فرآیند های برتر نهمین دوره جشنواره آموزشی دانشگاهی
حیطه

عنوان فرایند

دانشکده/مرکزدرمانی

تدوين و اجراي دوره آموزش جستجوي منابع در اينترنت و
استفاده از پايگاهها و وب سايتهاي علمی مرتبط براي

دانشکده بهداشت

دانشجويان مقطع کارشناسی نا پيوسته بهداشت عمومی

تدوین و بازنگری
برنامه های آموزشی

تدوين ،تصويب و اجراي برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
ناپيوسته رشته مديريت سالمت ،ايمنی و محيط زيست براي اولين
بار در ايران
برنامه ریزی و ارتقای اجرای دوره های انتخابی در برنامه
اصالحات آموزش پزشکی عمومی ،دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی

حيطه

دانشکده سالمت ،ايمنی و محيط زيست

دانشکده پزشکی
برنامه پزشکی عمومی

عنوان فرايند

دانشکده/مرکزدرمانی

آموزش بيمار محور با دعوت از بيمار ()Invited Patient

دانشکده دندانپزشکی

روشها و تکنیک های

پرسپتوري آموزشی دوره کارورزي دستياران داروسازي بالينی

دانشکده داروسازي

آموزشی

استفاده از روش کارپوشه بر يادگيري خود راهبر دانشجويان پرستاري
دانشکده پرستاري-مامايی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
تهران

دانشکده پرستاري-مامايی

حيطه

سنجش ،ارزشیابی و
اثربخشی آموزشی

عنوان فرايند

دانشکده/مرکزدرمانی

ارزشیابی به روش پورت فولیو (کارپوشه) در کارورزی مدیریت
ارتقاء کیفیت آزمونهای کتبی پایان ترم دروس تخصصی رشتة
داروسازی سنتی
آموزش روش هاي استاندارد طراحی سوال به اساتيد و بازخورد براي
ارتقا کيفيت آزمون هاي کتبی پايان ترم دوره عمومی بخش هاي
مختلف دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
ارتقاء ارزشيابی دستياران بخش ترميمی بوسيله تهيه Portfolio,
Log book

دانشکده پرستاري و مامايی
دانشکدة طب سنتی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده دندانپزشکی

حيطه

عنوان فرايند

دانشکده/مرکزدرمانی
دانشکده طب سنتی

مشاوره و راهنمایی

فرایند حضور دانشجویان دکترای تخصصی اخالق پزشکی در
کمیته های اخالق بیمارستانی بیمارستان های منتخب دانشگاه به
منظور ارائه مشاوره اخالقی بالینی

استقرار و تداوم ارتقاء کیفی مشاوره و راهنمایی آموزشی
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

دانشکده علوم توانبخشی

حيطه

مرجعیت رهبری و
مدیریت آموزشی

عنوان فرايند

دانشکده/مرکزدرمانی

مديريت ارائه طرح درمان ارتودنسی براي دستياران تخصصی بهمراه
بومی سازي نرم افزار

دانشکده دندانپزشکی

دفتر توسعه آموزش ( )EDOمرکز مديريت علمی و ارتقاء کيفيت
آموزش دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی

تعريف و تبيين کيفيت در آموزش پزشکی در سند راهبردي کيفيت
آموزش علوم پزشکی
اولين رفرانس ملی – بومی ارولوژي براي دانشجويان پزشکی
عمومی

حيطه

فعالیتهای فرهنگی و
امور تربیتی اجتماعی

حیطه

قوانین و مقررات و
ساختارهای آموزشی

حيطه

محصوالت و تولیدات
آموزشی

عنوان فرايند
ارتقاء يادگيري دروس عملی دانشجويان مقطع کارشناسی علوم
توانبخشی از طريق بکارگيري راهکارهاي فرهنگی و دانش افزايی
دينی اساتيد
معرفی عملی ارزشهاي پزشکی و معنوي حاکم بر دفاع مقدس با
حضور در مناطق جنگی به همراه خانواده شهيدان و جانبازان به
منظور ارتقاء دانش و نگرش فرهنگی و معنوي فراگيران علوم
پزشکی
عنوان فرایند

دانشکده آموزش پزشکی و مرکز
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت
بهداشت
بيمارستان شهيد دکتر لبافی نژاد و قطب
ارولوژي کشور

دانشکده/مرکزدرمانی
دانشکده علوم توانبخشی

دانشکده پزشکی

دانشکده/مرکز درمانی

ارزيابی اخالقی طرح هاي پژوهشی آموزشی  ،تدوين کدهاي اخالقی
پژوهش در آموزش و دستورالعمل ارزيابی اخالقی طرح هاي
تحقيقاتی آموزشی
تدوين سند توسعه راهبردي رشته ها و مقاطع در آموزش عالی
سالمت

دانشکده آموزش پزشکی و معاونت
آموزشی وزارت بهداشت

عنوان فرايند

دانشکده/مرکزدرمانی

طراحی بسته آموزشی اصول و مهارت هاي پايه پرستاري به روش
الگوريتميک
اولين درسنامه بين رشته ايی پوست (کتاب پوست) -براي
دانشجويان علوم پايه پزشکی عمومی
اولين بسته کامل مولتی مدياي آموزشی تئوري اطفال براي
دانشجويان پزشکی عمومی
طراحی وپیاده سازی سامانه ارتباط بیمار با پزشک
Doctor Patient Communication

دانشکده آموزش پزشکی

دانشکده پرستاري ومامايی
دانشکده پزشکی
دانشکده پزشکی
بيمارستان شهيد لبافی نژاد مرکز قطب
علمی چشم پزشکی کشور

