانی -عباس شیخ طاهری -مهرداد فرزندی پور -فاطمه

پزشکی دردانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 31-31

رنگرز جدی -مبارک قمصری

بررسی دیدگاه دانشجویان دوره کاراموزی نسبت به آموزش

محسن تقدسی –امیر حسین موحدیان

بالینی
بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

دکتر ر سولی نژاد-محسن اربابی-دکتر صدر -دکتر فخاریان -دکتر

کاشان

خورشیدی -دکتر سیاح -اطهر یزاده-عبداله امیدی -شجاع قره باغ-
محسن تقدسی

عنوان

نویسندگان

بررسی موارد افت تحصیلی وعوامل مرتبط با آن دردانش

دکتر سیداصغرر سولی نژاد-حسین عاملی-حسین اکبری-

آموختگان دانشکده پرستاری کاشان

زهراتقربی-دکتر فخاریان -فخرالسادات میرحسینی

ارزیابی میزان استفاده اعضاء هیئت علمی ودانشجویان از سایت

محسن ادیب حاج باقری -علی حاج باقری

 UP TO DATEدرسال 1002
تاثیر یک برنامه آموزشی بردانش ونگرش وعملکرد اعضاء هیئت

دکتر محمد رضا رفیعی -دکتر محسن ادیب حاج باقری

علمی برا ی تهیه جدول مشخصات ازمون
آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درعلوم پزشکی
کاشان

دکتر محسن ادیب حاج باقری-امین الرعایائی

نهمین همایش آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اسفند 9732
نویسندگان

عنوان
خطر بروز تکرار درس دردانشکده پزشکی دانشگاه علوم

زهرا تقربی -دکتر اسماعیل فخاریان -فخرالسادات

پزشکی کاشان

میرحسینی -دکتر سید اصغر رسولی نژاد -حسین اکبری-
حسین عاملی

طرح ادغام آموزش مهارتهای بالینی درکوریکولوم

دکتر منصوره مومن هروی -دکتر اسماعیل فخاریان -دکتر

آموزشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

زریچهر وکیلی -دکتر احمد طالبیان

کاشان
نظر سنجی از دانشجویان پزشکی درمورد ضرورت ادغام

دکتر منصوره مومن هروی -دکتر زریچهر وکیلی-معصومه

اموزش مهارتهای بالینی درکوریکولوم آموزشی

باغبانی

تحقیقی کیفی بر عوامل موثر بر آموزش مبتنی بر شواهد

دکتر محسن ادیب – علی پیرانزاده

در پرستاری
مقایسه اثر سه روش تدریس بر پیشرفت تحصیلی

دکتر ادیب

رضایت و اضطراب دانشجو
ارزیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان خارجه ( )9و ارتباط دکتر سید رسول اصغر زاده – مهرداد مهدیان -علی حاج
آن با ارائه درس زبان پیش دانشگاهی در دانشجویان

باقری

کاردانی دانشکده پیراپزشکی
ارزیابی درونی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت عباس بهرامی – حسن الماسی – مسعود مطلبی – میترا
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 32

حنانی

بررسی مشکالت کارآموزی در عرصه دانشجویان

معصومه حسینیان – صوفیا اصالت منش

پرستاری راهکاری جهت ارتقاء آموزش بالینی
اجرا و ارزشیابی آموزش  PBLبرای دانشجویان

منصوره دیانتی – محسن ادیب حاج باقری

پرستاری
راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزش مامایی از دیدگاه

محبوبه تائبی – فرزانه صابری – زهره سادات – معصومه

دانشجویان

عابد زاده

ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی بر اساس نظر سنجی از

محبوبه تائبی – فرزانه صابری – زهره سادات – معصومه

دانشجویان مامایی

عابد زاده

ارتباط بین رضایت از رشته تحصیلی و میزان نشاط در

زهرا سوکی  0خدیجه شریفی – فریده شریفی

دانشجویان
بررسی نظرات دانشجویان سال آخر کارشناسی مامایی

محبوبه تائبی – فرزانه صابری

در مورد ویژگی های یک استاد بالینی خوب در سال
تحصیلی 32-33
ارتباط بین عالقه به تحصیل با برخی عوامل تعیین کننده علی کبریایی – محمد صباحی بیدگلی
کیفیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

کنگره بین المللی فدراسیون آموزش پزشکی عمومی WFME
کیش آبان ماه 33
نویسندگان

عنوان
تدوین مدلی برای ارزشیابی برنامه اموزشی در دوره

اعظم باقری-دکترزریچهروکیلی-لیال ایرانشاهی-

پرشکی عمومی درراستای استانداردهایWFME

دکترمنصوره مومن هروی-دکترزهراسلیمانی-مریم
صبوری

استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی-تالش

دکترزریچهروکیلی -دکتر منصوره مومن هروی -

درجهت پیاده سازی استاندارد1-1

لیال ایرانشاهی - -اعظم باقری -مریم صبوری

 Implementation of basic educationلیال ایرانشاهی-دکتر زریچهروکیلی-دکتر منصوره
) standards(standard1-1مومن هروی -مریم صبوری  -اعظم باقری
ارزشیابی کیفیت آموزش پزشکی دربخشهای بالینی

