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جشنواره آموزشي شهيد مطهري (Shahid motahari festival) 

  

 

 

 

 

 

 منتخب جشنواره آموزشي شهيد مطهري فرآيندهاي

رد عنوان فرآيند : ( کارآموزي اصول و فنون رپستاري با استفاده از بيمار استاندا  1387سال  )منتخب   كشوري

(عنوان فرآيند:   1387سال اجراي  مدل ارياني مدرييت  كيفيت  آموزش ) منتخب  كشوري

رصه  کارآموزي  مدرييت )منتخب  كشوري ( سال   1388عنوان فرآيند: نوآوري رد شيوه  سررپستي دانشجو  رد ع

كارگيري روش اهي نوين تدريس )روش تلفيقي( رد تدريس ردس يادگيري و اصول آموزش هب بيمار عنوان فرآيند :  1389)منتخب  كشوري ( سال ب

رصه مدرييت رپستاري با  عنوان فرآيند : منتخب  كشوري ( )  Mentorship Preceptor ship   تلفيق رد روشاستقرار فرآيند آموزش باليني دانشجويان ع

 1389سال 
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گاهي( سال  کارربد تلفن همراه رد آموزش رپستاري كودکان عنوان فرآيند :  1389)منتخب  دانش

گاه اخالق حرفه اي رد ردوس رپستاري و طراحي و اجرا ربانمه بهبود رد جهت ارتقاء عنوان فرآيند : )منتخب  دانش و نگرش و عملكرد اخالقي رپستاران تبيين جاي

گاهي ( سال   1389دانش

گاهي( سال   1389عنوان فرآيند: کارربد  آزمون  آسكي  رد رپستاري كودکان  )منتخب  دانش

گاهي( سال )منتخب  تبيين ازبار جديد ارزشيابي باليني رد رشته کارشناسي مامايي عنوان فرآيند :  1389دانش

گاهي( سال  فرآيند گروه آموزش مامايي  عنوان فرآيند :  1389)منتخب  دانش

كاراهي مناسب  عنوان فرآيند : گاه اه و اراهئ راه گاهي( سال  اراهئ الگوي فرآيند ارزشيابي ربگزاري همايش اهي علمي دانش  1390)منتخب دانش

رصه مدرييت رپستاري    توانمندسازي  و Mentorship   &Preceptor shipيق دوروش باتلف عنوان فرآيند : فرآيند آموزش باليني دانشجويان ع

Preceptor   گاهي( سال  1390)منتخب دانش
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( سال   1391عنوان فرآيند: طراحي و اجراي ربانمه بهبود رد جهت ارتقاء دانش، نگرش و عملكرد اخالقي دانشجويان رپستاري )منتخب كشوري

صصي حرفه اي آزاد انديش  تخ
گاهي ( سال عنوان فرآيند: تأسيس كرسي اهي    1392ي و نظرهي رپدازي رد رپستاري و مامايي )منتخب دانش

گاهي( سال   1393عنوان فرآيند: استفاده از کارپوهش الكترونيكي رويكردي نوين رد تعامل آموزشي )منتخب دانش

گاهي( سال   1393عنوان فرآيند: معرفي دو روش آموزش گروه حمايتي و فرد محور رد آموزش هب دانشجويان )منتخب دانش

گاهي( سال عنوان فرآيند: تأثير مولفه اهي توانمندي خود مراقبتي رب ميزان رضايت مندي مراقبت اهي دوران بارداري )من   1393تخب دانش

كارگيري مدل بهينه سازي فرهنگ سازماني آموزش بيمار رب اضطراب و رضايتمندي بيماران تحت عمل جراحي پيوند روق كرورن: تست نظرهي عنوان فرآيند: ربرسي تأثير ب  ع

 صاحبان فرآيند: خانم دكتر منصوره اشقلي فراهاني 

 تبيين فرايند رهبري آموزشي رد نظام آموزش زپشكي كشور اريان فرايند:عنوان 

 يعربشاه يسلطان دكتركامران ،يونک ،دكترزهرهيسهراب رخواه،دكترزهرهیخ دكترمعصومه صاحبان فرايند:

گاه علوم زپشكي عنوان فرايند:  كارگيري چند رساهن اي تعاملي رد آموزش انتقال خون هب رپستاران دانش  1396سال  ارياناتثير ب

 دكترفروغ رفیعي  صاحبان فرايند:

 

 1397سال  ياستوم  يدارا  افراد يربا  يآموزش  يا رساهن چند افزار رنم  يسنج  اعتبار و يطراح  عنوان فرآيند:
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 منتخبين جشنواره شهيد مطهري

 هفتمین جشنواره شهید مطهری

 رديف عنوان فرايند فرايند انصاحب

دكتر منصوره فراهاني، 

دكتر روح انگیز 

فاطمه  جمشیدی اورک،

فرزانه  ،بخش اتیح

يبینق  

ايتمندی بر اضطراب و رض ماریآموزش ب يفرهنگ سازمان یساز نهیبررسي تاثیر بكارگیری مدل به

    هيعروق كرونر: تست نظر وندیپ يبیماران تحت عمل جراح
 

1- 

عررز ت  -كشرراورزمررري  

 جعفر جالل

 -2 معرفي دو روش آموزشي گروه حمايتي و فرد محور در  آموزش به دانشجويان

عررز ت  -مررري  كشرراورز

 جعفر جالل
 

نوين در تعامل آموزشي ی پوشه الكترونیكي رويكرد  كاراستفاده از  3- 

مهرین  -فرشته جهردی.

 علي منتظری -بلوچي

 

باردار بر مؤلفه های توانمندی ورضايت آنران ازمراببرت هرای دوران تأثیر برنامه توانمندسازی زنان 

 بارداری

 

4- 

 

 یمطهر دیشه جشنواره هشتمین

 صاحبان فرايند عنوان فرايند رديف

 ستگيبرشاي گويي داستان روش به پنهان دانش انتقال ریتاث  نديفرآ -1

یا موثرحرفه ارتباط نهیزم در بالیني  

ژاله محمد علیها ، دكتر محمد مهدی 

 پیغمبری  ،  طاهره تمیمي

ع بررسي كیفیت آموزش بالیني  دانشجويان ومدرسان در مقط -2

كي ايران كارشناسي مامايي  دانشكده پرستاری مامايي دانشگاه علوم پزش  

       ساعیه زاده اسمعیل سارا ، جهدی رشتهف

       

نان مرتبط با ان در زفراواني عفونتهای ادراری و تعیین عوامل خطر زای  -3

 مبتال به ديابت نوع

مهناز سیدالشهدايي-افسانه كجايي بیدگلي- 

يعالم لقا مه – خمسه  یابراه محمد  

Logbookروزانه) گزارش كتابچه -4 (كاروزی    سالمت پرستاری عرصه در 

 كارشناسي جامعه مقطع

 این يفراهان مرحمت كپور،ین یصغر

 

 یمطهر دیشه جشنوارهنهمین 

 صاحبان فرايند عنوان فرايند رديف

انريا كشور يپزشك آموزش نظام در يآموزش یرهبر نديفرا نییتب -1  

  

دكترمعصومه خیرخواه،دكترزهره 

 يطانسل دكتركامران ،يونك ،دكترزهرهيسهراب

يعربشاه  

طراحي و اجرای مدل آموزش بین حرفه ای مبتني بر تئوری تغییر  -2

 رفتار در بخش اورژانس

 فرشته جهدی، سارا اسمعیل زاده ساعیه
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 یمطهر دیشه جشنوارهدهمین 

 صاحبان فرايند عنوان فرايند رديف

بره آموزش انتقرال خرون  ي درتعامل یچند رسانه ا یریبكارگتاثیر أت -1

 رانياي دانشگاه علوم پزشك پرستاران
 دكتر فروغ رفیعي

 

 یمطهر دیشه جشنوارهيازدهمین 

 صاحبان فرايند فرايندعنوان  رديف

طراحي و اعتبار سنجي نرم افزار چند رسانه ای آموزشي برای افرراد  -1

 استوميدارای 

 صاحبان: دكتر منصوره اشغلي فراهاني

 دكتر فاطمه يوسفي  همكاران:دكتر مهديه فراهاني،

 


