
  

 بسمه تعالی 

 

در  نمونه  دیاز اسات ریو مراسم بزرگداشت مقام استاد و تقد  یمطهر  دیشه  یجشنواره آموزش  نیپانزدهم  یبرگزار

دانشگاه در روز  یعلم   اتیمحترم ه  یمحترم و اعضا  نیمعاون  محترم،  سیبا حضور رئ  حیطه های مختلف آموزشی

  این مراسم برگزیدگان  .دیبرگزار گرد  یا... روحان  تیآ  مارستانیدر سالن دکتر خالق نژاد ب  ۱۴۰۱/  ۲/  ۲۱چهارشنبه  

 به شرح ذیل می باشند:

شهید مطهری دانشگاهی   فرایند های برترپانزدهمین جشنواره 

 همکاران فرایند صاحب فرایند عنوان فرایند
 

 

 

فعالیت اعضای هیات ارزیابی 

علمی گروه کودکان در 

برگزاری گزارش "

آموزش بالینی "و  "صبحگاهی 

 "کارآموزان پزشکی عمومی 

راهنمای "بر پایه کتاب 

آموزشی فراگیران بیمارستان 

 "کودکان شفیع زاده امیرکل 

 19در پاندمی کوید 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر محمدرضا 

 اسماعیلی 

 

ور، جناب آقای سرکار خانم فائزه آقاجانپ
دکتر یدا.. زاهدپاشا، جناب آقای دکتر 

هادی سرخی، جناب آقای دکتر موسی 
احمدپور، جناب آقای دکتر احمد تمدنی، 
جناب آقای دکتر ایرج محمدزاده، جناب 

عمران، آقای دکتر محمدرضا صالحی

جناب آقای دکتر محسن حق شناس، 
جناب آقای دکتر حسن محمودی، سرکار 

 هرا اکبریان راد، جناب آقایخانم دکتر ز
، جناب آقای دکتر پوری دکتر عباس هاد

کاظم بابازاده، جناب آقای دکتر مرتضی 
علیجانپور، سرکار خانم دکتر سحر صدر 

محررپور، سرکار خانم دکتر ساناز 

مهربانی، جناب آقای دکتر مسعود کیانی، 
جناب آقای دکتر محسن محمدی، جناب 

پاینده، جناب آقای دکتر پیام  دکتر آقای
 علی محمدپور میر

طراحی، اجرا و ارزشیابی 

پاورپوینت های انیمیشنی در 

تدریس آناتومی؛ راهی جهت 

یادگیری آسان و بهتر آناتومی 

 

 سرکار خانم دکتر لیلبیگم حجازیان

 

 

سرکار خانم دکتر زینب غالم نیا شیروانی 
 خانم سیده زینب حسینی مطلقو سرکار 



برای دانشجویان علوم 

 پزشکی 

کاربرد نرم افزار تمرین 

خواندن نوار قلب در آموزش 

بالینی برای دانشجویان 

 پرستاری

      

 سرکار خانم نسرین نوابی 

 

سرکار خانم دکتر نوشین کهن و سرکار 
 خانم دکتر زینب غالم نیا

 

با  "تفسیر نوار قلب"آموزش 

روش تدریس مبتنی بر وب 

 موارد بالینی معرفی 

 

 جناب آقای دکتر مهرداد ساروی

سرکار خانم دکتر مریم قائمی امیری، 

جناب آقای سید امیرمحمد رضائی مجد، 
جناب آقای محمدعلی قاسمی درزی، 
سرکار خانم یاسمن حبیب زاده و سرکار 

 خانم سیده زینب حسینی مطلق

 

 

 

 

پیاده سازی الگو 

جهت  DREEMارزشیابی 

زش بالینی ارزیابی محیط آمو

دستیاران پزشکی و 

دندانپزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی بابل در دوران همه 

 COVID-19گیری 

 

 

 

 

 

 

 سرکار خانم دکتر مریم قائمی امیری

پور، سرکار  یحیی جناب آقای دکتر یوسف
سرکار  ، مطلق حسینی زینب خانم سیده

خانم دکتر زینب غالم نیا، سرکارخانم 
یاسمن حبیب زاده، سرکار خانم زهرا 

سرکار خانم دکتر مریم عباس مرادی، 
خیرخواه،  جناب آقای دکترفرزانزاده، 

جهانی،  جناب آقای دکترمحمدعلی
ثاقبی، جناب  سرکارخانم دکتر روشنک

محمدی،جناب آقای  آقای دکترمحسن
اهی، سرکار خانم فیروزج عرب دکترنادعلی

 شهربانو لطیفی، سرکار خانم سمانه

 شریفی، سرکار خانم دکتر صدیقه

اوالدی،  سلیمانیان، سرکار خانم سمیه
آقاجانپور، سرکار خانم  سرکار خانم فائزه

 پور، سرکار خانم صدیقه عباس زینب

 زاده حسن خداداد، سرکار خانم فاطمه

طراحی، اجرا و ارزشیابی 

توانمندسازی اعضای کارگاه 

هیات علمی جهت تولید 

محتوای الکترونیک مطابق 

استانداردهای سامانه موکس 

 آرمان

 

 

 جناب آقای دکتر فرزین صادقی 

 
 

سرکارخانم دکتر زینب فرهادی، 

سرکارخانم دکترسیده زهرا بابازاده، 
 سرکارخانم سیده زینب حسینی مطلق

 

سامانه تخصصی آموزش مجازی 

بافت شناسی و اپلیکیشن 

 

 

 سرکار خانم دکتر سیده زهرا بابازاده 

 
 

