
 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

  دبیرخانه دائمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه

 8933-8931در سال برتر درون دانشگاهی فرایند

 جزئیات فرایند حیطه نوآوری  همکاران فرایند صاحب فرایند سال برتر درون دانشگاهی عنوان فرایند ردیف

با روشهای  آداب پزشکیبازطراحی درس  8

فعال دانشجو محور، جامعه محور و هنر در 

: حرفه ای گری پزشکی برای  آموزش

 پزشکی فردا

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد  8933
 صدیقه نجفی پوردکتر 

 رعیت اسماعیل دکتر-بین حق مرضیه دکتر
حشمت اله  دکتر-عبیریسمانه  دکتر- دوست

- شاکریدکترمسیح اله -شاکری
 رحیمدکتر-جهرمی صنیع محمدصادقدکتر

-احسانیان حمیده-اسکندریامیر دکتر-رئوفی
 زهرا احمدی-جهرمی زاده کرم عاطفه

-یاددهی

 یادگیری

 پزشکیعلوم /گروههای در سطح گروه
گاه دانش پزشکی یدانشکده/دانشکده ها

 و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی
علوم گروه/رشته  7931از تاریخ  جهرم

، مقطع تحصیلی دکترای حرفه پزشکی 
ترم تحصیلی اجرا گردید  5ای به مدت 
 ) ادامه دارد (

طراحی ، اجرا و ارزشیابی  برنامه همتایان:  2

همتا به عنوان مشاور ، حامی علمی 

طرحی  :دانشجویان پزشکی علوم پایه 

راه اندازی مرکز آموزش  نوآورانه در

 همتایان

/  صدیقه نجفی پوردکتر  8933
 آقای نیما دادگر

 

اسماعیل رعیت دکتر اباذر روستا زاده/ دکتر 
دوست/  خانم زهرا دهدشتی/ آقای سیاوش 

ذهبی/ اقای بنیامین امین مختار/ خانم پریسا پور 
عباس/ اقای قاسم دانشگر /  خانم فرناز عباسی/ 

اقای حامد اکرمی / آقای وحید رجب پور/ 
 علیرضا صدرنشین

مدیریت و 

 رهبری آموزشی

 دانشکده/ پزشکی در سطح گروه
و  علوم پزشکیدانشگاه  پزشکی /

از تاریخ  جهرم خدمات بهداشتی درمانی
 ، مقطععلوم پزشکی گروه/رشته  7931

 5دکترای حرفه ای به مدت  تحصیلی
 ) ادامه دارد (رم تحصیلی اجرا گردید ت

موزشی طراحی شده و آبرنامه  5ارائه عملی  9

 یادگیرین بر شاخص های آتاثیرات 

 

 

 نازنین ،بذرافکن لیلی، دکترفرد عبداللهی سعید دکتر لیلی مصلی نژاد 8933
، کاتبی سمیرا، منصوری عرفان،  خرسندی

 میرزایی سعید، پور اتش شکوفهدکتر

طراحی و تولید 

محصوالت 

 آموزشی

 پزشکیعلوم /گروههای در سطح گروه
گاه دانش پزشکی یدانشکده/دانشکده ها

 و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی
علوم گروه/رشته  7935از تاریخ  جهرم

، مقطع تحصیلی پزشکی 
دکترای کارشناسی/کارشناسی ارشد/



ترم تحصیلی اجرا  1حرفه ای به مدت 
 ) ادامه دارد (گردید 

طراحی، ساخت، اجرا و ارزشیابی موالژ  4

انسانی گویا جهت آموزش درس آناتومی 

  هوابست دانشجویان پزشکی و زیر گروه های

 

     

تولید  طراحی و معصومه سنائی جهرمی، دکتر محمد پوراحمدی دکتر فریدون کاوسی 8931

محصوالت 

 آموزشی

علوم پزشکی و در سطح دانشگاه 
تاریخ از  خدمات بهداشتی درمانی جهرم

تاکنون درگروه/رشته  7931مهرماه 
آناتومی ، مقطع تحصیلی دکترای حرفه 

تحصیلی اجرا چهار ترم ای ، به مدت 
 گردید

یادگیری ترکیبی در عمل : مروری  بر تجربه   5

 فرایند تغییر در دانشگاه  از ایده تا عمل
 

 

     

 شهره ،محمد علی منتصری ، منصور تفویضی لیلی  مصلی نژاددکتر  8931
شکوفه  ، دکترهادی ثامنی ،دکترمحمدجواد پور

 ،مریم میرزایی،دکترراحیل حق جو ،دکترتش پورآ
، مریم صدیقه نجفی پور ،دکترصادقینجمه 

 صباغی

یادگیری 

 الکترونیکی

 پزشکی در سطح گروه /گروههای
 کیعلوم پزشدانشگاه  پزشکی دانشکده 

از  جهرم و خدمات بهداشتی درمانی
گروه/رشته تاکنون در 7931تاریخ 

 یمقطع تحصیلی دکترا ،آموزش پزشکی
اجرا تحصیلی  ترم 8 به مدت،  حرفه ای

 گردید

طراحی ، اجرا و ارزشیابی دوره های  6

توانمندسازی اساتید مبتنی بر مدل کالس 

وارونه: یک نوع آوری در احراز شایستگی 

 های آموزشی
 

 

     

دکتر اباذر روستازاده، دکتر لیلی مصلی نژاد،دکتر  صدیقه نجفی پورکترد 8931
علی دهقانی،مجید کوثری،دکتر محمد 

، مریم  عاطفه کرم زاده رحمانیان،فاطمه فروزان،
 صباغی

یاددهی و 

 یادگیری

 پزشکی در سطح گروه /گروههای
 کیعلوم پزشدانشگاه پزشکی  دانشکده 

از  جهرم و خدمات بهداشتی درمانی
گروه آموزشی  تاکنون در 7931تاریخ 

اساتید علوم پایه/ بالینی  ،علوم پایه
اجرا تحصیلی  ترم 5 به مدت،  دانشگاه

 گردید

  


