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 عناوین طرحهای نواورانه فعالیتهای دانش پژوهی اساتید متقاضی ارتقاء

)حیطه ها بر اساس آیین نامه حیطه  عناوین فرایندهای فعالیتهای نوآورانه دانش پژوهی ردیف

 و معیار گالسیک ( 6ارتقاء بند 

 سال اساتید طرحها

 بکارگیری روش های جدید تدریس در عرصه های گوناگون 1

 طبق آیین نامه کشوری براساس معیارگالسیک

یدا         تدریس و تول های نوین  طه روشهه حی

طراحی و اجرای آموزشی )یاددهی و یادگیری(

 یک روش تدریس

 89 دکتر محمد پوراحمدی 

روش نوین برای آموزش آناتومی : ابداع و سهها ت تاب و آموزشههی    2

جهت آموزش عصههز زون نهو و دهو مربوب به درس نوروآناتومی 

89/01/89 

 

مشارکت در طراحی و تولید محصوال  

 آموزشی

 89 دکتر فریدون کاووسی

 )دانشگاهی(لوح فشرده آموزشی با رعایت سا تار ع می  3

طراحی ، سا ت ، اجرا و ارزشیابی موالژ انسانی گویا جهت آموزشی 

 درس آناتومی دانشجویان پزشکی و زیر گروههای وابسته 

مشارکت در طراحی و تولید محصوال  

 آموزشی

 89 دکتر فریدون کاووسی

روشی نوین برای آموزش آناتومی ابداع و سا ت تاب و آموزشی  4

مخت ف بصل النخاع مربوب به درس نورو جهت آموزش مقاطع 

 00/8/89آناتومی 

 راهنمای مطالعه

 

 89 دکتر  فریدون کاووسی

سیدن به        5 صت ها و تهدید ها برای ر ضعف، قو ، فر سی نقاب  برر

ساس مدل       سخگو بر ا شکی پا ساتید   SWOTآموزش پز از نظر ا

 هیئت ع می دانشگاه ع وم پزشکی جهرم )در سطح دانشگاه (

 

ند        مشههارکت   مان در طراحی و انجام برنامه 

ارزشههیابی درونی و بیرونی گروهها ، تدوین     

اسههتانداردها وشهها ی های اعتباربخشههی ، 

ارزشههیابی برنامه و موسههسههه براسههاس       

 استانداردهاو ارزشیابی آزمون ها

 89 دکتر کرامت اله رحمانیان

ند          (ه پژشکی اجتماعی )در سطح دانشکدهانجام ارزشیابی بیرونی گرو 6 مان مشههارکت در طراحی و انجام برنامه 

ارزشههیابی درونی و بیرونی گروهها ، تدوین     

اسههتانداردها وشهها ی های اعتباربخشههی ، 

ارزشههیابی برنامه و موسههسههه براسههاس       

 استانداردهاو ارزشیابی آزمون ها

 89 دکتر کرامت اله رحمانیان

 امکان سنجی راه اندازی کارشناسی ارشد نانو فناوری )نانو 7

تکنولوزی(پزشکی به روش نیازسنجی مبتنی بر مدل منطقی 

(logic model)( در دانشگاه ع وم پزشکی جهرم )مجری اول 

تدوین و بازنگری برنامه آموزشی)مشارکت 

در برنامه درسی و یا بازنگری دوره آموزشی 

 یا درس جدید(

 89-88 دکتر اباذر روستازاده

وریکولوم دوره پزشکی عمومی طراحی ، اجرا و ارزشیابی بازنگری ک 8

 از نظر عوامل تقویت کننده ناب آوری  مبتنی بر مدل کرن

تدوین و بازنگری برنامه آموزشی)مشارکت 

در برنامه درسی و یا بازنگری دوره آموزشی 

 یا درس جدید(

 89-88 دکتر اباذر روستازاده

 مدل بر مبتنی اساتید ترینینگ کارگاه ارزشیابی و اجرا ، طراحی 9

 جهرم پزشکی ع وم اساتید دانشگاه توانمندی بر وارونه کالس

تدوین و بازنگری برنامه آموزشی )طراحی و 

اجرای برنامه آموزش مداوم،آموزش اساتید ، 

 آموزش ضمن  دمت(

 89-88 دکتر اباذر روستازاده

طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستو ارزیابی همتا بر توانمندی بالینی  11