دکترداوود آقادوست

دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه فارغ
التحصیالن پزشکی درسال 31-37
 Relationship between basic sciencesدکترطاهره مازوچی
courses and capabilities in getting
necessary skills medical profession from
view points of interns
 Evaluation the quality of clinical medicalدکترداوود آقادوست
education in departments of kashan
university of medical sciences
 The attitudes and view points of graduatesدکتر احمد خورشیدی
on the basic sciences in kashan university
of medical sciences
 It is medicineA cataltst for the worldجعفر عسکری آرانی
implementation of standards in health
services

دهمین همایش آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز اردیبهشت 9733
عنوان
تدوین مدلی برای ارزشیابی برنامه آموزشی دستیاری داخلی

نویسندگان
دکترزریچهر وکیلی-دکتر منصوره مومن هروی-
دکترزهراسلیمانی -اعظم باقری -مریم صبوری -سمیه
طالبیان

ارزشیابی برنامه آموزشی دستیاری داخلی

دکترزریچهر وکیلی-دکتر منصوره مومن هروی -لیال
ایرانشاهی -دکترزهراسلیمانی -اعظم باقری -دکترعباس
ارج -مریم صبوری-

ارزیابی پایائی وشاخصهای روان سنجی آزمونهای کتبی چند گزینه دکترمنصور سیاح-دکترزریچهر وکیلی -دکتررضوان منیری-
ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال -33

مریم صبوری

33
مداخله:آموزش ،استاد راهنمای توانمند

مهرداد مهدیان -فخرالسادات میرحسینی-دکتر اکبر علی
اصغر زاده-فاطمه رنگرز جدی -رضا رضائی-دکترزریچهر
وکیلی

خود ارزیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رعایت اخالق

دکترطاهره مازوچی-دکترزریچهر وکیلی-دکترمجید

حرفه ای

مازوچی-دکترطاهره خامه پیان

اریابی میزان رعایت اصول اخالق حرفه ای توسط اساتید از دیدگاه

دکترزریچهر وکیلی -دکترطاهره مازوچی-دکترعلیرضا

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مروجی

ارزشیابی طرح تغییر درکوریکولوم آموزشی دانشجویان پزشکی

دکترمنصوره مومن هروی-دکتر اسماعیل فخاریان -معصومه

با افزودن درس مهارتهای بالینی

باغبانی

توانمندی اساتید راهنما دردانشکده های پرستاری مامائی با تاکید

زهرا تقربی -دکتر اسماعیل فخاریان -فخرالسادات

برشناسائی عوامل خطر بروز تکرار درس

میرحسینی -دکتر سید اصغر رسولی نزاد -حسین اکبری-
حسین عاملی

بررسی نقطه نظرات پزشکان عمومی شهر کاشان در ارتباط با اثر

دکترطاهره خامه چیان-دکترطاهره مازوچی-دکترمرتضی

وکاربرد دروس علوم پایه درمهارتهای شغلی

پنجه شاهی-دکترفاطمه احترام

بررسی دیدگاه دانشجویان ممتاز متوسط  ،ضعیف دانشکده

محمد مهدی حسن زاده طاهری – محمد افشار – حمیدرزضا

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راجع به کیفیت آموزش

– محسن ناصری

اساتید
ارزیابی درونی گروه عفونی دنشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر منصوره مومن هروی – سلیمانی – دکتر حسن اقفضلی
– دکتر علیرضا شریف – دکتر رضا رزاقی

ارزیابی خود ارزیابی مهارتهای عملی کارورزان پزشکی

معصومه حسینیان – اعظم باقری – زهره سادات – فرزانه
صابری

برررسی عملکرد و اعضای هیئت علمی در زمینه چاپ مقاله با
موضوع آموزش پزشکی طی سالهای  33تا  33دانشگاه علوم
پزشکی کاشان

لیال حاجی فروش – اعظم باقری

عنوان

نویسندگان

تاثیر استاد راهنما بر فرایند تحصیلی در دانشگاه پیراپزشکی

دکتر اصغر زاده 0فاطمه رنگرز جدی – مرتضی سلیمیان –

دانشگاه علوم پزشکی کاشان 9733

فرحناز صدوقی – محمدرضا رضایی فرد

دیدگاه دانشجویان در مورد تاثیر همچنین بودن استاد راهنما با

فخرالسادات میر حسینی – دکتر اصغر زاده – فاطمه رنگرز

دانشجو در فرآیند تحصیلی

جدی – مهرداد فرزندی پور – رضا رضایی

ارزیابی نسخه نویسی  ،راهکاری برای شناخت نیازها و تدوین

مریم رنگرز جدی – فاطمه رنگرز جدی

برنامه های آموزشی
کفایت واحدها و کارایی دروس و توانمندی اساتید

محمدرضا رضایی مفرد – مریم احمدی – فرحناز صدوقی –
فاطمه رنگرزجدی – مریم رنگرز جدی

 Microfeachinyو ارتقاء مهارت عملی در دانشجویان پرستاری

زهرا تقربی – لیال تقربی – خدیجه شریفی – زهرا سوکی

استاد راهنمای توانمند وایجاد انگیزه

فاطمه رنگرز جدی – دکتر اکبر علی اصغر زاده – میر
حسینی – مهرداد مهدیان – محمدرضا رضایی مفرد

یازدهمین همایش آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران اردیبهشت 9731
نویسندگان

عنوان
جستجوی راهی برا ی افزایش بهره وری آموزشی درگزارش

دکتر منصوره مومن هروی -دکترزریچهر وکیلی-دکتر

صبحگاهی

اسماعیل فخاریان-دکتر احمد طالبیان-دکتر بتول
زمانی--دکتر حمید رضا صابری -دکترزهراسلیمانی-
مریم صبوری

