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 بسمه تعالی

1401دی ماه -فرآیندهای مصوب هیات داوران شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری  

 

یندآعنوان فر صاحبان فرآیند رتبه مکتسبه  ردیف حیطه 

راحله سلطانیدکتر  اول دانشگاهی توسعه مشارکت  در    یبرا  انیدانشجو یساز یتوانمند یابی، اجرا و ارزش یطراح 

محور در جهت  ریفراگ یکردیاشور )رو یآموزش یطراح یبرالگو یمبتن سیتدر

(انیبه کمک همتا یریادگیآموزش و  تیفیک  یارتقا  

تدوین و بازنگری 

موزشیآبرنامه های   

1 

محمد جواد قنادزادهدکتر دوم دانشگاهی  

یاصغر یمهددکتر   

یشمس محسندکتر    

بهداشت محیط بر کاراموزی در عرصه رشته مهندسی راحی و اجرای برنامه ط

اساس توانمندیهای حرفه ای و نیازهای واقعی سیستم بهداشتی: دیدگاه اعضای 

 هیات علمی، مربیان، مدیران معاونت بهداشتی و دانشجویان

 

تدوین و بازنگری 

 برنامه های آموزشی

2 

 

در دانشگاه علوم  یبرنامه دانشجو به عنوان مدرس مجاز یابیاجرا و ارزش ،یطراح دکتر نسرین روزبهانی اول دانشگاهی

 انیدر دانشجو یمجاز یرسانه ها دیارتقا مهارت تول یاراک: در راستا یپزشک

ارشد آموزش و ارتقا سالمت یکارشناس  

یادگیری -یاددهی   3 

لیبر، جهت ایجاد  اتاق در تخت کنار آموزش ارزشیابی و اجرا طراحی،مقایسه  مهرنوش قائم مقامی دوم دانشگاهی

معلم محور در مدل  روش صالحیت بالینی در تبدیل مهارت های پیچیده به آسان به

در دانشجویان رشته با مدل مبتنی بر فراگیر  COXعمومی چرخه دو حلقه ای 

 مامایی مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک

یادگیری -اددهی ی  4 
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یفاطمه شعبان اول دانشگاهی  

یانلیوک  ونیکتادکتر  

فرزان آذر  شتهفر دکتر  

و  مهارتهای مدیریتیمیزان یادگیری  الگ بوک برارزشیابی راحی ، اجرا و ط

رضایتمندی از اجرای الگ بوک در محیط بالینی بر افزایش توانمندی های 

97و 96ورودی دانشجویان کارشناسی مامایی مدیریتی در  در کاراموزی مدیریت 

 5 ارزشیابی آموزشی

                                   دکتر پگاه محقق  دوم دانشگاهی

یدکتر جواد جواهر  

یبهمن صادق دکتر   

جرا و ارزیابی آموزش بر پایه کسب شایستگی شغلی در دوره کارآموزی پزشکی ا

اجتماعی و رضایت سنجی دانشجویان از آموزش فوق در راستای آموزش جامعه 

 نگر

 6 ارزشیابی آموزشی

در  یکالس تیبر فعال یپروژه محور مبتن نییتکو یابیارز ابییطراحی، اجرا و ارزش دکترراحله سلطانی سوم دانشگاهی

بهداشت  انیدانشجو یریادگیوبهبود  یمند تیرضا زانیبر م یلیطول ترم تحص

یعموم  

 7 ارزشیابی آموزشی

در درس مشاوره در مشکالت   fish bowlاستفاده از روش تدریس به شیوه   دکترکتایون وکیلیان اول دانشگاهی

خاص مامایی در میزان رضایت دانشجویان در یادگیری و نمره میان ترم  در مقایسه 

 با روش سخنرانی

مدیریت و رهبری 

 آموزشی

8 

 "داربست جمعی"جهت ساخت مدل مدیریتی همکارانه  ارزشیابی و اجرا طراحی، مهرنوش قائم مقامی دوم دانشگاهی

جهت آماده سازی برای  "آجر ساختمانی"دانشجویان با تکیه بر گام های مدل 

 پاسخگویی اجتماعی

مدیریت و رهبری 

 آموزشی
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ارزشیابی تاثیر شیوه و اجرا طراحیمقایسه  مهرنوش قائم مقامی اول دانشگاهی ناگت های  از دیجیتالی روایت تعاملی 

خارج بر یادگیری درس نوزادان در  –الکترونیکی با مدل یادگیری ترکیبی داخل

 دانشکده پزشکی

 17 یادگیری الکترونیک

راد یزهرا اسالم دوم دانشگاهی  

  شکور مهسا

نیحس یحاج رضا  

 انیدانشجو یانگل شناس شگاهیدرس آزما یکیالکترون یمحتوا یابیو ارز هیهت

یپزشک  

 18 یادگیری الکترونیک

طراحی، تولید و اجرای آموزه علمی در سامانه موکس ملی آرمان بر اساس مدل  مهرنوش قائم مقامی اول دانشگاهی

 SAMطراحی آموزشی 

طراحی و تولید 

 محصوالت آموزشی

19 

 