سرکار خانم دکتر زینب غالم نیا ، سرکار 

 مطلق حسینی زینب خانم سیده



جهت ارتقا یادگیری  هیستوهاب

 علوم پزشکی بابل   در دانشجویان

 

 

شهید مطهریفرایند های قابل تقدیر پانزدهمین   دانشگاهی   جشنواره 

صاحب  عنوان فرایند

 فرایند

 همکاران فرایند

 

طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش مجازی کیس محور کارآموزان 

ارتوپدی در دوران محدودیت های کرونا از طریق گروه های 

 واتس اپی برای مواجهه با کیس های بالینی 

 

جناب 

آقای 

دکترمهدی 

 توسلی 

 

دکتر مختار اسماعیل جناب آقای 

نژاد گنجی و سرکار خانم هانیه 

 یاورپور

 

 

 

 

تاثیر برگزاری گزارش صبحگاهی مبتنی بر وب بر میزان 

رضایتمندی با محوریت دانشجویان پزشکی در دوران پاندمی 

COVID-19 

 

جناب 

آقای دکتر 

پیام 

سعادت، 

سرکار 

خانم دکتر 

صدیقه 

سلیمانیان 

و سرکار 

خانم 

سمیه 

 اوالدی

 
 
 
 

جناب آقای دکتر حسن عابدی، 
سرکار خانم فاطمه جعفریان، 
سرکار خانم آسیه شعبانی و جناب 

 آقای مرتضی حیدرنیا

 

 

 دانشگاه  اساتید نمونهاسامی  

 دانشکده پزشکی )علوم پایه(اساتید نمونه 

 یوسف یحیی پوردکتر جناب آقای 



  لیل بیگم حجازیان سرکار خانم دکتر

 موسی محمدنیا جناب آقای دکتر

 محمد حسین اصغری آقای دکترجناب 

 فاطمه توحیدی دکترسرکار خانم 

 

 (یدانشکده پزشکی)علوم بالیناساتید نمونه 

  هادی سرخی  جناب آقای دکتر

 عبدالرحیم قلی زاده پاشا جناب آقای دکتر

 مهرداد ساروی جناب آقای دکتر

 محسن وکیلی صادقی  جناب آقای دکتر

 ایرج جعفری پور جناب آقای دکتر

 

 دانشکده دندانپزشکیاساتید نمونه 

  مجید فریدونی  جناب آقای دکتر

 آکام سعیدی جناب آقای دکتر

 رضا قربانی پور جناب آقای دکتر

 فاطمه حبیب زاده بیژنی  سرکار خانم دکتر

 

 دانشکده پیراپزشکیاساتید نمونه 

 حسنعلی جعفرپوردکترجناب آقای 

 

 مامایی پرستاری بابل دانشکده اساتید نمونه

 سید جواد حسینی آقای جناب 

 فریده محسن زاده دکترسرکار خانم 

 

 پرستاری رامسر دانشکده  اساتید نمونه



 فاطمه غفاری دکترسرکار خانم 

 

 توانبخشی دانشکده اساتید نمونه

 اکرم احمدی دکترسرکار خانم 

 مریم عباس زاده دکترسرکار خانم 

 بهداشت دانشکده  اساتید نمونه

 سمانه پورهادی دکترسرکار خانم 

 سیده حوریه فلحمهندس سرکار خانم 

 

 دانشکده طب ایرانیاساتید نمونه 

 نرجس گرجی  دکترسرکار خانم 

 

 پردیس بین المللاساتید نمونه 

 نغمه ضیایی  دکترسرکار خانم 

 

 اساتید مشاور نمونه
 هاجر ادیب دکترسرکار خانم 

 سرکار خانم نسرین نوابی

 

 استاد نمونه اخالق 

  دکتر محمدرضا اسماعیلیجناب آقای 

 
 

 دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی برتر     
EDOدانشکده پزشکی 

 EDOبیمارستان آیت ا...روحانی 



 
 

 گروه های آموزشی برتر

 

اطفال  محترم گروه  

ارتودنسیمحترم گروه   

میکروب شناسیمحترم گروه   

 

 اساتید بازنشسته

 

 مریم احسانی دکترسرکار خانم 

 فائزه بابایی اصل  دکترسرکار خانم 

 حکیمه آل رضا دکترسرکار خانم 

 مینا مطلب نژاد دکترسرکار خانم 

 سپیده سیادتی دکترسرکار خانم 

 بابک عموئیان دکتر جناب آقای

 

 مسئولین حیطه های سیزدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور

 

آقای دکتر محسن وکیلی )مسئول حیطه استدالل بالینی(جناب   

هادی پارسیان )مسئول حیطه تفکر علمی در علوم پایه( دکتر جناب آقای  

(مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلمت مسئول حیطهجناب آقای دکترمسعود اسدی )  

(کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم مسئول حیطهجناب آقای دکتر آرام تیرگر)  

(م سلمتمدیریت نظا مسئول حیطهسرکار خانم دکتر زینب فرهادی)  

(آموزش پزشکی مسئول حیطه) سرکار خانم دکتر زینب غلم نیا  
 

 

  (NASSA MED) ناسامد آکادمیک استاد و دانشجو همکاری اساتید همکاری کننده با شبکه

 

 محسن وکیلی دکتر جناب آقای

 محمود منادی دکتر جناب آقای

 نغمه ضیایی دکترسرکار خانم 

  یاسر اصغری دکترجناب آقای 

 سحر خسروی دکترسرکار خانم 

 



 و توسعه آموزش علوم پزشکی استاد همکار مرکز مطالعات

 رحیم زاده رفعتی مهرداد  جناب آقای

 


