
 تعالی بسمه

 :1400در سال   مراسم حمایت از صاحبان فرایند های برتر جشنواره شهید مطهریسین برنامه 

 1400-06-07مورخ 

 ن آ تالوت قر -1

 . دقیقه در مورد فرایند های نوآورانه آموزشی  10معاون آموزشی حدود  یا   رئیس دانشگاهسخنرانی  -2

 توسط جناب آقای دکتر شیخیان. توضیح شیوه انتخاب و رتبه هر کدام از فرایند ها  -3

 . دقیقه  5هر کدام در حدود  توسط صاحبان  آنها فرایند های برتر   ارائه -4

 تقدیر از فرایند های برتر  -5

 

 : معاون آموزشییا   سخنرانی رئیس دانشگاه

جشنواره شهید مطهری با هدف معرفی و تجلیل از فرایندهای آموزشی برتر دانشگاهی   موضوع سخنرانی: 

ترویج نوآوری، ابداع و معرفی فرایندهای جدید به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت  و نیز  

شود، خوشبختانه بر اساس آیین نامه جدید، فرایند های نوآورانه آموزشی در ارزشیابی  سالیانه برگزار می 

فرایندهای برتر حمایتهای مادی  سالیانه و ارتقا رتبه اساتید امتیاز قابل توجهی دارد و دانشگاه از صاحبان  

آید که فرایندهای نوآورانه  عمل می ه  و معنوی را خواهد داشت. از اعضای محترم هیات علمی دعوت ب 

آموزشی رابه کمیته دانشگاهی جشنواره شهید مطهری جهت بررسی و داوری جهت انتخاب فرایند برتر  

 آموزشی ارسال نمایند. 

 : فرایندهاو رتبه هر کدام از   شیوه انتخاب

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

)داشتن اهداف مشخص، آماده سازی کافی، استفاده از روش های مناس، ارائه نتایج مهم، معرفی    مطهری بر اساس معیارهای گالسیک

های ذیل  امتیاز، امتیازات و رتبه   56از مجموع  در پنج حیطه فرایند برتر انتخاب شد و فرایندهای ذیل    د نقادانه(موثر برنامه و برخور

 کسب کردند: را 

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

امتیاز رتبه اول را کسب   47در حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با    "اخالقیهای دشوار  گیری در موقعیتتصمیم

 کرد.

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

 امتیاز رتبه دوم را کسب کرد. 45در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی با 



های یادگیری و یاددهی ارتقا کیفیت طراحی، اجرا و ارزشیابی روش"رایند سرکار خانم دکتر فاطمه قاسمی با عنوان  ف  -3 

در حیطه یاددهی یادگیری    "دانشجویان کارشناسی پرستاری  (MNH)آموزش بالینی درس بهداشت مادران و نوزادان   

 امتیاز رتبه سوم را کسب کرد. 42با 

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

 امتیاز رتبه چهارم را کسب کرد. 34در حیطه ارزشیابی آموزشی با  "19-در طی پاندمی کووید

   "بینابینی ایمنی مکانیکیطراحی، ساخت و ارزشیابی شبیه ساز قفل  "فرایند جناب آقای دکتر محمد فریدن با عنوان  -5

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

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

امتیاز، امتیازات و   56و فرایندهای ذیل  از مجموع  تر انتخاب شد  حیطه فرایند برشش  مطهری بر اساس معیارهای گالسیک در  

 های ذیل را کسب کردند: رتبه 

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

 امتیاز رتبه اول را کسب کرد 47در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی  با 

در حیطه    "ی درآموزش  پرستار  یکیآموزش الکترون  ی و اجرا  یطراح   "فرایند سرکار خانم دکتر شهین رئوفی با عنوان  -2

 رتبه دوم را کسب کرد 34یادگیری الکترونیک با امتیاز

(: راهی برای   SCPبالینی فراگیر)  کیشربرگزاری دو دوره مدل     "  فرایند سرکار خانم دکتر شیرین حسنوند با عنوان  -3

در حیطه یاددهی یادگیری با    ارتقاء رضایت ، یادگیری، همدلی و خودکارامدی دانشجویان پرستاری  در آموزش بالینی

 رتبه سوم را کسب کرد  33امتیاز 

بازنگری برنامه درسی دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی دانشکده   "فرایند سرکار خانم دکتر خاطره عنبری با عنوان    -4

 .امتیاز رتبه چهارم را کسب کرد 32در حیطه تدوین و بازنگری برنامه های درسی با "  کی خرم آبادپزش

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

رتبه    31طراحی و تولید محصوالت آموزشی با امتیاز    در حیطه"Storyline( با استفاده از برنامه  اندنوت )رفرنس نویسی

 . پنجم را کسب کرد

بر نمره نهایی درس فیزیک  اثربخشی آزمونهای کوتاه کالسیبررسی    "با عنوان    فرایند سرکار خانم دکتر سمیرا رسانه  -6

 رتبه ششم را کسب کرد.  25حیطه ارزشیابی آموزشی با امتیاز در " کارشناسی بهداشت دانشجویان مقطعدر  

 

 


