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 5931در سال  علوم پزشکی کرمانشاه فرایندهای برتر دانشگاه

 ردیف حیطه فرایند عنوان فرایند محل ارائه فرایند صاحب فرایند همکاران فرایند

دکتر عبدالحمید ذکایی، دکتر بهاره عمرانی 

 ساروی
 دکتر ناصر همتی

دانشکده 

 پیراپزشکی

تولید اسکرین کست جهت آموزش طراحی و 

 دانشجویان کارشناسی بیهوشی

یادگیری 

 الکترونیکی
5 

اعظم باخته، دکتر پروین عباسی، احمد 

خشای، علی اکبر ویسی رایگان، سیروس 

 میرزایی

دکتر مرضیه 

کبودی، دکتر امیر 

 جاللی

دانشکده پرستاری 

 مامایی

های بالینی دانشجویان کارشناسی فرایند ارتقای مهارت 

 مامایی

تدوین و بازنگری 

برنامه های 

 آموزشی
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دکتر فرید نجفی، دکتر تورج احمدی 

 جویباری، دکتر بهزاد کرمی متین

 دکتر ماری عطایی

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

 

های بالینی از طریق  برنامه های آموزشی گروهارتقاء 

تدوین کارنامه آموزشی الکترونیکی ترفیع پایه سالیانه 

 علمی اعضاء هیات 

 ارزشیابی آموزشی

 
9 

دکتر بهزاد کرمی متین، دکتر محمد رضا 

سلحشور ، دکتر شیوا روشنخواه ، دکتر ایرج 

 رشیدی

دکتر سیروس 

 جلیلی
 دانشکده پزشکی

طراحی، ساخت و بکار گیری مانکن گوش میانی انسان 

 برای آموزش آناتومی گوش میانی

طراحی و تولید 

محصوالت 

 آموزشی

 

4 

دکتر بهزاد کرمی متین، دکتر نسرین 

 جلیلیان، الدن ابراهیم پوریان
 دکتر علی سروش

 علوم دانشگاه

کرمانشاه،  پزشکی

 رضا امام بیمارستان

 )ع(

 بر مبتنی جامع آموزش رهبری مدل طراحی

 بیمارستان آموزشی اعتباربخشی

مدیریت و رهبری 

 آموزشی
1 

 دانشکده  بهداشت دکتر فاطمه رجعتی دکتر محمدرضا سلحشور

تبیین تجارب دانشجویان در بکارگیری الگوی کالس 

وارونه و اثر بخشی آن بر جو آموزشی و عملکرد 

تحصیلی در ارائه درس بهداشت دانش آموزان و 

 مدارس

یاددهی و 

 یادگیری
6 
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 5931در سال  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قابل تقدیر فرایندهای

 ردیف حیطه فرایند عنوان فرایند محل ارائه فرایند صاحب فرایند همکاران فرایند

مریم حمزه  بهروز اسدی، شهریار کبودی،

 ای

 

دکتر مهوش 

دکتر  ،کهریزی

 بهزاد کرمی متین

 دانشکده پزشکی
الگوی جامع آموزش  طراحی، تولید منابع و اجرای

 دروس معارف اسالمی

طراحی و تولید 

محصوالت 

 آموزشی

5 

 دکتر منصور رضایی ، محمدرضا سلحشوردکتر ناصر همتی

دانشگاه علوم پزشکی 

مرکز ، کرمانشاه

مطالعات و توسعه 

آموزشی علوم 

 (،EDC)  پزشکی

کمیته پژوهش در 

 آموزش

 

تولید بسته آموزش مجازی برای فرآیندهای 

 آموزشی

 

یادگیری 

 الکترونیکی
2 

 بهداشت دانشکده دکتر رضا محمدی -----------

بررسی روش نوین آموزشی بر پایه تکنیک یادگیری 

مشارکتی در دروس تکنولوژی مواد غذایی در 

رضایت مندی و یادگیری دانشجویان رشته  میزان 

 علوم صنایع غذایی

 

 ارزشیابی آموزشی 
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 خانم سرکار کبودی، سیروس آقای

 گراوندی
 رشادت سهیال دکتر

 محترم معاونت

 دانشگاه بهداشتی،

 پزشکی علوم

 کرمانشاه

 ارتقا و حفظ در سالمت نظام تالش و ساختار لمس

 جامعه سالمت

 رهبری مرجعیت،

 مدیریت و

 آموزشی

4 

-------- 
میرزایی،   دکتر شهال

 رجعتی دکتر فاطمه
 دانشکده داروسازی

مبتنی کارگاه آموزشی و دستنامه بکارگیری آموزش 

 در کارورزی صنعت دانشجویان داروسازی

یاددهی و 

 یادگیری
1 

 