تعیین شکاف کیفیت خدمات اموزشی ارائه شده به

محمد صباحی بیدگلی-دکتر زریچهر وکیلی-

دانشجویان کاروز پزشکی

فخرالسادات میر حسینی-سید غالمعباس موسوی-
نگین خوشبخت

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی دانشجویان از برنامه

مهرداد مهدیان-اکبر علی اصغرزاده-میر حسینی-

د رسی گامی درجهت پاسخگوئی به یک نیاز

زریچهر وکیلی-فاطمه عطوف

معیارهای رهبری آموزشی از دیدگاه اسالم

معصومه حسینیان-سوفیا اصالت منش

مدیریت عوامل خطر زا در آموزش پزشکی:باتاکبد بر کنترل

زهراتقربی-اسماعیل فخاریان-فخرالسادات

عوامل موثر برنتایج آزمون جامع علوم پایه

میرحسینی-سید اصغر رسولی نژاد-حسین اکبری-
حسین عاملی

بررسی ارزشیابی سخنرانان برنامه های مدون ویژه پزشکان

فرحناز جهانگیر-سید محسن میری-دکتررضوان

عمومی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان

منیری

نقش مدیران فرهنگی وفعالیتهای فوق برنامه دربهزیستی

خدیجه شریفی-زهرا سوکی-زهرا تقربی-حسین

روانشناختی دانشجویان

اکبری

پرونده سالمت فردی پاسخگوئی ومراقبت بیمار مدار از طریق

مریم احمدی-فرحناز صدوقی-محمود گوهری -فاطمه

اطالعات بیمار مدار

رنگرز جدی

بررسی مهارتهای ارتباطی غیر کالمی اساتید راهنمای دانشگاه محمد صباحی بیدگلی -سید غالمعباس موسوی-اقدس
علوم پزشکی کاشان

محمدی-محمد یزدانی-طیبه سادات جدی-فرشته
سادات نوابی

دوازدهمین همایش آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اردیبهشت 9710
نویسندگان

عنوان
بررسی میزان رضایتمندی شغلی پزشکان هیئت علمی دانشگاه

دکترمنصوره مومن هروی-دکترزریچهر وکیلی-

علوم پزشکی کاشان

دکترزهرا سلیمانی-لیال ایرانشاهی-اعظم
باقری-مریم صبوری

بررسی استانداردهای آموزشی درگزارش صبحگاهی گروه داخلی

دکتربتول زمانی-دکترمحمد متینی-

قبل وبعد ازاصالحات

دکترمنصوره مومن هروی

افزایش بهره وری آموزشی از طریق بررسی وارتقاء کیفیت

دکترمنصوره مومن هروی -دکترزریچهر وکیلی-

آموزش بالینی دریک گروه بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتراسماعیل فخاریان -دکترحمید رضا
صابری-بدکترتول زمانی

ارتقاء کیفیت آموزش درمانگاهی از طریق ایجاد درمانگاه مجازی

دکترمنصوره مومن هروی-دکترزهرا سلیمانی-

دربخش وایفای نقش

دکترعلیرضا شریف

تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی براساس راهنمای کالگری

دکترسید علیرضا مروجی -فخرالسادات

کمبریج درکارورزی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی

میرحسینی-فاطمه عطوف -راضیه فقیهی-

کاشان 9731

مطهره اسماعیل زاده

تاثیر کارگاه اموزشی روشها ی مطالعه ومدیریت زمان برعادات

دکترزهرا زنجانی -فخرالسادات میرحسینی-

مطالعه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پیراپزشکی دانشگاه

دکترزهرا سلیمانی-معصومه آلبوغیش-

علوم پزشکی کاشان

بدرالسادات میرحسینی-راضیه فقیهی

پژوهش در آموزش پزشکی وتیپ دانشگاهی

معصومه حسینیان -سوفیا اصالت منش

سبک یادگیری تئوری دردانشجویان پزشکی دانشگاه علوم

دکترزهراسلیمانی-دکترمنصوره مومن هروی-

پزشکی کاشان

دکترزریچهر وکیلی-دکترکمال اصالت منش-
لیال ایرانشاهی-فخرالسادات میرحسینی

طراحی واجرای یک برنامه آموزشی درزمینه نحوه ثبت گزارش

معصومه عابدزاداه-فرزانه صابری-زهره سادات

درپرونده بیمار برای دانشجویان مامائی دانشگاه علوم پزشکی
کاشان
لزوم آموزش مقاله نویسی از دیدگاه دانشجویان مامائی دانشگاه

محبوبه کفائی-فاطمه عباس زاده -اعظم باقری-

علوم پزشکی کاشان

ناهید سرافراز

بررسی دیدگاه دانشجویان مامائی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

زهره سادات-فرزانه صابری-معصومه عابدزاده

درمقطع کارآموزی درعرصه درباره لزوم اجرای کارگاه آموزشی
 SPSSدربرنامه های آموزشی
تدوین واجرای یک برنامه آموزشی درزمینه اصول صحیح نسخه

