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 جشنواره اهي آموزشي شهيد مطهري

 دانشكده رپستاري و مامايي اريان 

دوره هاي جشنواره شهيد  فیرد

 مطهري

منتخب در سطح كشوري/   یاصلي مجر فرایند  عنوان سال 

 دانشگاهی

 كشوري رفيعيدكتر فروغ  كارآموزي اصول و فنون پرستاري با استفاده از بيمار استاندارد 1387 اولين جشنواره  .1

 كشوري دكتر سيده فاطمه حق دوست اسكوئي اجراي مدل ايراني مديريت كيفيت آموزش

 كشوري عزت جعفرجالل نوآوري در شيوه سرپرستي دانشجو در عرصه كارآموزي مديريت  1388 دومين جشنواره  .2

 دانشگاهي ليلي بريم نژاددكتر  كاربرد تلفن همراه در آموزش پرستاري كودكان  1389 سومين جشنواره  .3

تبيين جايگاه اخالق حرفه اي در دروس پرستاري و طراحي و اجرا برنامه بهبود در جهت 

 دانش و نگرش و عملكرد اخالقي پرستاران ارتقاء

 دانشگاهي دكتر سودابه جواليي

ي مديريت رهبري با تلفيق دو روش استقرار فرايند آموزش باليني دانشجويان عرصه

preceptor ship & mentorship  و توانمندسازيpreceptor  

 كشوري عزت جعفرجالل 

 دانشگاهي دكتر ليلي بريم نژاد كاربرد آزمون آسكي در پرستاري كودكان

بكارگيري روش هاي نوين تدريس )روش تلفيقي( در تدريس درس يادگيري و اصول 

 بيمارآموزش به 

 كشوري دكتر منصوره اشقلي فراهاني

 دانشگاهي دكتر معصومه خيرخواه -فرشته جهدي تبيين ابزار جديد ارزشيابي باليني در رشته كارشناسي مامايي

 دانشگاهي فرشته جهدي فرآيند گروه آموزش مامايي 

هاي علمي دانشگاه ها و ارائه راهكارهاي ارائه الگوي فرآيند ارزشيابي برگزاري همايش  1390 چهارمين جشنواره  .4

 مناسب

 دانشگاهي دريادخت مسروررودسري

طراحي و اجراي برنامه بهبود در جهت ارتقاء دانش، نگرش و عملكرد اخالقي دانشجويان  1391 پنجمين جشنواره   .5

 پرستاري

 كشوري دكتر سودابه جواليي

 دانشگاهي عزت جعفرجالل -مريم كشاورز استفاده از كارپوشه الكترونيكي رويكردي نوين در تعامل آموزشي  1393 هفتمين جشنواره   .6

 دانشگاهي عزت جعفرجالل -مريم كشاورزمعرفي دو روش آموزش گروه حمايتي و فرد محور در آموزش به دانشجويان 



دوره هاي جشنواره شهيد  فیرد

 مطهري

منتخب در سطح كشوري/   یاصلي مجر فرایند  عنوان سال 

 دانشگاهی

 مامايي، جهت ورود به عرصه باليني

بر اضطراب و  ماريآموزش ب يفرهنگ سازمان يساز نهيمدل بهتاثير بكارگيري  بررسي

 هيعروق كرونر: تست نظر ونديپ يرضايتمندي بيماران تحت عمل جراح

 دانشگاهي دكتر منصوره اشقلي فراهاني

خود مراقبتي بر ميزان رضايت مندي مراقبت هااي دوران مؤلفه هاي توانمندي تأثير 

 بارداري

 دانشگاهي فرشته جهدي

بررسي كيفيت آموزش باليني دانشجويان و مدرسان در مقطع كارشناسي مامايي دانشكده  1394 هشتمين جشنواره   .7

 1391پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
 دانشگاهي فرشته جهدي

 دانشگاهي دكتر معصومه خيرخواه  در نظام آموزش پزشكي كشور ايران تبيين فرآيند رهبري آموزشي 1395 نهمين جشنواره   .8
 دانشگاهي فرشته جهدي طراحي و اجراي مدل آموزش بين حرفه اي مبتني بر تئوري تغيير رفتار در بخش اورژانس

تأثير بكارگيري چند رسانه اي تعاملي در آموزش انتقال خون به پرستاران دانشگاه علوم  1396 دهمين جشنواره  .9

 پزشكي ايران 
 دانشگاهي  دكتر فروغ رفيعي 

 دانشگاهي دكتر منصوره اشقلي فراهاني طراحي و اعتبارسنجي نرم افزار چند رسانه اي آموزشي براي افراد داراي استومي 1397 يازدهمين جشنواره   .10

 

 