کی جهرم : یک مطالعه به روش ترکیبی)مجری دانشجویان پزش

 دوم(

ارزشیابی دانشجو )طراحی و اجرای روشهای 

 نوین ارزشیابی دانشجو(

 89-88 دکتر اباذر روستازاده

الی  80مقایسه ارزیابی صالحیت بالینی کارورزان پزشکی ورودی - 11

دانشگاه ع وم پزشکی توسط همتایان و اساتید در آزمون  88

 )همکار(آسکی  

ارزشیابی دانشجو )طراحی و اجرای روشهای 

 نوین ارزشیابی دانشجو(

 89-88 دکتر اباذر روستازاده

بررسی سرآمدیهای و تدوین نقشه راه دانشگاه براساس تح یل  12

موقعیت از دیدگاه ذینفعان  )معاونتهای مخت ف ، مسئولین، 

  « : گامی بسوی آینده نگاری 86کارشناسان(، در سال 

ارزشیابی ) مشارکت در طراحی و انجام 

ارزشیابی برنامه مانند ارزشیابی برنامه و 

 موسسه براساس استانداردها 

 89-88 دکتر اباذر روستازاده

ارزشیابی ) مشارکت در طراحی و ارزشیابی  انجام ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی )در سطح دانشکده (- 13

 بیرونی درون دانشگاهی

 89-88 روستازادهدکتر اباذر 

راه اندازی مرکز آموزش همتایان : همتا بعنوان حامی و مشاوره ع می  14

 دانشجویان)همکار (

مدیریت و رهبری آموزشی )مشارکت در 

 طراحی و عم یاتی سا تن فرایندها

 89-88 دکتر اباذر روستازاده

مبتنی بر رویکرد سازاگرایی بر اساس  یموزشآطراحی یک برنامه   15

ن بر شا ی های آمدل بومی استدالل ا القی جامز و تاثیرا  

  استدالل ا القی

های آموزشی تدوین و بازنگری برنامه

مشارکت در برنامه ریزی درسی و یا بازنگری 

      دوره آموزشی یا درس جدید

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد



 مدل بر مبتنی اساتید ترینینگ کارگاه ارزشیابی و اجرا ، طراحی 16

 جهرم  پزشکی ع وم اساتید دانشگاه توانمندی بر وارونه کالس

تدوین و بازنگری برنامه آموزشی )طراحی و 

اجرای برنامه آموزش مداوم،آموزش اساتید ، 

 آموزش ضمن  دمت(

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

یو پورتفول-طراحی برنامه کارپوشه سیار محصالن ع وم پزشکی  17

 مبتنی بر موبایل 

ارزشیابی دانشجو )طراحی و اجرای روش 

 های نوین ارزشیابی دانشجو(

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

(بر میزان یادگیری و dopsبررسی تاثیر مستقیو مهارتهای بالینی ) 18

رضایتمندی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه 

 همودیالیز دانشگاه ع وم پزشکی جهرم  

ارزشیابی دانشجو )طراحی و اجرای روش 

 های نوین ارزشیابی دانشجو(

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

طراحی نرم افزار فارسی آموزشی اط سی نوارق ز از موارد تمیز  19

 طبیعی قابل استفاده بر روی کامپیوتر و ت فن همراه 

یاددهی و یادگیری) بکارگیری روش های 

 جدید در عرصه های گوناگون(

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

طراحی، توسعه و ارزشیابی بازی سازی آموزشی )گیمیفیکیشن(در  21

مبحث داروهای ق بی عروقی درس فارماکولوژی جهت آموزش 

 دانشجویان پرستاری 

یاددهی و یادگیری ) بکارگیری روش های 

 جدید در عرصه های گوناگون(

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

طراحی و کاربرد اپ یکیشن تقویت حافظه بر قوای شنا تی سالمندان  21

 مبتال به ضعف حافظه 

یاددهی و یادگیری ) بکارگیری روش های 

 جدید در عرصه های گوناگون(

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

طراحی و توسعه اپ یکیشن اطالعا  مهو دارویی در قالپ پازل  22

 جداول دو بعدی 

یادگیری ) بکارگیری روش های یاددهی و 

 جدید در عرصه های گوناگون(

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

یادگیری و یاددهی )بکارگیری روش جدید   w.bطراحی و اجرای آموزش بالینی روان پرستاری براساس الگوی  23

