فرآیند های برتر پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال 9831

دانشکده پیراپزشکی
 -1عنوان :تدوین برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ) (PhDرشته پروتئومیکس کاربردی
صاحبان فرایند و همکاران  :دکتر سید حسن مقدم نیا ـ دکتر مصطفی رضایی طاویرانی ـ دکتـر
یوسف پورخوشبخت ـ دکتر سید عبدالرضا مرتضوی طباطبایی
محل :دانشکده پیراپزشکی
 -2عنوان :تدوین برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی) (PhDرشته انفورماتیک پزشکی
صاحبان فرایند و همکاران :دکتر مصطفی رضایی طاویرانی ـ دکتر سید حسن مقدم نیا ـ دکتر حمیـد
مقدسی ـ دکتر سید عبدالرضا مرتضوی طباطبایی
محل :دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
 -9عنوان :ارایه الگوی ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی پرستار دانشکده های پرستاری و مامایی
دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک شهر تهران
مجر یان  :دکتر مهرنوش پازارگادی ـ مهناز خطیبیان
همکاران  :دکتر طاهره اشک تراب ـ دکتر حمید علوی مجد
محل :دانشکده پرستاری و مامایی
 -2عنوان :بررسـی تـأریر آموزشـی بـه روش  Port folioبـر نگـرش و عملکـرد مربیـان  ،اسـاتید
دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
مجر یان :زهرا مشتاق عشق ـ اعظم دبیریان
محل :دانشکده پرستاری و مامایی

 -8عنوان :الگوی سازگاری روی به روش گروه های کوچک
مجر یان :اعظم دبیریان ـ فروزان آتش زاده شوریده
محل :دانشکده پرستاری و مامایی
 -4عنوان :بررسی مقایسه دو روش ارزشیابی سنتی و ( OSCEآزمون عینی سـاختار یافتـه در واحـد
کارآموزی کودکان سالهای تحصیلی  78-78در گروه کودکان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
مجر یان :فاطمه عالیی ـ اکرم دبیریان ـ منیژه نوریان
محل :دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده توانبخشی
 -9عنوان :بهبود سیستم مدیریت و آموزشی در توانمندسازی اعضای گروههای آموزشی
صاحبان فرایند و همکاران  :دکتر خسرو خـادمی کالنتـری ـ دکتـر قـدیقه سـادات نـیمـی ـ مینـو
کالنتری ـ نوید میرزا خانی ـ علی محمدزاده
محل :دانشکده علوم توانبخشی(EDO
 -2عنوان :طراحی آموزشی دانشکده جهت بهبـود کیفیـت و همـاهنگی تـدریس گروههـای آموزشـی
دانشکده
صاحب فرایند  :دکتر محمد قاسمی برومند
محل :دانشکده علوم توانبخشی ) تمام گروه های آموزشی دانشکده
 -8عنوان :استفاده از برنامه استاندارد شده تهیه اسالید برای بهبود آموزش واحد الکتروتراپی گرمایی
صاحب فرایند  :دکتر اقغررضا سلطانی
محل :دانشکده علوم توانبخشی( گروه آموزشی فیزیوتراپی
 -4عنوان :افزودن  4واحد آشـنایی بـا رشـته هـای توانبخشـی بصـورت دروه انتخـابی بـه واحـدهای
دانشجویان پزشکی
صاحب فرایند  :دکتر مینو کالنتری

همکاران  :دکتر محمد قاسمی برومند ـ دکتر خسرو خادمی کالنتری ـ دکتر قدیقه السادات نـیمی
محل :دانشکده علوم توانبخشی( پزشکی عمومی و رشته های توانبخشی دانشکده
 -5عنوان :نیازسنجی جامـه دانشـجویان و فـارا التحصـیالن فیزیـوتراپی ایـران و تـیـین اولویتهـای
برنامه های آموزشی این رشته
صاحب فرایند :دکتر مینو خلخالی زاویه
محل :دانشکده علوم توانبخشی( گروه آموزشی فیزیوتراپی
 -6عنوان :استفاده از روشهای نوین در بهبود واحد علمی کارآموزی بالینی روانی دانشجویان کاردرمانی
ترم  5و 6
صاحبان فرایند م همکاران  :نوید میرزاخانی ـ رزی زینـلی
محل :دانشکده علوم توانبخشی ( کلینیک کاردرمانی ذهنی دانشکده علوم توانبخشی
 -7عنوان :بهبود کیفیت و میزان تبحر دانشجویان در تکنیکهای عملی دانشجویان در کارآموزی بالینی
رشته فیزیوتراپی
صاحب فرایند :دکتر قدیقه سادات نـیمی
همکار :دکتر خسرو خادمی کالنتری ـ دکتر عباس رحیمی
محل :دانشکده علوم توانبخشی( گروه آموزشی فیزیوتراپی
 -3عنوووان :تــدوین و برنامــه ریــزی دوره آموزشــی فلوشــیپ توانبخشــی اطفــا ( Pediatric
Rehabilitation
صاحب فرایند :علی محمدزاده
همکار :دکتر خسر خادمی کالنتری ـ دکتر محمد قاسمی برومند ـ دکتر قدیقه سادات نـیمی
محل :دانشکده علوم توانبخشی( تمامی گروه های توانبخشی – فارا التحصیالن در مقطـ کارشناسـی
ارشد و دکترا
 -1عنوان :بهبود سیستم مدیریت آموزشی در مقط کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی فیزیوتراپی
صاحبان فرایند و همکاران  :دکتر عباس رحیمی ـ دکتر خسرو خادمی کالنتری ـ دکتر قدیقه سادات
نـیمی

