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 نام و نام خانوادگی منتخبین نام دانشکده حیطه فردی ردیف

 خانم دکتر شبنم نوحه سرا پزشکی بالینی برتر 1

 خانم دکتر فاطمه حقدوست اسکویی پرستاری و مامایی بازنشسته برتر 2

 خانم دکتر بیتا مهروی فن آوری نوین پزشکی آموزش پاسخگو 3

 دکترامیر حسین جمشیدیآقای  طب ایرانی نسل سوم 4

 خانم دکترشاندیز مصلحی مدیریت مشاوره تحصیلی 5

 خانم دکتر مطهره آقاجانی پزشکی تعالی آموزش 6

 خانم دکتر زهره سهرابی پزشکی  پژوهش در آموزش 7

 خانم دکتر رفعت باقر زاده مدیریت  آموزش مجازی 8

 

 نام مدیر گروه   حیطه گروهی        

برتردر حیطه دستاورد های گروه  1

 بین المللی در آموزش

 آقای دکتر عبدالرضا پازوکی  پزشکی

 مدیر گروه جراحی عمومی

 آقای دکتر علی اصغر فرشاد  بهداشت  گروه برتر در حیطه نسل سوم 2

 مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 ردیف استاد شایسته تقدیر در حیطه نام منتخب نام دانشکده

 1 پژوهش درآموزش آقای دکتر محمد مهدی مجاهدیان داروسازی

 

 فرایندهای منتخب دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهری

 صاحبان فرایند حیطه ردیف

 خانم دکتر شعله بیگدلی، خانم مریم اعال طراحی و تولید محصوالت آموزشی 1

   ی مراقبتی پای دیابتیواره بازیطراحی و ساخت نسخه نمایشی  عنوان فرآیند:  

 آقای دکتر سید محمد حسین محمودی، خانم الهه خدادوست تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی 2

 دانشجویان علوم پزشکی ی ارتقای آگاهی و مهارتسایکوتوپیا، مراقبت از سالمت روان خود و همتایان؛ برنامهعنوان فرآیند: 

 

 خانم دکتر معصومه توکلی، خانم دکتر سلیمه گوهری نژاد الکترونیکییادگیری  3

 ارتقای کیفیت آموزش درس بیوشیمی بالینی برای دانشجویان پزشکی با استفاده از میکرولرنینگ و گروه همتایان عنوان فرآیند: 

 آقای دکتر علی طیبی، خانم دکتر مهیا نادرخانی یاددهی و یادگیری 4

  آموزش تلفیقی دوره سمیولوژی عملی در دوره پاندمی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان فرآیند:

خانم دکتر نرگس شفارودی، خانم دکتر افسون حسنی مهربان، خانم دکتر  ارزشیابی آموزشی 5

 مرضیه پشم دار فرد 

 

 
 



 العات و توسعه آموزشمعاونت آموزشی/ مرکز مط           

 منتخبین نهایی هفتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق

 4/11/1400سالن سیصد نفره همایشهای رازی

 

 دانشکده پرستاری و مامایی  )دکتر پیروی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی(  دانشکده برتر:

EDO : دکتر لیال نعمتی انارکی مدیر  برتر(  دانشکده  مدیریتEDO  ) دانشکده مدیریت 

 

 
 

 "محتوای الکترونیکی دانشجوییتولید  "دانشجویان برتردر حیطه :

 دانشکده نام و نام خانوادگی مقام

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی آقای احسان شکری اول

 دوم
 هانیه نشاسته ریز

 حانیه دولتی

 رویا اکبری
 پزشکی

 بهداشت ندا مهرپرور سوم

 چهارم
 عطیه السادات سجادی

 علیرضا بابایی
 پیراپزشکی

 پنجم
 سمیه غفاری هشجین

 ناهید گویلی کیالنه

 مژگان زارعی ونوول

 پزشکیمدیریت و اطالع رسانی 

 ششم

 امیر حسام موسی زاده

 ثمینه ثقفی نیا

 نیا زهرا ثقفی

 ساناز سلیمانی

 پزشکی

 