 تدریس در عرصه گوناگون(

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

طراحی، توسعه و ارزیابی برنامه آموزشی درس فوریت های مامایی  24

 در قالز گیو ک ما  متقاطع مبتنی بر کیس های بالینی 

مشارکت در طراحی و تولید محصوال  

 آموزشی)وسایل آموزشی(

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

محصوال  مشارکت در طراحی و تولید  طراحی بازی کاری واحد پرستاری کودک سالو  25

 آموزشی)وسایل آموزشی(

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

استفاده تهیه از فوروم )تاالر گفتگو(جهت ارتباب اساتید مشاور با  26

دانشجویان، توسعه یادگیری و ارزشیابی دانشجویان : استفاده موثر 

 از فضای مجازی در یک فرایندکل نگر  

 مدیریت و رهبری آموزشی

عم یاتی سا تن  مشارکت در طراحی و

ها و دستورالعمل فرایندها، مقررا ، آئین نامه

های آموزشی که در جهت ارتقاء کیفیت 

 آموزش و  دما  آموزشی باشد.

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

طراحی ، تغییر و اجرا در کوریکولوم فارماکولوژی بالینی دانشگاه  27

 ع وم پزشکی جهرم )ارائه یک مدل ت فیقی با شبیه ساز( 

 مدیریت و رهبری آموزشی

مشارکت در طراحی و عم یاتی سا تن 

ها و دستورالعمل فرایندها، مقررا ، آئین نامه

های آموزشی که در جهت ارتقاء کیفیت 

   آموزشی باشد.آموزش و  دما

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

–بازسازی درس بیماریهای روانی جهت گروههای ع وم پزشکی  28

 امتیاز کشوری 

یادگیری الکترونیکی )مشارکت در طراحی 

سیستو آموزش الکترونیک و اجرای آن در 

سطح دانشگاه ، شامل آماده سازی محتوا، 

طراحی آزمون الکترونیکی ، هدایت کالس 

های مجازی وسایر موارد مرتبط ) ر.ک. 

 (8تبصره 

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

 طراحی و ارزشیابی روش پازل مدل مسئ ه محور با طراحی بومی  29

 

یادگیری الکترونیکی )مشارکت در طراحی 

سیستو آموزش الکترونیک و اجرای آن در 

سطح دانشگاه ، شامل آماده سازی محتوا، 

الکترونیکی ، هدایت کالس طراحی آزمون 

های مجازی وسایر موارد مرتبط ) ر.ک. 

 (8تبصره 

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

  



 تهیه کتاب الکترونیک به شیوه واقعیت افزوده  31

 

یادگیری الکترونیکی )مشارکت در طراحی 

سیستو آموزش الکترونیک و اجرای آن در 

سطح دانشگاه ، شامل آماده سازی محتوا، 

طراحی آزمون الکترونیکی ، هدایت کالس 

های مجازی وسایر موارد مرتبط ) ر.ک. 

 (8تبصره 

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

طراحی ، اجرا و ارزشیابی بازسازی آموزشی )گیمیفیگیشن(مبحث   31

 اعتیاد جهت دانشجویان ع وم پزشکی 

یادگیری الکترونیکی )مشارکت در طراحی 

الکترونیک و اجرای آن در سیستو آموزش 

سطح دانشگاه ، شامل آماده سازی محتوا، 

طراحی آزمون الکترونیکی ، هدایت کالس 

 های مجازی وسایر موارد مرتبط (

 89-88 دکتر لی ی مص ی نژاد

طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه عم ی بازدید از منزل در دانشجویان  32

