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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری 

 

 1399اسفند  9

 ارائه دهنده عنوان برنامه زمان

  یاتی از قران مجید آتالوت  8:40-8:30

 آقای دکتر منصور رضایی خوش آمدگویی و معرفی فرایندهای برتر دانشگاهی 8:50-8:40

طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش ترکیبی تراش "فرایند  9-8:50

 "ویان دندانپزشکیجدندان جهت ارتقای مهارت دانش

 خانم دکتر الدن جمشیدی

  پرسش و پاسخ 9:5-9

طراحی روش ارزشیابی شناختی با فلش کارت "فرایند  9:15-9:5

(CEFCبرای دانشجویان پرستار )در بخش جراحی  ی" 

 خانم صبا کریمی

  پرسش و پاسخ 9:20-9:15

 1تدوین، اجرا و ارزشیابی درسنامه آداب پزشکی "فرایند  9:30-9:20

 "براساس کوریکولوم جدید دوره پزشکی عمومی 4الی 

 آقای دکتر محمدرسول خزاعی

  پرسش و پاسخ 9:35-9:30

اثربخشی مدیریت آموزشی مبتنی بر دانشجوی "فرایند  9:45-9:35

مشاور در ارتقای تحصیلی دانشجویان داروسازی و تغییر 

 "نگرش به همکاری و یادگیری تیمی 

 خانم دکتر شهال میرزایی

  پرسش و پاسخ 9:50-9:45

بازی چدی در بستر طراحی، اجرا و ارزشیابی "فرایند  10-9:50

اپروچ به کما برای واقعیت مجازی به منظور آموزش 

 "دانشجویان مقطع اینترنی و بخش اورژانس

 خانم دکتر الهام نیرومند

  پرسش و پاسخ 10:5-10

ی  روش جدید ارائه درس ابیو ارزش ی، اجراراحط "فرایند  10:15-10:5

سمینار بر اساس یک طرح انگیزشی جهت دانشجویان 

 "کارشناسی ارشد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی 

 آقای دکتر رضا محمدی

  پرسش و پاسخ 10:20-10:15

و معلم همتا  یبیترک روش یابیاجرا و ارزش ی،طراح "فرایند  10:30-10:20

 در بخش ینیبال هیدرس تغذ سیگزارش مورد واقعی در تدر

 "ارشد علوم تغذیه  یرشته کارشناسمراقبت های ویژه 

 دکتر جالل مولودیآقای 

  پرسش و پاسخ 10:35-10:30

 مهارت آموزش نرم افزار ارزیابی و اجرا طراحی، "فرایند  10:45-10:35

برتلفن  یمبتن جانبی سفالومتری شناسایی لندمارک های

 " همراه هوشمند

 گلشادکتر امین آقای 

  پرسش و پاسخ 10:50-10:45

ارتقای توانمندی علمی، مهارتی، نگرشی و انتقادی   "فرایند  11-10:50

در اجرای  دانشجویان داروسازی با متد آموزش از راه دور،

 "ی دکترا در دوران شیوع کرونا و پسا کرونا  رساله

 دکتر شهال میرزاییخانم 

  پرسش و پاسخ 11:5-11

یابی فرم ارزشیابی اساتید و ارز یریکارگ بهی، راحط "فرایند  11:15-11:5

 "19-د ی مجازی در پاندمی کوویها کالساز 

 دکتر ویدا سپاهیخانم 

http://edcbmj.ir/article-1-2258-fa.html
http://edcbmj.ir/article-1-2258-fa.html
http://192.168.61.3:7001,184100545898,PDF.TextOperations,184100429540



  پرسش و پاسخ 11:20-11:15

 یو ادار یشگاهیآزما ،یآموزش هایگسترش فضا "فرایند  11:30-11:20

بدون  یاز فضاها یو بهره ور یبا بهساز یدانشکده پزشک

 " استفاده

 دکتر محمد رسول خزاعیآقای 

  پرسش و پاسخ 11:35-11:30

 ایزدی دکترآقای  ودکتر خزایی آقای  تجلیل و اهدای جوایز از فرایندهای برتر دانشگاهی 12:30-11:35

 


