لیست فرآیندهای آموزشی برگزیده کشوری و دانشگاهی اعضا ی هیات علمی دانشکده پزشکی در جشنواره شهید مطهری
رديف

1

2

عنوان
ادغام آموزش مهارتهاي باليني در کوریکولوم
آموزشي دانشجویان پزشکي

فرآیند توانمندسازي کارورزان پزشکي در احياي

صاحبان فرآيند

همکاران فرآيند

سال

محل انتشار

دکتر منصوره مومن هروي -دکتر

-

1387

سومين جشنواره کشوري

اسماعيل فخاریان -دکتر زریچهر

رتبه
رتبه برتر کشوري

شهيد مطهري

وکيلي -دکتر احمد طالبيان
دکتر فخر السادات ميرحسيني -دکتر

دکتر محمد اعرابي -دکتر عبداله

فریبا رایگان -دکتر زینب احمدي

اميدي -دکتر شعله بيگدلي -فاطمه

کيا -دکتر پرستو پورنقشبند -امير

حسن شيري -سعيد حيدري -دکتر

معتمدنژاد

رضا دانشور -زهرا رحيمي -دکتر

1392

ششمين جشنواره کشوري

رتبه برتر کشوري

شهيد مطهري

رضا رزاقي -رضا رضائي-

قلبي – ریوي با ارائه بسته آموزشي تلفيقي

حميدرضا سيدي -دکتر زهرا
سليماني -محمد صباحي بيدگلي-
فرزانه عليپور -دکتر حميدرضا
گيالسي -دکتر منصوره مومن
هروي -دکتر زریچهر وکيلي

تدوین ،اجرا و ارزشيابي کوریکولوم دوره آموزش
3

بازتواني رواني مبتني بر جامعه براي دستياران
روانپزشکي

دکتر افشين احمدوند -دکتر حميد

دکتر مرضيه اخباري -دکتر محمد

طاهرخاني -دکتر منصوره مومن

منایي -دکتر علي فيروزي زاده-

هروي -دکتر زهرا سپهرمنش -دکتر

دکتر زهرا ربيعي -دکتر عبداله

گودرز عکاشه -دکتر فاطمه سادات

اميدي -دکتر سيامک افشين مجد-

قریشي -دکتر فاطمه عصاریان-

دکتر سيد عليرضا مروجي -دکتر

رضوان ساعي -زهرا قره داغي

محمدحسين اعرابي -دکتر محسن

1394

هشتمين جشنواره

رتبه برتر کشوري

کشوري شهيد مطهري

اربابي -دکتر مجتبي صحت -دکتر
کاظم ملکوتي

4

حرکت موازي آموزشي فرهنگي در جهت ارتقاء
مصرف منطقي آنتي بيوتيک ها

دکتر محمدحسين خياط کاشاني-

دکتر محمدرضا نيکبخت -دکتر

دکتر احمد خورشيدي -دکتر فروغ

محمدحسين اعرابي -دکتر محمود

طالبيان -دکتر سارا خوش سرور-

سالمي -دکتر سيد عليرضا مروجي-

دکتر نوشين محمدحسيني -دکتر

مریم صبوري کاشاني

فاطمه سليماني -دکتر زهره

1394

هشتمين جشنواره
کشوري شهيد مطهري

رتبه برتر دانشگاهي

جلوداریان -سهيال صانعي -دکتر
منصوره مومن هروي

بهبود مستندسازي پرونده هاي پزشکي بعد از ارزیابي
5

و ارائه بازخورد به دستياران گروه جراحي دانشگاه

دکتر زهرا ميداني -دکتر مهرداد

مصطفي رضایي -وحيد ميرحسيني-

فرزندي پور -دکتر عبدالحسين داود

دکتر داوود خيرخواه -دکتر فاطمه

آبادي -دکتر رضا رزاقي -دکتر

رنگرز جدي -زهرا ناظمي بيدگلي-

فرحناز صدوقي -دکتر عليرضا

دکتر محسن رضوي زاده -دکتر

فرخيان -دکتر اسماعيل فخاریان-

اسماعيل عبدالرحيم کاشي -دکتر

مریم نزادي

حسين غني -دکتر نوشين سادات

1394

هشتمين جشنواره

رتبه برتر دانشگاهي

کشوري شهيد مطهري

موسوي -دکتر ليال غفور -دکتر

علوم پزشکي کاشان در سال 1393-1392

محمد عيدي -دکتر حسين طاهري
نساج -دکتر شيما شفق -عباس
انصاري تبار -زهره مبارک -محسن
ميري -مریم صبوري