محل :دانشکده علوم توانبخشی( گروه فیزیوتراپی
 -91عنوان :بهبود کیفیت علمی و آشنایی با مفاهیم جدید دو واحد مبانی رشته کاردرمانی
صاحب فرایند :خانم ژاندارک اقلیدی
محل :دانشکده علوم توانبخشی( گروه آموزشی کاردرمانی
 -99عنوان :ارائه توأم درس الکتروتراپی تحریکی بصورت حضوری و مجازی جهت بهبود یـادگیری و
دوام آن
صاحب فرایند :دکتر خسرو خادمی کالنتری
همکار :دکتر قدیقه سادات نـیمی
محل :دانشکده علوم توانبخشی(گروه آموزشی فیزیوتراپی
 -92عنوان :تهیه Multimedia Builderآناتومی سطحی برای ارتقاء آموزش آناتومی
صاحب فرایند :منیژه متقی
محل :دانشکده علوم توانبخشی (علوم تشریح از مجموعه علوم پایه
 -98عنوان :تغییر برنامه آموزشی و ،واحدهای درس آناتومی  ،جهت بهبـود کیفیـت آمـوزش بـر روی
فراگیران درس آناتومی سطحی  ،در دانشجویان کارشناسی رشته فیزیوتراپی
صاحب فرایند :منیژه متقی
محل :دانشکده علوم توانبخشی(علوم تشریح از مجموعه علوم پایه
 -94عنوان :تهیه فیلم آموزشی جهت بهبود کیفیت واحد عملی و نظریه الکتروتراپـی تحریکـی رشـته
فیزیوتراپی
صاحب فرایند  :دکتر خسرو خادمی کالنتری ـ دکتر قدیقه سادات نـیمی
محل :دانشکده توانبخشی

دانشکده دندانپزشکی
 -9عنوان :مبانی کاربرد سیستم میکروایمپلنت (Microimplant
صاحبان فرایند :دکتر مسـود سیفی
همکاران در ارائه مقاله  :دکتر رامین همایونی زند ـ دکترالهه وحید دستجردی
محل :دانشکده دندانپزشکی ( گروه ارتودنسی
 -2عنوان :اجرای روش آموزشی مبتنی بر حل مساله در گروه های بزرگ  ،گروه هـای کوچـک رشـته
بیماری های دهان
صاحبان فرایند :دکتر زیبا ملکی ـ دکتر فخرالسادات حسینی ـ دکتر مریم بهاروند ـ دکتر جمیله بیگم
طاهری ـ دکتر مهین بخشی ـ دکتر قدیقه بختیاری
محل :دانشکده دندانپزشکی ( بیماریهای دهان – واحد هـای عملـی و نظـری دندانپزشـکی عمـومی و
تخصصی
 -8عنوان :طراحی برنامه اقالحات آموزش دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجریان فرایند  :دکتر بهزاد هوشمند ـ دکتر شهرام یزدانی ـ دکتر فخرالسادات حسینی ـ دکتر مانـدانا
قدمیان ـ دکتر مهتاب نوری ـ دکتر عسگری ـ دکتر محمد ارنی عشری ـ دکتـر محمـد تـوکلی ـ دکتـر
جـفریان ـ دکتر سید محمدرضا قفوی ـ دکتر حسین خوشنویسان ـ دکتر سپیده گورنگ
مشاورین پروژه  EDCدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محل :دانشکده دندانپزشکی

