
  فرآیندهاي برتر کشوري

  که اعضاي هیات علمی دانشکده بهداشت در آن مشارکت داشته اند: شهید مطهري دانشگاهی ارسالی به جشنواره يبرتر لیست فرآیندهاي 

  سال ارسال فرآیند  صاحبان فرآیند  عنوان فرآیند  ردیف

1  

بخش نمونه، تدوین نشانگر هاي استاد نمونه، گروه نمونه، 

  دانشکده نمونه

  (نمونه کشوري) 1389  فریبا زاهدي فر - دکتر رامین سرچمی

  (نمونه کشوري) 1391  زهره یزدي -دکتر رامین سرچمی -فریبا زاهدي فر  نمونه EDOتدوین نشانگرهاي   2

3  

نوآوري در شیوه ارزشیابی کارآموزي و کارورزي در عرصه 

در مقایسه با  OSMEدانشجویان رشته مدیریت: کاربرد روش 

  سایر روش ها

 -محمدزکریا کیایی -فریبا زاهدي فر -الناز قناتی -دکتر رفعت محبی فر

دکتر  -دکتر احمد نیک پی -دکتر علی صفري واریانی -معصومه ضیائیها

  نامجو پیروي -را قاسمیزه -امیر ضیائی

  (نمونه کشوري) 1392

4  

تدوین نشانگرهاي تاثیرگذار بر عملکرد مطلوب کتابخانه هاي 

  دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

دکتر محمدمهدي امام  -دکتر علی صفري واریانی -فریبا زاهدي فر

  اکرم مهراندشت -جمعه

  (نمونه دانشگاهی) 1392

5  

برگزاري گزارشات صبحگاهی در تدوین الگوي استاندارد 

  بیمارستان هاي آموزشی دانشگاههاي علوم پزشکی

دکتر زهره  -دکتر امیر ضیائی -دکتر محمدعلی زحل -فریبا زاهدي فر

  دکتر سونیا اویسی -یزدي

  (نمونه دانشگاهی) 1392

  تهیه فیلم آموزشی واکسیناسیون  6

زهره  -یزديدکتر زهره  -دکتر رفعت محبی فر -معصومه ضیائیها

  سید علی اکبر هاشمی نسب -داناصفهانی

  (نمونه دانشگاهی)1392

7  

در  "پژوهش در علوم پزشکی"تدوین برنامه آموزشی جدید 

  مقطع کارشناسی ارشد

دکتر رفعت  -دکتر فاطمه سمیعی راد -دکتر نوید محمدي -زهرا قاسمی

دکتر حسن  -دکتر سونیا اویسی -دکتر سعید آصف زاده -محبی فر

  مهندس امیر جوادي - جهانی هاشمی

  (نمونه دانشگاهی)1392

8  

ادغام افقی پاتولوژي و سمیولوژي پوست دانشجویان مقطع 

  فیزیوپاتولوژي رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر نوید  -معصومه ضیائیها - دکتر فاطمه سمیعی -دکتر اکرم بهشتی

  محمدي

  (نمونه دانشگاهی)1392

9  

برگزاري آزمون پایان دوره ي دانشجویان پزشکی در مقطع 

در دانشگاه علوم  on siteکارآموزي در بخش پوست به روش 

  (نمونه دانشگاهی)1392  مهندس قلی پور - دکتر عالمی -معصومه ضیائیها -دکتر اکرم بهشتی



  پزشکی قزوین

10  

فرآیند ارتقاي کیفیت آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

نتایج طرح  –بر شواهد آموزشی موجود در این دانشگاه مبتنی 

  1386-1391در بازي زمانی  EDCهاي تحقیقاتی مصوب مرکز 

دکتر رفعت محبی  -دکتر امیر ضیائی -زهرا قاسمی -دکتر محمد زحل

دکتر کتایون برهان  - دکتر حمیده پاك نیت 0دکتر فاطمه سمیعی راد -فر

  مجابی

  (نمونه دانشگاهی)1392

11  

بررسی استفاده از روش آموزش تعاملی در ارتقاء آگاهی و 

مهارت بیماران داراي گچ، از نحوه مراقبت از خود در زمان 

  ترخیص

  (نمونه دانشگاهی)1392  فریبا زاهدي فر -اعظم قربانی

  تهیه نرم افزار ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید  12

مرضیه  -واریانی دکتر علی صفري -دکتر احمد نیک پی -ضیائیهامعصومه 

  موحدین

  (نمونه دانشگاهی)1392

  تهیه فیلم آموزشی بانداژ و آتل بندي  13

سید علی اکبر  - دکتر احمد نیک پی -امیل هونانیان -معصومه ضیائیها

  88با همکاري دانشجویان هوشبري ورودي  - هاشمی نسب

  (نمونه دانشگاهی)1392

14  

شیوه تدریس  با استفاده از آموزش تعاملی درنوآوري

فرآیندي  براي توانمندسازي دانشجویان کارشناسی دانشکده 

  در مقایسه با سایر روش هابهداشت  

دکتر   -دکتر علی صفري واریانی - دکتر مریم جوادي  -فریبا زاهدي فر

  دکتر احمد نیک پی-دکتر سید محمد مهدي امام جمعه -رفعت محبی فر

  مونه دانشگاهی)(ن1392

15  

شیوه تدریس با استفاده از آموزش کاوشگري درنوآوري

  فرآیندي براي توانمندسازي دانشجویان پزشکی

  (نمونه دانشگاهی)1393  سونیا اویسی–فریبا زاهدي فر  -مریم جوادي 

16  

بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان با استفاده از 

آموزشی  مدیریتالگوي شبکه علیت گامی در جهت 

  پاسخگو

  (نمونه دانشگاهی)1393  امیر جوادي-سونیا اویسی -امیر ضیایی–مریم جوادي  -فریبا زاهدي فر

  