اعظم باقری -فاطمه عباس زاده -محبوه کفائی-

نویسی براسا سنجش آگاهی ونظرات دانشجویان مامائی دانشگاه

ناهید سرافراز

علوم پزشکی کاشان
منتورشیپ وپرسپتور شیپ درپرستاری یک مطالعه مروری

محمد آقاجانی -زهرا راحمی-مریم سادات
شهشهانی-ندا میرباقر

نویسندگان

عنوان
تاثیر یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی

فاطمه اباذری -منیره صادقی

ارتقاء عملکرد تحصیلی وسالمت روان دانشجویان

فخرالسادات میرحسینی-زهرا زنجانی -اکبر علی

باارائه بسته روانشناختی آموزشی در بدو ورود به

اصغرزاده -زریچهر وکیلی -عبداله امیدی -رضا رضائی-

دانشگاه

معصومه آلبوغیش -بدرالسادات میرحسینی-محمد
صباحب بیدگلی

اسالم ومبانی اخالق حرفه ای سازمانی در آموزش

معصومه حسینیان -سوفیا اصالت منش

پزشکی
رعایت تاکسونومی در آزمونهای رشته فناوری اطالعات فاطمه رنگرز جدی -محمد رضا رضائی مفرد -مریم رنگرز
سالمت

جدی

ارزیابی امتحانات پایانترم جهت ارتقاء سنجش

اعظم صامعی -محمد صفاری -فاطمه رنگرز جدی -اکبر

تحصیلی

علی اصغرزاده -مهرداد مهدیان

نقش فناوریهای اطالعاتی در پزشکی مبتنی بر شواهد

فاطمه رنگرز جدی -فاطمه اباذری

مهمترین دغدغه خانواده دانشجویان درهنگام تحصیل

اکبر علی اصغرزاده -فخرالسادات میرحسینی-حمیدرضا

دردانشگاه محصول جلسات تعامل با خانواده

ملکوتی-فاطمه رنگرز جدی -زهرا زنجانی

دانشجویان
بررسی میزان آشنائی ورعایت قوانین ومقررات مربوط

فاطمه رنگرز جدی -محمد رضا رضائی مفرد -مریم رنگرز

به صدور گواهی فوت دربیمارستانها ی منتخب اصفهان جدی
درسال 9733
بررسی کیفی وکمی آموزش درس حشره شناسی

روح اله دهقانی -بابک وزیریان زاده

پزشکی وکاربرد سموم دانشجویان مقطع کاردانی
بهداشت محیط
بررسی نقش رضایتمندی دانشجویان علوم پزشکی از

خدیجه شریفی -زهرا سوکی -زهراتقربی

رشته تحصیلی درمیانگین نمرات در دو مقطع عرصه
وقبل از عرصه
نقش ارزیابی وارائه بازخورد به اساتید در افزایش

فاطمه رنگرز جدی -محمد رضا رضائی مفرد -مریم رنگرز

کیفیت سواالت امتحان پایان ترم

جدی

مطالعه ای کیفی جهت تعیین عوامل آموزشی مرتبط

اعظم باقری -نگین مسعودی -فاطمه عباس زاده

با نوع زایمان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
روند ارزیابی دانشجویان از استادمشاور از سال 9731

فخرالسادات میرحسینی -اکبر علی اصغرزاده -فاطمه

تاکنون دردانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

رنگرز جدی -بدرالسادات میرحسینی-حمیدرضا سیدی-

کاشان

محمد رضا رضائی مفرد

نقش دفاتر مشاوره دانشگاه ها درتقویت مهارت

خدیجه شریفی -زهرا سوکی -زهراتقربی-حسین بیغم-

مدیریت استرس دردانشجویان

حمزه بیغم -زهرا قربانعلی زاده

ارتباط بین امیدبه اینده شغلی ومیزان نشاط در

زهرا سوکی -خدیجه شریفی -زهراتقربی

دانشجویان

عنوان
تاثیر سه روش آموزش برپیشرفت تحصیلی رضایت از

نویسندگان
دکترمحسن ادیب حاج باقری -محمد آقاجانی

یادگیری واضطراب دانشجویان پرستاری
شناسائی وحمایت از دانشجویان آسیب پذیر یک

زهرا تقربی -دکتراسماعیل فخاریان -فخرالسادات

الزام اخالقی،حرفه ای ومعنوی

میرحسینی -سید اصغر رسولی نژاد-حسین اکبری-
حسین عاملی

ارزیابی نرم افزار  support netدرکیفیت آموزش

زهراعصاریان نیاسری -مهرداد فرزندی پور -زهرامیدانی-

فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزش رایانه ای

فخرالسادات میرحسینی -لیال شکری زاده

دیدگاه بیماران دررابطه با میزان رعایت واهمیت شان

علیرضا رخش ماه -محمد آقاجانی

ومنزلت بیمار
ارزیابی کارآموزی دانشجویان بهداشت محیط

محمدرضا رضائی مفرد-دکترفاطمه رنگرز جدی -مریم

درراستای نیازهای آموزش در علوم پزشکی

رنگرز جدی

بررسی موضوعات آموزشی موردنیاز ماماهای شاغل

محبوبه کفائی عطریان -ناهیدسرافراز

کاشان
تصمیم گیر ی اخالقی وتاثیر آموزش آن در

علیرضا رخش ماه -محمد آقاجانی

دانشجویان پرستاری
نیاز پزشکان برای آموزش نحوه تکمیل و قوانین صدور

دکترفاطمه رنگرز جدی -محمد رضا رضائی مفرد -مریم

گواهی فوت در بیمارستانها ی منتخب استان اصفهان

رنگرز جدی

بررسی آگاهی ونگرش مدیران وکارکنان دانشگاه

فرحناز جهانگیر –حسین اکبری -سید محسن میری

علوم پزشکی کاشان در زمینه استقرار مدیریت جامع
کیفیت
استفاده از شیوه های آموزشی تحول زا گامی موثر در

