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 20/2/1397مورخ  همایش تاپ پذیرفته شده  فرایندهای آموزشیلیست 

 وضعیت پذیرش عنوان مقاله صاحبان فرایند ردیف

1 

سید حسن  -محسن رضایی -مرتضی حیدری -اکرم حیدری

زهرا  -ابوالفضل ایرانی خواه -محسن اکبری -صادق یوسفی -عادلی

 نصراللهی

 سخنرانی  ای از طریق مدارس تابستانی سالمت و دین رشته توانمندسازی دانشجویان برای مطالعات میان

2 
مهسا حاجی  -اعظم مصلحی -مریم طبیبی -سید علی شفیعی دارابی

 امیر همتا -محمد حسینی

 در(  TBL) میت بر یمبتن سیتدر روش با یپزشک کیزیف درس یآموزش یرهبر و تیریمد

 ی سخنران روش با آن سهیمقا و فیضع یلیتحص عملکرد با یپزشک انیدانشجو
 سخنرانی

3 
 -اعظم فتحی -سکینه باقری -سیامک محبی -ذبیح اله قارلی پور

 زهرا تابش نیا

طراحی، راه اندازی و بازنگری سامانه طرح درس اساتید: تجربه چند ساله دانشگاه علوم 

  پزشکی قم
 سخنرانی

4 
سید حسن  -ذبیح اله قارلی پور -احمد پریزاد -سیامک محبی

 سارا خوش گفتار -شیما آب آب زاده -روح اله صفایی پور -عادلی

 علوم دانشگاه یپزشک اول سال انیدانشجو یبرا زودرس ینیبال مواجهه برنامه یاجرا و یطراح

  قم یپزشک
 سخنرانی

 کلهر نرگس -نیلوفر مقدم -عباس مقدم -افسانه مافی 5
 دانشجویان طراحی، اجرا و ارزشیابی روش مدل سازی اعضای بدن در آموزش درس آناتومی 

 رشته پزشکی 
 سخنرانی

6 
 -ابوذر اسمعیلی -احمد پریزاد -مرتضی محمد زاده -زهرا نصراللهی

 سید مجتبی موسوی

برای  طراحی، اجرا و ارزشیابی شیوه نوین تدریس انگیزشی و کاربردی قارچ شناسی پزشکی

 دانشجویان دندانپزشکی
 سخنرانی

 زهره خلجی نیا -امیر مسعود برقعی -پروانه صادقی مقدم 7
ارتقاء مهارت بالینی و ارتباطی تیم احیاء نوزاد با آموزش به روش نوین ) شبیه سازی و اجرای 

 نمایش( 
 پوستر

 محمدحسین رادمرد -احمد پریزاد -ثاراله شجاعی 8
ارزشیابی فرایند مناسب برای حضور حداکثری و هدفمند کارکنان مراکز طراحی  اجرا و 

  درمانی در برنامه های آموزش مداوم -آموزشی
 پوستر
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9 
 -سید حسن عادلی -مرتضی حیدری -اکرم حیدری -صادق یوسفی

 سیامک محبی
 پوستر  پزشکیارائه واحد درسی فلسفه پزشکی به دانشجویان پزشکی و دندان

 شیما آب آب زاده -محسن اسالمی -حیدریفاطمه  10
 انیدانشجو یریادگی شیدرافزا رآنیتاث و آموزش عملی آناتومی همراه با نمایش فیلم آموزشی

  یپزشک
 پوستر

11 
احمد  -سمیه مؤمنیان -سید مجید یوسفی -محبوبه سادات یوسفی

 پریزاد
 پوستر  پرستاریدر دانشجویان  "کالس درس وارونه"طراحی، اجرا و ارزشیابی 

 محسن اخوان سپهی 12
طراحی واجرا وارزشیابی یک روش آموزش بالینی برمبنای سیربیماری برای 

 دستیاران کودکان 
 پوستر

 پوستر  زشیآمو یور بهره شیافزا استفاده از فلوچارت در تدریس به منظور افزایش تدریس موثر و محمد رضا حائری 13

 پوستر ی قم دانشگاه علوم پزشکعلوم پایه  یعلم تیاه یآموزشی اعضا یازسنجین سیامک محبی   -ذبیح اله قارلی پور 14

 پوستر  تغییر چگونگی ارائه درس اخالق پزشکی دانشجویان پزشکی سارا خوش گفتار -صادق یوسفی -محسن رضایی 15

 پوستر  آموزشی بیوشیمی بالینی بر اساس آندرویدساخت نرم افزار  محسن بارانی -محمدرضا حائری 16

 پوستر امتحان کامپیوتر محور  محمدرضا حائری 17

 پوستر  نرم افزار امتحان جامع علوم پزشکی در رشته بیوشیمی محمدرضا حائری 18

 پوستر  بازنگری در برنامه بیوشیمی رشته پزشکی محمد رضا حائری 19

 حسین ایمانی -عبادی -نصراللهیزهرا  -زهرا کفاش 20
در پرستاری  های آزمایشگاهیاجرا و ارزشیابی طرح کاهش خطای قبل از آنالیز بر روی نمونه

  بالینی
 پوستر

 