دانشکده بهداشت
 -9عنوان :استفاده از استراتژی  Student- centeredدر آموزش درس اقو مدیریت در خدمات
بهداشتی (ویژه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی
صاحبان فرایند :دکتر عباس دانش کهن
محل :دانشکده بهداشت(گروه فرایندی Methods

دانشکده سالمت ـ ایمنی و محیط زیست
 -9عنوان :سبک مدیریت تلفیقی نوین در انتقا و استقرار جام ساختاری موسسه آموزش عالی
صاحبان فرآیندو همکاران  :دکتر رضاخانی جزنی ـ دکتر امیر کاوسی دوالنقر ـ دکتر محمد حسـین
وزیری ـ محمد شریفی ـ جهانگیر گلستان ـ موسی الرضا لطفی ـ مهدیه شریف فرد
محل :دانشکده سالمت ـ ایمنی و محیط زیست ( گروه رهبری و مدیریت آموزشی

دانشکده تغذیه
 -9عنوان :ارزیابی سطح دانش فارا التحصیالن تغذیه در به کارگیری ارائه فـالیتهای تغذیـه جامــه در
مراکز بهداشتی درمانی شهری
صاحبان فرآیندو همکاران  :مریم قوام قدری ـ آزاده امین پور
محل :دانشکده تغذیه (مراکز بهداشتی درمانی شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -2عنوان :بازخورد اعالم نتایج ارزشیابی اساتید دانشکده علوم تغذیه و قنای غذایی در بهبـود کیفیـت
تدریس آنان
مجری :دکتر مریم السادات فروید.
محل :دانشکده تغذیه

دانشکده داروسازی

 -9عنوان :طراحی و به کارگیری جایگاه آموزشی استاندارد بمنظور آمـوزش مبتنـی بـر وهیفـه جهـت
دستیاران فارماکولوژی بالینی در مرکز مسیح دانشوری (تأسیس بخش آموزشی مراقبتهای دارویی
مجری :دکتر فانک فهیمی
همکاران اصلی  :دکتر جمشیدی سالم زاده ـ دکتر شادی بنی اسدی ـ دکتر رامین ابریشـمی ـ دکتـر
مریم تقوی ـ دکتر رودابه حق گو ـ ناهید شاهسواری
محل :دانشکده داروسازی( بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
 -2عنوان :بررسی دیدگاه های دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی در
خصوص آزمون پایه سا تحصیلی  1877و ارزیابی نتایج این آزمون
صاحبان فرآیند :دکتر فراز مجاب ـ دکتر نوشین بلورچیان
محل :دانشکده داروسازی (دفتر توسـه آموزش  EDOدانشکده داروسازی شهید بهشتی
 -8عنوان :راه اندازی داروخانه آموزشی )(Skill lab
مجری :دکتر جمشید سالم زاده
همکاران اصلی  :دکتر گیتی حاجبی ـ دکتر حمید عباس نظری ـ دکتـر ماریـا تـوکلی ـ دکتـر فانـک
فهیمی
محل :دانشکده داروسازی
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 -9عنوان :ارائه الگوی مناسب ـ برنامه ریزی درسی آموزشی مداوم دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی
مجریان :دکتر امیر مازیار نیایی – دکتر یوسف پورخوشبخت – دکتر احمد رضا فرسار – اکبر بلوردی
محل :جایگاههای آموزشی برنامه های آموزشی مداوم دانشگاه
 -2عنوان :طراحی نظام جام ارزشیابی هیأت علمی و حاکمیت آکادمیک
صاحبان فرآیند و همکاران  :دکتر شهرام یزدانی ـ دکتر رامین همایونی زنـد ـ دکتـر فخرالسـادات
حسینی ـ دکتر فاطمه زیدی