معصومه حسینیان -سوفیا اصالت منش

مدیریت آموزشی از دیدگاه اسالم
سنجش نیاز دانشجویان مامائی در خصوص ضرورت

فاطمه عباس زاده -محبوبه کفائی -اعظم باقری -ناهید

آشنائی بااحکام شرعی

سرافراز

آشنائی با دانشگاه و افزایش انگیزه تحصیلی

دکترسیما راستی -دکتراکبر علی اصغرزاده -حبیب اله

دانشجویان تازه وارد با راهنمائی دانشجوی همیار

مرادی -فخرالسادات میرحسینی -دکترزهرا زنجانی-
راضیه فقیهی-دکترفاطمه رنگرز جدی -سمیه صادقی-
مهرداد مهدیان

نظرات دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم حمیدرضا سیدی -فخرالسادات میرحسینی -مهرداد
پزشکی کاشان درارتباط با عوامل موثر بر نتایج

مهدیان -محمد صباحی

امتحانات
تاثیر آموزش روشهای دستیابی به اطالعات بر آگاهی

فخرالسادات میرحسینی -دکترزهرا زنجانی-زهرا بتولی-

دانشجویان جدیدالورود از دستیابی به منابع اطالعات

مرضیه حسن پور -بدرالسادات میرحسینی-رضا رضائی

کتابخانه واینترنتی

سیزدهمین همایش آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران اردیبهشت 9719
نویسندگان

عنوان
بررسی تاثیر دوره آموزشی باز توانی روانی میتنی برجامعه

دکترافشین احمدوند -دکترمنصوره مومن هروی-

برآگاهی فراگیران

دکترگودرز عکاشه-دکترزهرا سپهر منش -رضوان ساعی

طراحی کوریکولوم واحد درسی آموزش بازتوانی ورانی

دکتر افشین احمدوند -دکتر منصوره مومن هروی

مبتنی برجامعه
نظر سنجی درمورد کارگاه آمادگی برای آزمون پیش

دکتررضا رزاقی -دکتراسماعیل فخاریان-دکترمنصوره

کارورزی

مومن هروی -حسین قادریان-آزاده ظهیری

نتایج نظر سنجی از فارغ التحصیالن درمورد اولین آزمون

دکترمنصوره مومن هروی -دکترحمیدرضا صابری-

صالحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتراسماعیل فخاریان-دکترزهراسلیمانی -معصومه
باغبانی

تجربه برگزاری آزمون صالحیت بالینی برای اولین بار در

دکترمنصوره مومن هروی -دکترحمیدرضا صابری-

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتراسماعیل فخاریان-دکترزهراسلیمانی

بررسی کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان در پایان دکتر منصوره مومن هروی -دکتررضا رزاقی -دکتراسماعیل
دوره کارآموزی

فخاریان -دکتر مجید حسن زاده-آزاده ظهیری

بررسی رضایتمندی دانشجویان پزشکی از شیوه جدید دوره

دکتراسماعیل فخاریان-دکترزریچهر وکیلی-دکترمنصوره

فیزیوپاتولوژی وادغام دروس پاتولوژی وفارماکولوژی در

مومن هروی-دکترمحمد علی اطلسی-دکترحمیدرضا

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صابری -دکترمهدی نورالدینی،دکترطاهره خامه چیان-
دکتراعظم مصداقی نیا -مریم صبوری

بررسی فراوانی سطح تاکسونومی،سختی نمونه سواالت

دکترمنصور سیاح-مدکترنصوره مومن هروی-دکترزریچهر

وگزینه های آزمونهای چند گزینه ای آزمون دستیاری گروه

وکیلی-دکترزهرا سلیمانی -منظر دخت بیدگلی -مریم

کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صبوری -سید مهدی متولیان

فرایندهای آموزشی مطلوب دردانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکترمنصوره مومن هروی -دکترزریچهر وکیلی -مریم
صبوری -سید مهدی متولیان

نقدی بر پرونده های دانش پژوهی اعضاء هیئت علمی

دکتر وکیلی-دکتر مومن هروی-دکتر سالمی-دکتراحمد

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خورشیدی -دکترنگین مسعودی علوی-فخرالسادات میر
حسینی -مریم صبوری -سید مهدی متولیان

نیاز سنجی توانمندی  CPRبراساس آخرین راهنمای

دکترفریبا رایگان-فخرالسادات میر حسینی-دکترحمیدرضا

 AHAدرکارروزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صابری-زینب احمدی کیا -امیر معتمد نژاد

درسال 10
همبستگی خود ارزیابی وآزمون دانش CPRکارورزان

فخرالسادات میرحسینی-فریبا رایگان-پرستو پور نقشبند-

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

زینب احمدی کیا -حمیدرضا گیالسی -امیر معتمد نژاد-
زهرا رحیمی مقدم

نویسندگان

عنوان
خودارزیابی توانمندی  CPRدرکارورزان پزشکی دانشگاه

زینب احمدی کیا -دکترفریبا رایگان -فخرالسادات

علوم پزشکی کاشان

میرحسینی -پرستو پورنقشبند-امیر معتمد نژاد

تاثیر برنامه آموزشی کارورزان پزشکی بر دانش CPR

دکترفریبا رایگان -فخرالسادات میرحسینی- -پرستو پور

براساس آخرین راهنمایAHA

نقشبند -زینب احمدی کیا -حمیدرضا گیالسی -امیر
معتمد نژاد-حمیدرضا سیدی-فاطمه حسن شیری

