
            بسمه تعالی

1400پاییز  -در بخش دانشگاهی پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری منتخب فرآیندهای  

 ردیف حیطه عنوان فرایند صاحبان فرآیند منتخب

مهسا شکور محسن شمس محمد  اول دانشگاهی 

 محسن عزیزی   بیات فاطمه عباسی

یادگیری مجازی برای دورانتدوین و اجرای واحد درسی مقدمه ای بر  پاندمی   

 کرونا

تدوین و بازنگری برنامه 

 های اموزشی

1 

مبتنی بر شایستگی مهارت در  آموزشی برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی،مقایسه  مقامی قائم مهرنوش اول دانشگاهی

 ای مرحله سازی بر موالژ در قالب مدل چهار شبیه روش انجام زایمان طبیعی به

Peyton بر اساس رویکرد  ویدئو پخش با توام دست مانورهای در برابر نمایش

See one, Do one در کادر فوریت پزشکی 

 3 یاددهی و یادگیری

دکترنازی نجات مریم ابراهیم آبادی  دو م دانشگاهی

 دکتر سیدمحسن عزیزی فاطمه رفیعی

 وزیدر کاریت مسموم تیریمد یفلوچارت سیتدر ا و ارزشیابیاجرطراحی، 

 8و  7ترم  یپرستار انیدانشجو ینیبال

 

یادگیری -یاددهی   

اعصاب قبل از  یجراح یآموزش ابزارها یکوتاه مدت برا یاستفاده از برنامه آموزش آیدین شاکری مهسا شکور سوم دانشگاهی 

 اعصاب یجراح دنتیرز انیدانشجو یورود به اتاق عمل برا

یادگیری -یاددهی   2 

   در مدل  Coachingطراحی و به کارگیری لیدرشیپ مقایسه  مقامی قائم مهرنوش اول دانشگاهی

Supervivsing با لیدرشیپLaissez-Faire  در مدلReport Back   و

 "SNAPPSارزشیابی آموزش درمانگاهی واحد بهداشت بر اساس الگوی 

 5 مدیریت و رهبری آموزشی

اتیب ندختیپرو اول دانشگاهی  

انیلیوک ونیکتا  

یخورسند محبوبه  

 شکور مهسا

 ایمد یبا کمک مولت یبیکالس وارونه در آموزش ترک سیروش تدربکار گیری 

 یدر سامانه اموزش مجاز

  یادگیری الکترونیک

مقامی قائم مهرنوش دوم دانشگاهی   Home-Based Learning ارزشیابی برنامه آموزشی و پیاده سازی طراحی، 

ر اساس مدل طراحی آموزشی گانیه جهت ب ،Microlearningادغام شده با  

از واحد درسی بیماری های داخلی  (Knowledge Cloudساخت ابر دانش)

 در سامانه آموزش مجازی نوید و سماالیو در زمان همه گیری کروناویروس

 7 یادگیری الکترونیک



نازنین سرلک لیال پورسعادت مهسا  سوم دانشگاهی

 حبیبی امیر الماسی حشیانی

برای واحد درسی فعالیت های  طراحی و تولید محتوای آموزش الکترونیکی

و رضایت از روش تدریس بالینی و تأثیر آن بر انگیزش تحصیلی  روزمره زندگی 

در دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم 

 پزشکی اراك

 

  یادگیری الکترونیکی

طراحی، تدوین و نگارش درسنامه یک هزار و یک نکته طالیی مباحث منتخب  مقامی قائم مهرنوش اول دانشگاهی

 Van Pattenاصول بیماری های زنان بر اساس الگوی طراحی آموزشی 

محصوالت  دیو تول یطراح

یآموزش  

10 

 

 