 کارشناسی پرستاری

مه آموزشی)مشارکت تدوین و بازنگری برنا

در برنامه درسی و یا بازنگری دوره آموزشی 

 یا درس جدید(

 دکتری آموزش پزشکی 

 88 دکتر ع ی دهقانی 

 مدل بر مبتنی اساتید ترینینگ کارگاه ارزشیابی و اجرا ، طراحی 33

 اساتید توانمندی بر وارونه کالس

 جهرم پزشکی ع وم دانشگاه

)طراحی و  تدوین و بازنگری برنامه آموزشی

اجرای برنامه آموزش مداوم،آموزش اساتید ، 

 آموزش ضمن  دمت(

 88 دکتر ع ی دهقانی 

 w.bروانپرستاری بر اساس الگوی   طراحی و اجرای آموزش بالینی 34

(work base) 

یادگیری و یاددهی )بکارگیری روش جدید 

 تدریس در عرصه گوناگون(

 88 دکتر ع ی دهقانی 

ارزشیابی پروژه عم ی بازدید از منزل در دانشجویان  طراحی، اجرا و 35

 کارشناسی پرستاری

 تدوین و بازنگری برنامه آموزشی

)مشارکت در برنامه درسی و یا بازنگری دوره 

 آموزشی یا درس جدید(

 88 دکتر سعید سبحانیان

 مدل بر مبتنی اساتید ترینینگ کارگاه ارزشیابی و اجرا ، طراحی 36

 جهرم پزشکی ع وم اساتید دانشگاه توانمندی بر وارونه کالس

تدوین و بازنگری برنامه آموزشی )طراحی و 

اجرای برنامه آموزش مداوم،آموزش اساتید ، 

 آموزش ضمن  دمت(

 88 دکتر سعید سبحانیان

 یاددهی و یادگیری )بکارگیری روشهای جدید بررسی تاثیر شیبه سازی بر مهارتهای قاب یت مدار دانشجویان 37

 تدریس در عرصه های گوناگون(

 88 دکتر سعید سبحانیان

(راهی بسوی ارتقائ کیفیت  PALیادگیری از طریق همتایان ) 38

 تدریس

یاددهی و یادگیری )بکارگیری روشهای جدید 

 تدریس در عرصه های گوناگون(

 88 دکتر سعید سبحانیان

اه دانشگراه اندازی و برگزاری ژورنال کالب دانشکده پیراپزشکی  39

 ع وم پزشکی جهرم

مدیریت و رهبری آموزشی) دستورالعمل های 

آموزشی که در جهت ارتقاء کیفیت آموزش و 

  دما  آموزشی باشد(

 88 دکتر سعید سبحانیان

ارزشیابی وضعیت موجود گروه ع وم تشریحی دانشگاه ع وم   41

 9/5/0981، مصوب  0981پزشکی جهرم درسال

انجام ارزشیابی برنامه مشارکت در طراحی و 

مانند ارزشیابی درونی و بیرونی گروه ها و 

برنامه ها، تدوین استانداردها و شا ی های 

اعتباربخشی، ارزشیابی برنامه و مؤسسه 

براساس این استانداردها و ارزشیابی آزمون 

 ها

 88  انو معصومه سنایی 

ی رو آناتومتاثیر استفاده از ابزار کمک آموزشی در تدریس درس نو 41

   00/18/0989مصوب 

یاددهی و یادگیری) بکارگیری روش های 

 جدید در عرصه های گوناگون(

 88  انو معصومه سنایی 

مقایسه دو روش سنتی و پادکست درتدریس درس آناتومی نظری  42

 88/08/0998مصوب  اندام فوقانی

یاددهی و یادگیری) بکارگیری روش های 

 گوناگون(جدید در عرصه های 

 88  انو معصومه سنایی 

روشی نوین برای آموزش آناتومی) ابداع و سا ت تاب و آموزشی  43

 جهت آموش عصز زون نهو و دهو مربوب به درس نورو آناتومی (

 89/01/0989مصوب 

یاددهی و یادگیری) بکارگیری روش های 

 جدید در عرصه های گوناگون(

 88  انو معصومه سنایی 

طراحی،سا ت،اجرا و ارزشیابی موالژ انسانی گویا جهت آموزش  44

درس آناتومی دانشجویان پزشکی و زیرگروه های  وابسته ،مصوب 

0989   

مشارکت در طراحی و تولید محصوال  

آموزشی )لوح فشرده آموزشی با رعایت 

 سا تار ع می(

 

 88  انو معصومه سنایی 

 