نظر سنجی درمورد کارگاه آمادگی ارتقاء توانمندی CPR

دکترفریبا رایگان -فخرالسادات میرحسینی -حمیدرضا

کارورزان پزشکی

سیدی -فاطمه حسن شیری -منصوره مومن هروی -زینب
احمدی کیا -پرستو پورنقشبند

طراحی واجرای آزمون عینی ساختار یافته در ارزیابی

دکترسید علیرضا مروجی-مطهره اسماعیل زاده-زهره

کارورزان پزشکی اجتماعی

آذرباد-دکترحمیدرضا صابری

بازنگری وتدوین اهداف آموزشی کارورزی پزشکی اجتماعی

دکترسید علیرضا مروجی-فخرالسادات میر حسینی-مطهره

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اسماعیل زاده-زهره آذرباد-حمیدرضا صابری-مجید حسن
زاده-اسماعیل فخاریان-راضیه فقیهی-فاطمه عطوف

اعتبار پیش بینی آزمونهای جامع علوم پایه وپیش کارورزی

زهراتقربی-اسماعیل فخاریان-فخرالسادات میرحسینی-

درتبیین عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی

سید اصغر رسولی نژاد-حسین اکبری-حسین عاملی

ارزیابی برنامه آموزش کارورزی پزشکی اجتماعی دانشگاه

دکترسید علیرضا مروجی-فخرالسادات میر حسینی-مطهره

علوم پزشکی کاشان

اسماعیل زاده-حدکترمیدرضا صابری-دکترمجید حسن
زاده-اسماعیل فخاریان-راضیه فقیهی-فاطمه عطوف

توانائی سیستمهای اطالعات بیمارستانی کشور جهت

فاطمه رنگرز جدی-سید علیرضا مروجی-فاطمه اباذری

استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد
آگاهی بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد درمیان پزشکان

فاطمه رنگرز جدی-سید علیرضا مروجی-فاطمه اباذری

عمومی ،رزیدنتها ومتخصصین کشور
یادگیری خود محور با طراحی بسته آموزشی موثر

امیر معتمد نژاد -فخرالسادات میرحسینی-حسین اکبری

دریادگیری لوله گذاری مشکل داخل تراشه
ارزیابی اولین لوگ بوک کارآموزی درعرصه از دیدگاه

فاطمه حسن شیری -فخرالسادات میرحسینی-زهرارحیمی

دانشجویان کارشناسی هوشبری

مقدم

تحلیل عاملی مولفه ای سنجش کیفیت خدمات آموزشی از

محمد صباحی بیدگلی -فاطمه عطوف -فخرالسادات

دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

میرحسینی—فرشته سادات نوابی -بشارت حیدری -مریم
زارعی -فاطمه حیدری -عاطفه مرشدی

بررسی وضعیت مربیان آموزش بالین از دیدگاه دانشجویان

فاطمه حسن شیری -فخرالسادات میرحسینی-حمیدرضا

کارشناسی هوشبری

سیدی -مهرداد مهدیان

طراحی وارزیابی اولین لوگ بوک کارورزی دانشجویان

فخرالسادات میرحسینی-فاطمه حسن شیری -زهرارحیمی

کارشناسی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مقدم

بررسی وضعیت موجود توازن فعالیت اعضا هیئت علمی

فخرالسادات میرحسینی-لیال حاجی فروش -مریم نمکی-

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رضا رضائی

عنوان
بررسی دیدگاه شرکت کنندگان در برنامه های آموزش

نویسندگان
سید محسن میری -فرحناز جهانگیری

مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان از اجرای برنامه ها
درسال  9731ومقایسه آن با سال 9710
بررسی ارتباط شاخص های سخنرانان با نمرات ارزشیابی

فرحناز جهانگیر -دکتررایکا جمالی -ندا مسلمی -سید

شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم

محسن میری -دکتررضوان منیری -سید مهدی متولیان

پزشکی کاشان از اجرای برنامه ها درسال 97
تعیین نیاز سنجی پرستاران در زمینه برنامه های آموزشی

محمد آقا جانی

حقوق ومسئولیت های پرستار
فرایند خود تنظیم درکنترل رفتاری غیر اخالقی راهی موثر

معصومه حسینیان -سوفیااصالت منش

برا تامین الزامات اخالقی -اسالمی درآموزش پزشکی
بررسی نیاز سنجی پرستاران در زمینه برنامه های آموزش

معصومه حسینیان -محمد آقا جانی-سیمین فشنگ چی-

مداوم دررابطه با حقوق وفنون ومسئولیتهای پرستاری وا

سجاد لطفی

رتباط با بیماران دربیمارستان شهید بهشتی کاشان
دیدگاه دانشجویان بهداشت محیط نسبت به امتحانات پایان

محمد رضا رضائی مفرد -فاطمه رنگرز جدی -مریم رنگرز

ترم

جدی

تدوین حداقل داده های ضروری سیستم های اطالعاتی

فاطمه رنگرز جدی

بیمارستانی برا ی ارائه اطالعات آگاهی از بیماری به بیماران
طراحی وراه اندازی کارآموزی تزریات وسرم درمانی برای