محل :دانشکده ها ـ بیمارستانها ـ کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی دارای عضو هیات علمی
 -8عنوان :ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی برنامه اقالحات آموزش پزشکی عمومی (چـرخش هـای
بالینی کارآموزی
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر شهرام یزدانی ،الهه نگهبـان ،دکتـر فخرالسـادات حسـینی ،اکبـر
بلوردی دکتر مهسا مرید نیا ،دکتر رامین همایونی زند
محل :بخش های آموزشی کلیه مراکز آموزشی تابـه دانشگاه مسئو آموزش پزشـکی عمـومی ( طـر
ریفرم
 -4عنوان :ایجاد کلینیک کیفیت و تـالی سازمانی مـاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صاحبان فرآیند  :دکتر بهزاد هوشمند ـ دکتر سید عباس قفوی نائینی ـ دکتر یوسف پورخوشبخت ـ
دکتر آزاده ضیاء بخش ـ دکتر ملکی
محل :مـاونت آموزشی
 -5عنوان :دوره پودمانی مدیریت عـالی ،بهداشـت عمـومی ) (MPHویـژه توانمندسـازی پزشـکان
خانواده شاغل در نظام سالمت
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر شهرام یزدانی ـ دکتر ابوالفتح المـی ـ دکتر علی اکبـر سـیاری ـ
دکتر حسن افتخاری اردبیلی ـ دکتر ناهید جـفری ـ مهندس محمدجواد کبیر ـ دکتر محمدرضـا رهبـر ـ
دکتر محمد اسماعیل مطلق ـ دکتر ناهید نوائیان ـ فاطمه قادقی خو
محل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ( برنامه کشوری
 -6عنوان :تبین ضوابط اعطای پایه سالیانه و تشویقی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر یوسف پورخوشبخت  -دکتر بهزاد هوشمند ـ دکتـر سـید عبـاس
قفوی نائینی ـ دکتر آزاده ضیاء بخش
محل :مـاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -8عنوان :تبین شاخصهای علمی  ،مدیریتی و شخصیتی مدیر گروه

صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر شهرام یزدانی – دکتر رامین همایونی– فتحیه مرتضوی – دکتـر
محمد حسین زاده
محل :مرکز توسـه و مطالـات آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -7عنوان :طراحی و اجرای مشاوره دانش پژوهی اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر شهرام یزدانی – دکتر رامین همایونی زند – دکتر محمد حسـین
زاده –دکتر فخر السادات حسینی – دکتر فاطمه زیدی  -فتحیه مرتضوی
محل :مرکز توسـه و مطالـات آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-9عنوان :طراحی و اجرای برنامه های آموزش مداوم مجازی
صاحبان فرآیند و همکاران :د کتر احمد رضا فرسار-دکتر امیر مازیار نیایی – مهندس حسین فـر
کرد محله
محل :جایگاههای آموزشی برنامه های آموزشی سطح دانشگاه و دفتر آموزش مداوم

دانشکده پزشکی
 -9عنوان :اجرای برنامه کارورزی (انترنی
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر علیرضا رجایی ـ دکتر شیوا نظری ـ دکتر محمـد امـامی ـ دکتـر
شهرام یزدانی ـ دکتر فخرالسادات حسینی ـ دکتر علی حائری ـ آقای عبدالرضا کامیابی
محل :دانشکده پزشکی
 -2عنوان :اجرای برنامه دوره علوم پایه ادغام شده
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر علیرضا رجایی ـ دکتر گیتااسالمی ـ دکتر نوشابه پژهـان ـ آقـای
محسن نوروزیان ـ دکتر یوسف قادقی ـ دکتر فاطمه فال ـ دکتر ماندانا ستاری ـ دکتر بهرام یغمایی ـ
دکتر افسانه الیاسی ـ دکتر حسین گودرزی ـ دکتر محمد بیات ـ دکتر عباس پیریایی
محل :دانشکده پزشکی
 -8عنوان :اجرای برنامه کارآموزی (استاژری

صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر علیرضا رجایی ـ دکتر فرهاد حاج شیخ االسالمی ـ دکتـر محمـد
امامی ـ دکتر شهرام یزدانی ـ دکتر شیوا نظری ـ دکتر فخرالسادات حسینی ـ دکتر علی حائری ـ آقـای
عبدالرضا کامیابی
محل :دانشکده پزشکی
 -4عنوان :اجرای برنامه ارزشیابی برنامه اقالحات
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر علیرضا رجایی ـ دکتر محمد امامی ـ دکتر علـی حـائری -دکتـر
شهرام یزدانی ـ دکتر فخرالسادات حسینی
محل :دانشکده پزشکی
 -5عنوان :تدوین و اجرای کوریکولوم آموزشی جهت توانمندسازی کارآموزان رشته پزشکی برای ایفای
نقش پزشکی خانواده
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر کامبیز عباچی زاده ـ دکتر محمد علی حیدرنیا ـ دکتـر محمدرضـا
سهرابی ـ دکتر فالحتی
محل :دانشکده پزشکی (مرکز بهداشتی درمانی آموزشی دگمه چی (تحت پوشش مرکز بهداشت شما

