
 95در سال  فرایندهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

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

  ،یسیو روزهیدکتر ف ،یالدوله نانکل سیدکتر ان

  ،یرضاوند، دکتر فرحناز کشاورز نیدکتر نگ

 ،دکتر نسرین منصوری ،یدکتر طراوت فاخر

 یزد چی ،دکتر مریم زنگنه ، دکتر کتایون

 دکتر هانیه فیض مهدوی ، دکتر سحر رشیدی ، 

 ضا پورمیرزا ، ارینب مرادیر

 انیلیجل  نیدکتر نسر 
بیمارستان امام رضا 

 )ع(

 Case)با  روش مباحثه مبتنی بر مورد  یابیکاربرد روش ارزش

Base Discussion (CBD ینیبال تیصالح یدر بررس 

 یدانشگاه علوم پزشکزنان و زایمان و کارورزان کارآموزان 

 کرمانشاه

  .1 سنجش و ارزشیابی

 دانشکده پیراپزشکی دکتر ناصر همتی دکتر بهاره عمرانی ساروی، دکتر عبدالحمید ذکایی

طراحی و تولید اسکرین کست جهت آموزش دانشجویان 

 کارشناسی بیهوشی 

 

  .2 یادگیری الکترونیکی

 دکتر ناصر همتی دکتر بهاره عمرانی، دکتر منصور رضایی 
علوم پزشکی دانشگاه 

 کرمانشاه

طراحی وتولید محتوای آموزش الکترونیکی تعاملی برای احیاء 

 قلبی ریوی پایه
  .3 یادگیری الکترونیکی

 بهروز اسدی، شهریار کبودی. مریم حمزه ای 

 

 ،دکتر مهوش کهریزی

 دکتر بهزاد کرمی متین
 دانشکده پزشکی

تولید منابع و اجرای الگوی جامع آموزش دروس معارف طراحی، 

 اسالمی

طراحی و تولید 

 محصوالت آموزشی
4.  

 دکتر منصور رضایی دکتر محمدرضا سلحشور

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزشی علوم 

معاونت پزشکی، 

دانشگاه علوم آموزشی 

 پزشکی کرمانشاه 

 

تولید محتوای الکترونیک برای آموزش روش تحقیق به 

 ارشد و دستیاران  دانشجویان

 

 

طراحی و تولید 

 محصوالت آموزشی

5.  

 دکتر منصور رضایی ، محمدرضا سلحشوردکتر ناصر همتی

دانشگاه علوم پزشکی 

مرکز ، کرمانشاه

مطالعات و توسعه 

  آموزشی علوم پزشکی

(EDC،)  

 تولید بسته آموزش مجازی برای فرآیندهای آموزشی

 
  .6 یادگیری الکترونیکی



کمیته پژوهش در  

 آموزش

 

اعظم باخته، دکتر پروین عباسی، احمد خشای، غلی 

 اکبر ویسی رایگان، سیروس میرزایی

دکتر مرضیه کبودی، 

 دکتر امیر جاللی

دانشکده پرستاری 

 مامایی
 فرایند ارتقای مهارت های بالینی دانشجویان کارشناسی مامایی

تدوین و بازنگری 

 برنامه های آموزشی
7.  

 
 معصومه عیوضیدکتر 

 
  دانشکده دندانپزشکی

آموزش جراحیهای پریودنتال به دانشجویان دندانپزشکی با استفاده 

 "عمل-مشاهده-نمایش-توضیح "از روش 

 

  .8 یاددهی و یادگیری

دکتر فرید نجفی، دکتر تورج احمدی جویباری، 

 دکتر بهزاد کرمی متین

 دکتر ماری عطایی

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 

های بالینی از طریق تدوین  ارتقاء برنامه های آموزشی گروه

 علمی کارنامه آموزشی، الکترونیکی، ترفیع پایه سالیانه اعضاءهیئت

 

ارزشیابی آموزشی 

 )هیات علمی برنامه(

 

9.  

 محمدرضا نیکبخت، نسترن قیاسوند

 

نیا،  یلداشکوهی دکتر

دکتر مهدی مجرب، 

مرضیه مرامی حاجی 

 آقا

 

 داروسازیدانشکده 

( واستفاده از CBCشیوه کدگذاری نوین نمونه های هرباریومی )

 هرباریوم بعنوان روش نوین آموزشی در درس گیاهان دارویی

 

 محصوالت آموزشی

 
11.  

  .11  یاددهی و یادگیری تدریس و طراحی جزوه به روش پازلی دانشکده داروسازی دکتر یلدا شکوهی نیا نسترن قیاسوند

 رضایی مهر، مریم بهزاد طهورثیمهندس آزاده 

دکتر یلدا 

 شکوهی نیا

 

آموزش مداوم جامعه 

 پزشکی دانشگاه

 طراحی و راه اندازی وب سایت آموزش مداوم

 
  .12 یاددهی و یادگیری

دکتر محمد رضا سلحشور ، دکتر شیوا روشنخواه ، 

 دکتر ایرج رشیدی
  دانشکده پزشکی دکتر سیروس جلیلی

انسان برای  گوش میانیساخت و بکار گیری مانکن  -طراحی 

 آناتومی گوش میانیآموزش 

طراحی و تولید 

 محصوالت آموزشی

 

13.  