تدوین ،اجرا و ارزشيابي دوره آموزشي اصول صحيح
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ناهيد سرافراز -اعظم باقري -دکتر

زهره سادات -فرزاده صابري -فاطمه

منصوره مومن هروي

عباس زاده -معصومه عابدزاده-

1395

نهمين جشنواره کشوري

رتبه برتر دانشگاهي

شهيد مطهري

محبوبه کفایي -زهرا کریميان-

نسخه نویسي و تجویز منطقي داروها براي دانشجویان

سعيده نصيري -محمدرضا افاضل-

مامایي

دکتر حميدرضا بنفشه -دکتر
محمدحسين خياط کاشاني

7

8

بکارگيري نقشه کشي مفهومي دریادگيري

دکتر محسن تقدسي ،حميدرضا

نرگس ناصري بروجني ،دکتر الهه

صادقي گندماني

ميانه ساز ،دکتر نسرین رسول زاده،

مدرس

شهيد مطهري

کشوري

پریسا جوادي، ،رویا سيدي رضواني،

کارآموزي داروشناسي پرستاري

تدوین ،اجرا و ارزشيابي برنامه دستيار در نقش

1396

دهمين جشنواره کشوري

رتبههه شههههایسهههتههه تقههدیر

محمد حاجي حسني
عطيه فقيهي -دکتر علي محمد

دکتر منصور سياح -مهندس

شکيبا -دکتررضا رزاقي -دکتر

غالمعباس موسوي -مریم دانيال-

اسماعيل فخاریان -دکتر محسن

زهرا صباحي -سميه چراغي -وحيد

رضوي زاده -دکتر زریچهر وکيلي-

ميرحسيني -حسين عاملي -سهيال

دکتر منصوره مومن هروي -دکتر

یدالهي -محمدحسين سقایي -داوود

نگين مسعودي علوي -مریم یاوري-

حسنارودي

رویا سيدي رضواني -دکتر زهرا
ميداني -دکتر فخرالسادات ميرحسيني

1396

دهمين جشنواره کشوري
شهيد مطهري

رتبههه شههههایسهههتههه تقههدیر
کشوري

9

تاثير توليد ساختارهاي سه بعدي آناتومي بر یادگيري
آناتومي تجسمي
برنامه ریزي و اجراي فارماکولوژي باليني در