 -6عنوان :ارایه اجرای برنامه آموزشی گزارش قبحگاهی به زبان انگلیسی
ارزشیابی عملکرد دانشجویان دوره کارآموزی (استاژری برنامه اقالحات دانشگاه علـوم پزشـکی شـهید
بهشتی
صاحبان فرآیند و همکاران :علی قالحی یکتا ـ دکتر یوسف پـور خوشـبخت ـ دکتـر سـید جلیـل
حسینی ـ دکتر محمد یوسف حیدری ـ دکتر مصطفی رضایی طاویرانی ـ دکتر همایون زجاجی ـ دکتر
محمد رضا سهرابی – دکتر ابوالفضل همتی
محل :دانشکده پزشکی
 -7عنوان :ارزشیابی عملکرد دانشجویان دوره کارآموزی (اسـتاژری برنامـه اقـالحات دانشـگاه علـوم
پزشکی شهید بهشتی
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر علیرضا رجایی ـ دکتر محمد امامی ـ دکتر شـیوا نظـری ـ دکتـر
شهرام یزدانی ـ دکتر فخرالسادات حسینی ـ دکتر علی حائری ـ آقای عبدالرضا کامیابی

محل :دانشکده پزشکی
 -3عنوان :ترکیب متناسب راهبردها و الگوهای تدریس جهت آموزش مؤرر در کالس درس
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر سیدعباس فروتن ـ سیمین نوری
محل :دانشکده پزشکی
 -1عنوان :پرسپتوری دوره کارآموزی برنامه اقالحات ( برنامه آموزشی پزشکی عمومی
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر علیرضا رجایی ـ دکتر محمد امامی ـ دکتر شـیوا نظـری ـ دکتـر
شهرام یزدانی ـ دکتر فخرالسادات حسینی ـ دکتر رامـین همـایونی زنـد  -دکتـر علـی حـائری ـ آقـای
عبدالرضا کامیابی
محل :دانشکده پزشکی

 -9عنوان :آموزش کوتاه مدت TCD
صاحبان فرآیند و همکاران :دکتر کوروش قره گزلی ـ دکتر مازیارشجاعی
محل :بیمارستان لقمان حکیم ،داپلرالکترونورودیاگنوستیک
 -2عنوان :نمایش کلیپ ویدئویی کوتاه مدت کودکان با عالئم بیماریهای نورولوژیک بـرای فراگیـران
بخش کودکان
مجری :دکتر سید حسن تنکابنی
محل( :بیمارستان مفید
 -8عنوان :تدوین کتاب ( همه چیز در باره سکته مغزی
تالیف و گردآوری  :دکتر کوروش قره گزلی ـ دکتر ابراهیم خوشرفتار ـ دکتر یاسمن امین ـ زهرا امینی
محل( :بیمارستان لقمان حکیم ـ دانشگاه همدان
 -4عنوان :برنامه و سرفصل دروس رشته پرستاری گرایش مراقبت های ویژه در مقط کارشناسی ارشد
مجری :دکتر عباسـلی آخوندی

محل :بیمارستان شهداء تجریش
 -5عنوان :کمیته راهبردی دستیاری
صاحبان فرآیند و همکاران-:دکتر علی ارحمی دولت آبادی– سرکار خانم راضـیه جـفـری  -دکتـر
مژگان فروتن – دکتر فرهاد فرید حسینی – دکتـر سـید مهـدی قـمیمی اردسـتانی  -دکتـر مرتضـی
طباطبایی فر
با همکاری مـاونت درمان – مـاونت آمورشی و مدیریت بیمارستان امام حسین ( ع
محل :بیمارستان امام حسین ( ع  ،مـاونت آموزشی بیمارستان
 -6عنوان :طراحی و اجرای امتحانـات درس جراحـی بـه روش (  CPMPبـرای دسـتیاران جراحـی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صاحبان فرایند  :دکتر آرش محمدی توفیق -دکتر فروتن – و گروو روحیرع ومر دع شحاهر
ول م پزشکع شهید بههتع
محل :گوو روحیع وم دع شحاهر
( ع ) – بیم رست

ولر م پزشرکع شرهید بههرتع ( بیم رسرت

حدر م ینری

شهدحی تجویش )

 -8عنوان :طر آموزش پرسنل غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه  :احیاء پایـه ،
امداد و پدافند غیر عامل
مجری :گروه علمی طب اورژانس دانشگاه
دکتر علی شهرامی – دکتر حسین علی محمدی – دکتر حمید رضا حاتم آبـادی – دکتـر علـی ارحمـی
دولت آبادی – دکتر مجید شجاعی – دکتر افشین امینی – دکتر حمید کریمان – دکتر مصطفی علـوی
مقدم – دکتر حجت درخشانفر – خانم پورقفر -خانم رریا حسینی
مرکز آموزش کارکنان  ،مدیریت تشکیالت بودجه دانشگاه  :دکتر امیر دولت یاری  ،خانم منصوره گرجی
محل :بیمارستان حد م ینی

(ع)