دکتر بهزاد کرمی متین، دکتر نسرین جلیلیان، الدن  مدیریت و رهبری  بر مبتنی جامع آموزش رهبری مدل طراحی پزشکی علوم دانشگاه دکتر علی سروش 14.  



 دانشکده ، کرمانشاه ابراهیم پوریان

 بیمارستان پزشکی،

 )ع( رضا امام

 آموزشی بیمارستان آموزشی اعتباربخشی

 دانشکده بهداشت دکتر رضا محمدی 

بررسی روش نوین آموزشی بر پایه تکنیک یادگیری مشارکتی در 

رضایت مندی و یادگیری میزان دروس تکنولوژی مواد غذایی در 

 غذاییدانشجویان رشته  علوم صنایع 

 

ارزشیابی آموزشی 

)دانشجو، هیات علمی 

 و برنامه(

 

15.  

 رشادت سهیال دکتر گراوندی خانم کبودی،سرکار سیروس آقای

 محترم معاونت

 دانشگاه بهداشتی،

 کرمانشاه پزشکی علوم

 سالمت ارتقا و حفظ در سالمت نظام تالش و ساختار لمس

 جامعه

 و رهبری مرجعیت،

 آموزشی مدیریت
16.  

 یی زکی علی گیالن رجبی نادر قاسمی رامین سید

 مسلم جعفری ، زینب سعیدی شهرام زنگنه علی

 صوفی

 در سطح دانشگاه رشادت سهیال دکتر

 عوامل با )کارورزان (پزشکی آموختگان دانش سازی توانمند

 بر اجتماعی و روانی محیطی،اقتصادی، ، کالبدی گذار تاثیر

 سالمت

  .17 یاددهی و یادگیری

 علیرضا نسب، رحیمی آزاده، کبودی سیروس

 سعیده تبار، حجتی سارا پور، شهدی نیلوفر کریمی،

 پور، شیرزادی شهرزاد هندسی، کوروش نگهبان،

 سید،  نیا ولی کتایون خانگی مریم ابراهیمی، علیرضا

 موسوی باقر

 در سطح دانشگاه رشادت سهیال دکتر
 دستیاران توسط روان سالمت حوزه در مردم توانمندسازی

 روانپزشکی تخصصی
  .18 یاددهی و یادگیری

 سیروس آقای کهراریان، خانم سرکار نصیری، دکتر

 کبودی

 

 دکتر سهیال رشادت

 و دخترانه مدارس

 تحصیلی مقاطع پسرانه

 و راهنمایی ابتدایی،

 پوشش تحت دبیرستان

 پزشکی عرصه

 شهر نگر جامعه

 کرمانشاه

 جهت در مدارس در پزشکی کارورز دانشجویان نقش ایفای

 به )ایران فرزندان (آموزان دانش سازی توانمند

 خودمراقبتی و بهداشتی مسائل

  .19 یاددهی و یادگیری

بکارگیری آموزش مبتنی کارگاه آموزشی و دستنامه در  دانشکده داروسازی میرزایی دکتر شهال رجعتی دکتر فاطمه   .21 یاددهی و یادگیری



 کارورزی صنعت دانشجویان داروسازی

 دانشکده  بهداشت دکتر فاطمه رجعتی محمدرضا سلحشوردکتر 

وارونه و اثر تبیین تجارب دانشجویان در بکارگیری الگوی کالس 

بخشی آن بر جو آموزشی و عملکرد تحصیلی در ارائه درس 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس

سنجش و ارزشیابی و 

 اثربخشی آموزشی
21.  

 دانشکده پزشکی بیتا انوریدکتر  

بیمار در راستای اهداف  دهی مبتنی بر فرآیند یاداجرای 

کوریکولوم کارورزی بخش داخلی در بیمارستان امام خمینی 

 )ره( کرمانشاه

  .22 یاددهی و یادگیری

 داغنشکده پیراپزشکی رضا پورمیرزا کلهری بیژن صبور، افشین گودرزی

  استفاده از سناریو فرضی حادثه در روش نوین کاربرد

دانشجویان  در سیستم فرماندهی حادثهمبحث  ارزشیابی

 در طول سال  های پزشکی فوریت شناسی ناپیوستهکار

 .1393-95تحصیلی 

  .23 یاددهی و یادگیری

 دانشکده بهداشت دکتر فاطمه رجعتی 
-PRECEDE ریزی برنامه الگوی واجرای طراحی

PROCEED ارشد کارشناسی دانشجویان کارآموزی برنامه در 

 بهداشت آموزش

و بازنگری  تدوین

  .24 برنامه های آموزشی

 

 

 

 