10

بيماریهاي شایع گوارش براي افزایش دانش و نگرش

دکتر همایون نادریان -دکتر

-

1396

محمدعلي اطلسي

دهمين جشنواره کشوري
شهيد مطهري

دکتر سيد محسن رضوي زاده -دکتر

دکتر فخرالسادات ميرحسيني -بهرام

منصوره مومن هروي -دکتر بنت

علي اکبري

1397

یازدهمين جشنواره
کشوري شهيد مطهري

رتبههه شههههایسهههتههه تقههدیر
کشوري
رتبههه شههههایسهههتههه تقههدیر
کشوري

الهدي تقوي

وعملکرد اینترنهاي دانشگاه علوم پزشکي کاشان

طراحي و استقرار"کميته آموزش پزشکي مبتني بر
11

دکتر زهرا ميداني– دکتر داود

دکتر احسان نبوتي -دکتر سيد احمد

خيرخواه -دکتر اسماعيل فخاریان-

حسيني -دکتر عباس تقوي

دکتر فخرالسادات ميرحسيني -دکتر

اردکاني -دکتر اکبر علي اصغرزاده-

محمدرضا شریف -مهندس

نگين بنار -دکتر احمد طالبيان -دکتر

غالمعباس موسوي -دکتر ابراهيم

مهذان شریفي -دکتر علي محمد

کوچکي -دکتر فاطمه رنگرز جدي-

شکيبا -دکتر بابک سلطاني -مهندس

دکتر مهرداد فرزندي پور

موسي طایي -سحر زارع -زهرا

1398

دوازدهمين جشنواره

رتبه برتر کشوري

کشوري شهيد مطهري

ناظمي بيدگلي -حسين دلخواه-

هزینه کرد هوشمند "در راستاي مدیریت مصرف

مهدي سپهرنژاد -دکتر مرتضي

آزمایشات کارورزان و دستياران پزشکي

سليميان -دکتر منصوره مومن
هروي -دکتر زریچهر وکيلي -مریم
نزادي -محسن ميري -دکتر مهدي
حاج جعفري -اکرم واحدي -حسين
قطان -منيره صادقي جبلي -زهرا
بلندي -حسن کوشا -ناهيد
آقاباقري -دکتر اميرحسن متيني

12

نگاهي متفاوت به درس اپيدميولوژي پزشکي گامي
در جهت پاسخگویي اجتماعي
ارزشيابي فرآیندهاي دفتر دانشجویان استعداد

13

درخشان دانشگاه علوم پزشکي کاشان با تلفيق دو
رویکرد مبتني بر مدیریت و مشارکت کنندگان

دکتر مجتبي صحت -زهره رجبي-

-

1398

دکتر عليرضا مروجي -وجيهه روحي
دکتر الهه ميانه ساز -ليال سحرخوان

دوازدهمين جشنواره

رتبه برتر دانشگاهي

کشوري شهيد مطهري
فاطمه ابراهيم زاده -الهه کمالي-
ميالد به نژاد -دکتر محمدرضا
شریف -دکتر رضا رزاقي -دکتر
سيد محسن رضوي زاده -دکتر زهرا
ميداني -دکتر سيد محمدرضا

1398

دوازدهمين جشنواره
کشوري شهيد مطهري

رتبه برتر دانشگاهي

طباطبایي -دکتر فخرالسادات
ميرحسيني

استفاده از روش تلفيقي تدریس آناتومي اندام تحتاني
14

به روش هاي سخنراني و سناریو در دانشجویان

دکتر غزاله مشکدانيان -دکتر الهه

دکتر محمدعلي اطلسي -دکتر مجيد

ميانه ساز

حسن زاده -ميالد یوسفيان

1398

دوازدهمين جشنواره

رتبه برتر دانشگاهي

کشوري شهيد مطهري

پزشکي
زهره رجبي آراني

دکتر فخرالسادات ميرحسيني -آمنه

1399

باصري آراني -وجيهه رمضاني -سيد

بازنگري کوریکولوم بهورزي با ادغام اهداف
15

سيزدهمين جشنواره
آموزشي شهيد مطهري

رتبههه شههههایسهههتههه تقههدیر
کشوري

رحمان مرتضوي -غالمرضا
شهسواري -رسول قاري -فاطمه

آموزشي دروس "جلب مشارکتمردمي و همکاري

سادات رزاقي -حسين سلطاني-

بين بخشي" و بهداشتمحيط روستا

جالل سيادتي -جواد دنيا دیده-
محبوبه نصراله زاده -عاطفه اکبري
علوي -عاطفه اکبري حسين آبادي

ارتقاي کيفيت برنامه آموزش درمانگاهي از طریق
16

یاددهي و یادگيري استانداردهاي آموزش باليني و
یادگيري مبتني بر وظيفه

مریم یاوري

دکترعباس تقوياردکاني-

سعيدهدریازاده

دکترداوود خيرخواه-
دکترمحمدرضا شریف -دکترسيد
محسن رضويزاده -مریم
جعفريدهآبادي -جواد آزادچهر
دکتر منصورهمومن هروي-
مصطفيدادگر -دکترسيد اميرحسن
متيني

1399

سيزدهمين جشنواره
آموزشي شهيد مطهري

رتبه برتر دانشگاهي

