
 مراسم تقدیر از فرایندهای برتر جشنواره سیزدهم و چهاردهم شهید مطهری برگزار گردید 

و    ی علوم پزشکیهاسطح دانشگاهدو  جشنواره شهید مطهری همه ساله در سراسر کشور به صورت فرایندی در  

نوآورانه برتر ارائه شده توسط  ، معرفی و تقدیر از فرایندهای گردد. هدف این جشنواره شناساییکشوری برگزار می 

مدیریت و رهبری  -2،  تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی  - 1  اعضای هیات علمی دانشگاه ها در شش حیطه:

طراحی و تولید محصوالت    -6،  ارزشیابی آموزشی  - 5،  یادگیری الکترونیک  - 4،  یادگیری  - یاددهی  - 3،  آموزشی

   .استژوهی آموزشی و در نهایت گسترش و تقویت دانش پآموزشی  

داوری   و  شناسایی  مراحل  از طی  دانشگاه پس  آموزشی  محترم  معاونت  مساعدت  با  نیز  امسال  مربوطه  مراسم 

مطالعات و توسعه  مرکز  با حضور معاون آموزشی و مدیر    11تا    9ساعت    شهریور  هفتمفرایندها در روز یک شنبه  

دانش  واحد  کارشناس  و  پزشکی  علوم  نیزآموزش  و  معاونت    پژوهی  جلسات  سالن  در  برتر  فرایندهای  صاحبان 

 آموزشی برگزار گردید.

 برتر در جشنواره سیزدهم و چهاردهم به شرح ذیل مورد تشویق قرار گرفتند: فرایندهای

مورد فرایند ارسال شده به دبیرخانه جشنواره پس از داوری در کمیته    15، از  1399در جشنواره شهید مطهری  

ری بر اساس معیارهای گالسیک در شش حیطه فرایند برتر انتخاب شد و فرایندهای ذیل   جشنواره شهید مطه

 های ذیل را کسب کردند:امتیاز، امتیازات و رتبه  56از مجموع  

تدوین نقشه راه در حوزه آموزشی دانشگاه علوم  "  فرایند جناب آقای دکتر حشمت اله اسدی با عنوان  -1

 .امتیاز رتبه اول را کسب کرد 47مدیریت و رهبری آموزشی  با در حیطه   "پزشکی لرستان

عنوان  -2 با  رئوفی  شهین  دکتر  خانم  سرکار  الکترونیکی درآموزش   "  فرایند  آموزش  اجرای  و  طراحی 

 . رتبه دوم را کسب کرد 34در حیطه یادگیری الکترونیک با امتیاز  "پرستاری 

با عن  -3  : برگزاری دو دوره مدل شریک بالینی فراگیر  "وان  فرایند سرکار خانم دکتر شیرین حسنوند 

  راهی برای ارتقاء رضایت، یادگیری، همدلی و خودکارامدی دانشجویان پرستاری  در آموزش بالینی 

 .رتبه سوم را کسب کرد 33در حیطه یاددهی یادگیری با امتیاز 

عنوان    -4 با  عنبری  خاطره  دکتر  خانم  سرکار  برنامه درس"فرایند  پزشکی  بازنگری  کارآموزی  ی دوره 

با    "اجتماعی دانشکده پزشکی خرم آباد امتیاز رتبه    32در حیطه تدوین و بازنگری برنامه های درسی 

 چهارم را کسب کرد. 



عنوان    -5 با  گودرزی  معظمی  علی  دکتر  آقای  جناب  افزار  "فرایند  نرم  ارزشیابی  و  اجرا  طراحی، 

در حیطه طراحی و  "الیناستوری نویسی( با استفاده از برنامه  ای آموزش اندنوت )رفرنس  چندرسانه 

 . رتبه پنجم را کسب کرد 31تولید محصوالت آموزشی با امتیاز 

بر نمره  های کوتاه کالسیاثربخشی آزمون بررسی  "فرایند سرکار خانم دکتر سمیرا رسانه با عنوان    -6

در حیطه ارزشیابی آموزشی با امتیاز    "کارشناسی بهداشت دانشجویان مقطعنهایی درس فیزیک در  

 رتبه ششم را کسب کرد.  25

، از یازده مورد فرایند ارسال شده به دبیرخانه جشنواره پس از داوری در کمیته  1400در جشنواره شهید مطهری 

جشنواره شهید مطهری بر اساس معیارهای گالسیک )داشتن اهداف مشخص، آماده سازی کافی، استفاده از روش  

مناس، ارائه نتایج مهم، معرفی موثر برنامه و برخورد نقادانه( در پنج حیطه فرایند برتر انتخاب شد و فرایندهای  های  

 های ذیل را کسب کردند: امتیاز، امتیازات و رتبه  56ذیل از مجموع  

ازی سآموزشی شبیه  یطراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه"فرایند سر کار خانم کبری رشیدی با عنوان  -1

در حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با    "های دشوار اخالقیگیری در موقعیت فرایند تصمیم 

 امتیاز رتبه اول را کسب کرد.  47

تدوین سند جامع الگوی تعامالت بین بخشی در  "اله اسدی با عنوان  فرایند جناب آقای دکتر حشمت  -2

 امتیاز رتبه دوم را کسب کرد.  45شی با  در حیطه مدیریت و رهبری آموز  "آموزش پزشکی

با عنوان    - 3  فاطمه قاسمی  ارزشیابی روش"فرایند سرکار خانم دکتر  یادگیری و  طراحی، اجرا و  های 

نوزادان   و  مادران  بهداشت  درس  بالینی  آموزش  کیفیت  ارتقا  دانشجویان    (MNH)یاددهی 

 امتیاز رتبه سوم را کسب کرد.  42در حیطه یاددهی یادگیری با   "کارشناسی پرستاری 

ارزیابی و ارتقا صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری  "  فرایند جناب آقای سجاد یاراحمدی با عنوان  -4

امتیاز رتبه چهارم را کسب   34در حیطه ارزشیابی آموزشی با   "19-به شیوه مجازی در طی پاندمی کووید

 کرد. 

طراحی، ساخت و ارزشیابی شبیه ساز قفل بینابینی  "عنوانفرایند جناب آقای دکتر محمد فریدن با    -5

 امتیاز رتبه پنجم را کسب کرد.  33در حیطه طراحی و ساخت محصوالت آموزشی با    "ایمنی مکانیکی

 



 

 



 