زهره سادات -معصومه عابدزاده -فرزانه سادات

دانشجویان مامائی
طراحی واجرای دفترچه ثبت مهارتهای بالینی برای ارزشیابی

معصومه عابدزاده -زهره سادات

واحد کارآموزی در عرصه داخلی جراحی دانشجویان مامائی
مقایسه کدهای اخالقی آموزشی درایران با نقاط دیگر جهان

معصومه حسینیان -سوفیااصالت منش

میزان رضایتمندی دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

حمید رضا سیدی ارانی-اکبر علی اصغرزاده -محمد صباحی

دانشگاهعلوم پزشکی کاشان از مشاوره تحصیلی

بیدگلی-

اساتیدراهنما درنیمسال اول تحصیلی 10-19

چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی تهران1تا 91اردیبهشت11
نویسندگان

عنوان
خود ارزیابی دانش آموختگان رشته پزشکی در مورد صالحیت

دکتر منصوره مومن هروی -دکترزهرا سلیمانی-

بالینی

دکتر رضا رزاقی -آزاده ظهیری

بررسی علل انتخاب وموفقیت در رشته پزشکی از دیدگاه

دکتر منصوره مومن هروی -آزاده ظهیری

دانشجویان جدیدالورود
بررسی نظرات دانش آموختگان در مورد آزمون صالحیت بالینی

دکتر منصوره مومن هروی -دکترزهرا سلیمانی-

دانشگاه علوم پزشکی کاشان شهریور 11

دکتر رضا رزاقی—دکتر مجید حسن زاده-
معصومه باغبانی

نظر سنجی دانشجویان پزشکی در مورد آموزش دوره کارآموزی

سید محمد رضا جاننثار قمصری -پرستو

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 19

پورنقشبند -دکتر منصوره مومن هروی

آگاهی کارورزان پزشکی کاشان د رمورد احکام وقوانین شرعی

دکتر زهرا سلیمانی -دکتر منصوره مومن هروی-
دکتر کبری شیاسی -زهرا رضایی

وضعیت یادگیری مهارتهای عملی توسط کارورزان

دکتر منصوره مومن هروی -آزاده ظهیری

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی-یزد1-تا 99اردیبهشت 17
نویسندگان

عنوان
بررسی نظرات شرکت کنندگان در برنامه آموزش پاسخگو

صبوری کاشانی-دانیال-دکتراربابی -دکترمومن هروی

ارزیابی وضعیت داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه ورودی شعبه

دکترمومن هروی-دکترنادریان-دکتررزاقی

بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بررسی میزان استفاده از انواع منابع درسی جهت مطالعه دروس

دکترمومن هروی -دکتررزاقی

اختصاصی توسط دانش آموختگان رشته پزشکی
عمده ترین مشکالت دوران تحصیل از دیدگاه دانش آموختگان

دکترمومن هروی-دکتررزاقی-ظهیری

رشته پزشکی
عوامل تاثیر گذار بر قبولی در رشته پزشکی از دیدگاه

دکترمومن هروی -ظهیری

دانشجویان ترم اول رشته پزشکی
تدوین و اجرای کوریکولوم آموزش بازتوانی روانی مبتنی بر

دکترمومن هروی -دکتراحمدوند-دکترسپهر منش-

جامعه برای دستیاران روانپزشکی

ساعی-قره داغی

بررسی میزان رضایتمندی دانش آموختگان رشته پزشکی آموزش

دکترمومن هروی -دکتررزاقی -دکترمروجی

دوران علوم پایه
بررسی تاثیر دوره های آموزشی بازتوانی مبتنی بر جامعه بر

دکتراحمدوند-دکترمومن هروی-دکترسپهر منش-

آگاهی دستیاران روانپزشکی

ساعی-قره داغی

بررسی روند تغییرات نمرات دانشجویان پزشکی در درس

ظهیری-دکترفخاریان-دکترمیرهاشمی-دکترمومن هروی

بیوشیمی یک
بررسی روند تغییرات نمرات دانشجویان دردرس آناتومی تنه

ظهیری-دکترفخاریان-دکترمومن هروی-دکترحسن
زاده-

بررسی نظرات دانشجویان مامایی در زمینه ضرورت تدوین
واجرای برنامه آموزشی اصول صحیح نسخه نویسی

ناهید سرافراز-دکترمنصوره مومن هروی

شانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی-تهران 91-تا 19اردیبهشت 11
نویسندگان

عنوان

دکترمنصوره مومن هروی

تالش برای افزایش دانش وتغییر نگرش کارورزان
جهت تجویز منطقی آنتی بیوتیک

ناهید سرافراز-دکترمنصوره مومن هروی

بررسی نظرات دانشجویان مامایی در زمینه
ضرورت تدوین واجرای برنامه آموزشی اصول
صحیح نسخه نویسی
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده

آزاده ظهیری -دکترامیرحسن متینی-

رشته پزشکی

منصوره مومن هرویدکتر

رضایت اینترنها از وضعیت گروه های آموزشی

دکترمنصوره مومن هروی -دکتر

بالینی

امیرحسن متینی-آزاده ظهیری

هفدهمین همایش آموزش علوم پزشکی-تهران 90-تا 91اردیبهشت 11
نویسندگان

عنوان
بررسی رضایتمندی شرکت کنندگان در مورد

دکترزهرا سلیمانی-دکترمومن هروی-

آزمون صالحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی

دکترکوچکی-دکترارج-دکترحسن زاده-

کاشان دی 11

باغبانی

دیدگاه وعالقمندی دانشجویان تازه وارد

دکترمومن هروی -آزاده ظهیری

نسبت به رشته پزشکی
بررسی شرایط خانوادگی وتحصیلی پذیرفته

آزاده ظهیری -دکترمومن هروی

شدگان رشته پزشکی
بررسی نتایج آزمونهای بورد در رشته های

مریم صبوری-مازوچی-عاملی-دکترمومن

مختلف دانشگاه علوم پزشکی کاشان

هروی

بررسی سوابق تحصیلی دستیاران پذیرفته

مومن هروی -صبوری کاشانی-فرهادپوردکتر

شده در رشته ها ی مختلف دانشگاه علوم
پزشکی کاشان

سمینار سراسری ارزیابی صالحیت بالینی 13-بهمن 11
نویسندگان

عنوان
بررسی مقایسه ای نمرات دانشجویان

دکترمومن هروی-دکترسلیمانی-دکتر ارج-

درایستگاههای مختلف آزمون صالحیت بالینی

دکترمتینی-باغبانی

بررسی نظرات اعضا هیات علمی برگزار کننده

دکترسلیمانی،دکترمومن هروی،دکترحسن

آزمون صالحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی

زاده،باغبانی

کاشان دی ماه 11
بررسی نگرش دانشجویان شرکت کننده در

دکترسلیمانی،دکترمومن

آزمون صالحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی

هروی،دکترکوچکی،باغبانی

کاشان در مورد صالحیت آزمون
نحوه برگزاری وبررسی رعایت استانداردهادر

دکترسلیمانی،دکترمومن

آزمون صالحیت بالینی دردانشگاه علوم

هروی،دکترمتینی،دکترحسن زاده،باغبانی

پزشکی کاشان دی ماه 11
بررسی رضایتمندی شرکت کنندگان د رمورد

دکترمومن هروی -دکترسلیمانی-دکترارج-

آزمون صالحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی

دکترکوچکی-باغبانی

کاشان دی ماه 11
نیاز سنجی در مورد فارماکولژی بالینی گوارش

دکترمحسن رضوی زاده-دکترمومن هروی

هجدهمین همایش آموزش علوم پزشکی3-تا 1اردیبهشت 12
عنوان
بر نامه ریزی واجرای فارماکولوژی بالینی در

نویسندگان
دکترمحسن رضوی زاده-دکترمومن هروی

بیماریهای شایع گوارش برای افزایش دانش
ونگرش وعملکرد کارورزان دانشگاه علوم
پزشکی کاشان
بررسی میزان رضایت ونظرات دستیاران زنان

دکترالهه مصداقی نیا-دکترمومن هروی

در مورد تاثیر دوره آموزشی طب مادر وجنین

نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی مشهد  91تا 10سال 12
نویسندگان

عنوان
نظر سنجی از دانشجویان دانشگاه علوم

دکترمومن هروی-دکتراحسان نبوتی-

پزشکی کاشان در مورد سیستم آموزش

سمیراجهانی

مجازی سال 12

نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی90-91 -اردیبهشت 13
عنوان
میزان رعایت استانداردهای آموزش بالینی در گزارش
–صبحگاهی گروههای آموزشی بیمارستان بهشتی کاشان

نویسندگان
دکتر منصوره مومن هروی -دکتر زریچهر وکیلی
مریم یاوری

گامی بسوی تحول آموزش
بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان رشته پزشکی از

آسیه جاودانی،دکتر مجید حسن زاده ، ،دکتر

آموزش کورس های فیزیوپاتولوژی

منصوره مومن هروی،

نظر سنجی از اعضای هیات علمی در مورد استفاده از

دکتر مجید حسن زاده، ،دکتر عباس تقوی اردکانی،

محیطهای جذاب وتفریحی برای دانشجویان دانشکده

لیال عرفانی راد ،دکتر منصوره مومن هروی

پزشکی
بررسی نظرات دانشجویان دانشکده پزشکی درمورد

دکتر مجید حسن زاده ،لیال عرفانی راد ، ،دکتر

ایستگاه ذهن آزاد

منصوره مومن هروی

بررسی میزان رعایت استانداردهای آموزش بالینی در

دکتر منصوره مومن هروی- -دکتر زریچهر وکیلی

گراند راند درگروه های آموزشی بیمارستان بهشتی کاشان

دکتر فهیمه عبدی -مریم یاوری

بررسی میزان رعایت استانداردهای آموزش بالینی در

دکتر منصوره مومن هروی -دکتر زریچهر وکیلی-

راندهای گروههای آموزشی بیمارستان بهشتی کاشان گام

دکتر فهیمه عبدی -مریم یاوری

اول در جهت استاندارد ساز ی وتحول
نظر سنجی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در

دکترمومن هروی-دکتراحسان نبوتی-سمیراجهانی

مورد سیستم آموزش مجازی سال 12

بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی تهران اردیبهشت 13

عنوان

نویسندگان

بر نامه ریزی واجرای فارماکولوژی بالینی در بیماریهای

دکترمحسن رضوی زاده-دکترمنصوره

شایع گوارش برای افزایش دانش ونگرش وعملکرد

مومن هروی -دکتربنت الهدی تقوی-

کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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