فرایندهای برتر سال  39برگزیده دانشگاهی تقدیر در جشنواره آموزشی سال 39
حیطه  :تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

عنوان فرایند
طراحی و اجرای دوره آموزش منش حرفه ای
(پروفشنالیسم) در قالب دو کارگاه مقدماتی و
پیشرفته

دانشکده/مرکزد
رمانی
مرکز مطالعات و
توسعه

صاحب فرآیند

عکس صاحب
فرآیند

دکتر لیال افشار

همکاران

دکتر شریف ترکمن
نژاد

حیطه :روشها و تکنیک های آموزشی
عنوان فرایند

دانشکده/مر
کزدرمانی

برگزاری جلسات ژورنال کالب با الگوی طبابت
مبتنی بر شواهد در دپارتمان طب اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پزشکی

دکتر مصطفی
علوی مقدم

یادگیری مبتنی بر همکاری و مباحثه در دروس
تخصصی رشته طب سنتی

طب سنتی

دکتر روشنک
مکبری نژاد

صاحب فرآیند

همکاران

عکس صاحب فرآیند

دکتر شهرام علمداری-
دکترحمید کریمان

دکتر رسول چوپانی،
دکتر محمود خدادوست،
دکتر مینا موحد ،دکتر
مژگان تنساز

حیطه :سنجش ،ارزشیابی و اثربخشی آموزشی

عنوان فرایند

طراحی و برگزاری امتحان نهایی پیش از درس برای
کالس های دوره دکتری شیمی دارویی پیشرفته در
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده/مرکزد
رمانی

داروسازی

صاحب فرآیند

دکتر فرزاد کبارفرد

عکس صاحب
فرآیند

همکاران

دکتر سلیمه
عمیدی

فرایندهای برتر سال  39برگزیده دانشگاهی تقدیر در جشنواره آموزشی سال 39
حیطه :مرجعیت رهبری و مدیریت آموزشی

عنوان فرایند

دانشکده/مر
کزدرمانی

طراحی و پیاده سازی مدیریت کیفیت
مبتنی بر استانداردهای بین المللی
ISO 1009- Version 8002

دندانپزشکی

در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

صاحب فرآیند

همکاران

عکس صاحب
فرآیند

دکتر کاظم داالیی – دکتر
الهه وحید دستجردی –
دکتر حمید رضا خلیقی-
دکتر عبدالحمید ظفرمند-
دکتر مهدی کدخدازاده-
دکتر مریم معزی زاده

نمایندگان واحد مدیریت کیفیت در بخش های مختلف
دانشکده( خانم حدیث کریمی،فرح پرهیزگار،سایه
داوری،شاهرخ امینی ،خانم منصوره دمیرچی لو،آقای حمید
فرهادی ،خانم مرجان اکبرزاده،آقای علی تاری،خانم پروین
غفور محسنی،آقای اصغرمحمودی ،خانم مریم شاطرملک
،آقای حسن گلی ،خانم سکینه تیموری ،خانم منصوره
شهرزادپور،خانم مینا خدایی ،آقای حسین زینعلی،آقای مرتضی
مهربان،خانم نیلوفر اعراز،آقای رمضان علی عمرانی،آقای
حبیب اله شاکری،خانم مینا خدایی،خانم پری ابراهیمی،خانم
لیال اشرفی،خانم پرستو زارع زیرک،دکتر فاطمه
مالاسداله،دکتر علی فیاض،دکتر سید امید دیانت،دکتر مهدی
نصیبی  ،دکتر حامد مرتضوی،دکتر هومن زرعکانی،دکتر الدن
اسالمیان،دکترآرزو ابن احمدی،دکتر سید حسن میر
محمدصادقی،خانم سیما افتخار،دکتر سودابه سرگلزایی،دکتر
زهراواثق، ،خانم دکتر اعظم ولیان،دکتر سورنا وهبی،دکتر
مریم ترشابی،دکتر محمد اثنی عشری،آقای بابک
گرانمایه،خانم عفت سادات شمس عالم،ناهید رسول خمینی،
خانم نادیا منتظر صومعه سرایی،خانم مرضیه مهریزی) و
شرکت مشاوره مدیریت کیفیت ایوازمهر با مدیریت عامل
مهندسی کسری رامین

حیطه :مشاوره و راهنمایی وفعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی اجتماعی

عنوان فرایند

دانشکده/مر
کزدرمانی

صاحب فرآیند

آموزشی فیزیوتراپی در راستای ارتقای

علوم
توانبخشی

دکتر صدیقه سادات نعیمی،
دکتر خسرو خادمی کالنتری،
دکتر مینو خلخالی زاویه  ،دکتر
فریده دهقان منشادی  ،خانم
ژاندارک اقلیدی

هدایت و راهنمایی اساتید مدعو گروه
کیفیت تدریس دروس تئوری

عکس صاحب فرآیند

همکاران
دکتر اصغر رضا سلطانی  ،دکتر
عباس رحیمی ،دکتر فرشاد اخوتیان
 ،دکتر محسن روستایی ،دکتر سید
مجید حسینی  ،آقای عبدالرضا
زاهدی

فرایندهای برتر سال  39برگزیده دانشگاهی تقدیر در جشنواره آموزشی سال 39
حیطه :محصوالت و تولیدات آموزشی

عنوان فرایند

دانشکده/مر
کزدرمانی

صاحب فرآیند

-

آموزش عملی روش جدید جراحی جمجمه در
پالژیوسفالی به دستیاران جراحی پالستیک-
فلوشیپ جراحی جمجمه،فک و صورت با
بکارگیری بسته آموزشی شامل فیلم و انیمیشن از

عکس صاحب فرآیند

همکاران

بیمارستان 51
خرداد

دکتر عبدالجلیل
کالنتر هرمزی

جراحی جمجمه

اولین بستهی کامل مالتی مدیای آموزشی
آمارزیستی برای دانشجویان علوم پزشکی

پیراپزشکی

اولین درسنامه بین رشته ای اورژانس برای
کارورزان و پزشکان عمومی بر اساس عالئم و

پزشکی

دکتر حمید
رضاحاتم آبادی

بیمارستان دکتر
شهید لبافی
نژاد -قطب
علمی چشم
پزشکی

دکتربهرام عین
الهی و دکتر
محمد مهدی
صدوقی

نشانه

طراحی و ساماندهی آموزش مجازی معرفی
بیماران جالب و نادر چشم پزشکی جهت رزیدنت
ها و اساتید چشم پزشکی در کشور

دکتر نزهت
شاکری
دکتر علی ارحمی دولت آبادی ،دکتر
آنیتا سبزقبایی ،دکتر علی شهرامی،
دکتر حسین علی محمدی ،دکتر
حمید کریمان ،دکتر افشین امینی،
دکتر رضا وفایی ،سید رضا موسوی
دکتر مرجان زارع-مهندس زهرا
حسین پور-مهندس محمد حسین
شهریاری-دکتر مهرداد ناظری-خانم
معصومه کریمی-خانم سعیده حشمتی

