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 شده

 ارزشیابی

طراحی، اجرا و ارزشیابی فرآیند ارزیابی جامع همتامحورکیفیت تدریس اساتید با بازبینی فیلم تهیه 

شده از کالس و ارزیابی طرح درس، اسالید پاورپوینت و سؤاالت آزمون نهایی توسط خود فرد، 

 پزشکی و همتایانمتخصص آموزش 

 اکبر بابائی حیدرآبادی
 

جندی  دانشگاه علوم پزشکی

 شاپور اهواز
 اول

 دوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز فریبرز اکبرزاده طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمون دانشی دانشجویان پزشکی در دوره بالینی با استفاده از موبایل

یم مهارت های عملی )داپس( برای ارزیابی مهارت های طراحی، اجرای آزمون مشاهده مستق

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکیپروسیجری دستایاران بیهوشی در دو بیمارستان آموزشی 
 شیده دبیر

شهید  دانشگاه علوم پزشکی

 بهشتی
 سوم

 سوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز غفاریرضا  استقرار عملیاتی نظام آموزش پزشکی پاسخگو در آموزش علوم پزشکی کشور مدیریت و رهبری

 ریزی درسیبرنامه

بازنگری جامعه نگر، اجرا و ارزشیابی سرفصل دروس تغذیه ی دکترای حرفه ای پزشکی و 

 کارشناسی پرستاری با نیازسنجی آموزشی در دانشکده علوم پزشکی آبادان
 اول دانشگاه علوم پزشکی آبادان مهسید نقاش پور

ارزشیابی برنامه آموزشی ادغام سونوگرافی در برنامه درسی پزشکی عمومی دانشگاه طراحی، اجرا و 

 علوم پزشکی ایران
 دوم دانشگاه علوم پزشکی ایران مجتبی چهاردولی

 سوم دانشگاه علوم پزشکی تهران ریحانه پیرجانی طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره تعهد حرفه ای برای دستیاران زنان بیمارستان آرش

 محصوالت آموزشی

به منظور ارتقای آموزش جراحی  OPSIMطراحی، توسعه و پیاده سازی شبیه ساز واقعیت مجازی

 فیکوامولسیفیکاسیون به دستایاران چشم پزشکی
 محمدعلی جوادی

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی
 اول

تلفیق حوزه پزشکی با الکترونیک جهت استفاده از میز تشریح مجازی به جای استفاده از جسد 

 واقعی 
 دوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز عباس مجدی سقین سرا
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وزش اپروچ به کما برای ماجرا و ارزشیابی بازی جدی در بستر واقعیت مجازی به منظور آ  طراحی،

 اورژانس دانشجویان مقطع اینترنی در بخش
 سوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  الهام نیرومند

یادگیری 

 الکترونیکی

اجرا و ارزشیابی دوره ترکیبی کوتاه مدت آموزش بالینی جهت توانمندسازی مدرسین   طراحی،

 بالینی گروه پزشکی 
 اول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سارا حیدری

آموزش مفاهیم روانپزشکی به دانشجویان پزشکی: اولین به کارگیری فن آوری واقعیت مجازی در 

 تجربه کشوری

سیده بنت الهدی 

 موسوی

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
 دوم

جهت افزایش دانش و مهارت  SKETCHUPبه کارگیری و ارزشیابینرم افزار سه بعدی ساز 

 دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از طریق شبیه سازی محیط کار و مخاطرات شغلی 
 سوم دانشگاه علوم پزشکی اسفراین علی چوپانی

 یادگیری -یاددهی

طراحی، اجرا و ارزشیابی بازی اتاق فرار آموزشی توسط همتایاران )دانشجویان( به منظور ارتقای 

 مسأله و کار تیمی در قالب تیم های بین رشته ای برای دانشجویان پیراپزشکیمهارت حل 
 حمید یزدانی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی جندی 

 شاپور اهواز
 اول

طراحی، اجرای فرایند آموزش بین حرفه ای در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی برای 

 اولین بار در کشور
 دوم پزشکی مشهددانشگاه علوم  مجید خزاعی

دانشجو در محیط های بالینی برای اساتید بالینی  -اجرای گروه بالینت با تمرکز بر روابط استاد

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تبیین تجارب آنان
 سوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان محمدرضا یزدانخواه فرد

 


