ردیف
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2

عنوان دستاورد
طراحي و بکارگيري جایگاه آموزشي استاندارد بمنظور آموزش
مبتني بر وظيفه جهت دستياران فارماکولوژي باليني در مرکز
مسيح دانشوري ( تاسيس بخش آموزشي مراقبتهاي داروئي )
تهيه  Multimediaآناتومي سطحي براي ارتقا آموزش
دانشجویان این درس

صاحبان فرایند

دکتر فانك فهيمي

دانشکده

بيمارستان دکتر مسيح
دانشوري

حیطه در جشنواره

روش تدریس

سال شرکت در
جشنواره

روش تدریس

88

منيره متقي

دانشکده علوم توانبخشي

روش تدریس

88

دکتر محمد ابریشمي

دانشکده پزشکي

روش تدریس

88

دانشکده پرستاري

روش تدریس

88

3

یادگيري هدایت شده مبتني بر مکاشفه از طریق تدوین
راهنماي مطالعه چشم

4

طراحي  ،اجرا و ارزشيابي مدل یادگيري تلفيقي جهت تدریس
در گروه هاي بزرگ آموزشي

مالحت نيك روان مفرد

5

استفاده از روش آموزش شبيه سازي در توانمند سازي
دانشجویان پرستاري ترم  7در زمينه عمليات پيش بيمارستاني
پيشرفته ،در واحد کارآموزي پرستاري بحران

سيما زهري انبوهي

دانشکده پرستاري

6

طراحي و ساخت پنج نرم افزار آموزشي براي تدریس در درس
آزمایشگاه هيدروليك دانشجویان مهندسي بهداشت محيط
مقطع کارشناسي

دکتر محمد رضا
مسعودي نژاد

7

طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم تلویزیوني

روش تدریس

88

دانشکده بهداشت

روش تدریس

88

دفتر آموزش مداوم با
همکاري اعضاي هيات
علمي دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي

روشها و تکنيك هاي
آموزشي

89

8

دوره بازآموزي مجازي ارتدنسي

دکتر مهتاب نوري

دانشکده دندانپزشکي

روشها و تکنيك هاي
آموزشي

89

8

آموزش مبتني بر وظيفه( )TBLکارورزان برنامه آموزشي
پزشکي عمومي درمرکز بهداشتي درماني شهري تراب( فيلد
جامعه)

خانم دکتر رکسانا
منصور قناعي

درمانگاه بهداشتي -درماني-
آموزشي و پژوهشي تراب

روشها و تکنيك هاي
آموزشي

89

بخش سالمت دهان و
دندانپزشکي اجتماعي،
دانشکده دندانپزشکي و وزارت
بهداشت درمان و آموزش
پزشکي دفتر سالمت دهان و
دندان

محصوالت آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي دانشکده پيراپزشکي –
گروه تکنولوژي پرتو شناسي

محصوالت آموزشي

مرکز تحقيقات علوم اعصاب
وگروه فارماکولوژي دانشکده
پزشکي

محصوالت آموزشي

تدوین درسنامه «کنترل دخانيات توسط دندانپزشکان در
19
مراکز دندانپزشکي

طراحي و ساخت نرم افزار آموزشي چند رسانه اي واصول
11
فيزیکي تصویر برداري MRI
تهيه مجموعه لوح هاي فشرده آموزشي در زمينه روش هاي
 12تحقيقاتي علوم پایه اعصاب

خانم دکتر آرزو ابن
احمدي

دکتر فریبرز فائقي

خانم دکتر معصومه
جرجاني

89

89

89

