
  96 سال جشنواره آموزشی شهید مطهري نیدهم کسب رتبه برتر دانشگاهی در  

  ویژه بهورزان کارآموز"ریزي عملیاتی در خانه بهداشت برنامه"یابی دورهشریزي، اجرا و ارز طراحی، برنامه
  

  97سال  یآموزش ندیدر فرا جشنواره آموزشی شهید مطهري نیازدهمیدر کشوري کسب رتبه سوم  

  :عنوان فارسی

  هاي عملی ویژه ارزشیابی کارآموزان مراقب سالمتطراحی و بکارگیري کتابچه ثبت فعالیت
  

 :عنوان انگلیسی
Design and implementation of a practical record book for evaluating health care trainees 

  

  : حیطه نوآوري

 ) برنامهدانشجو، هیات علمی و (ارزشیابی آموزشی 



  .                                                  نام همکاران و نوع و میزان مشارکت هر یک از ایشان در فعالیت مورد نظر را ذکر نمایید
 

میزان  امضاء
 مشارکت

سمت در این  درجه دانشگاهی نوع همکاري
 فعالیت

 نام و نام خانوادگی

کارشناس مسئول آموزش  طراحی وبرنامه ریزي اجراي  
 بهورزي و توانمند سازي کارکنان

مجري و مدیر 
 طرح

  زهره رجبی آرانی

 
 دکتر سید علیرضا مروجی مجري  دانشیار  مدیر اجراییمعاون بهداشتی و   

  فاطمه جدي   مجري  دانشیار  برنامه ریزي  واجرا   
 اعظم اکبرزاده مجري  مربی بهورزي  برنامه ریزي  واجرا  

 زهره ربانی مجري مربی بهورزي   

 آمنه باصري مجري مربی بهورزي   

  محمد نصیرزاده   همکار  کارشناس آموزش    
  وجیهه رمضانی   همکار متصدي دفتري بهورزي    
 معصومه گندمی همکار مربی بهورزي   

 لیال مهندس همکار کارشناس ستادي   

 اعظم مدیحی همکار کارشناس ستادي   

  اعظم ترنجی نژاد   همکار  کارشناس   
  اعظم کرباسی   همکار  کارشناس   
  سید رحمان  مرتضوي  همکار  کارمند   

  
  
  
  
  
  
  

   



   98سال  جشنواره آموزشی شهید مطهري نیهمدوازد رتبه اول کشوري درکسب  

  آرانی زهره رجبی :خانوادگی درخواست کننده نام و نام

  zrajabi.1348@gmail.com:پست الکترونیک

    :عنوان فارسی
  ویژه بهورزان کارآموز"ریزي عملیاتی در خانه بهداشت برنامه"یابی دورهشریزي، اجرا و ارز طراحی، برنامه

  
  :عنوان انگلیسی

 
Designing, Planning, Implementing and Evaluating of Course of"Operational 
Planning at Health House"for Behvarzes of trainer 

  
  هاي آموزشی تدوین و بازنگري برنامه: حیطه نوآوري

  
 . نام همکاران و نوع و میزان مشارکت هر یک از ایشان در فعالیت مورد نظر را ذکر نمایید

 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت درجه دانشگاهی نوع همکاري

 زهره رجبی آرانی  نماینده مجریان مدیرمرکز آموزش بهورزي طراحی و برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی 
  میرحسینی فخرالسادات دکتر   مجري  استادیار متدولوژي

 اعظم اکبرزاده مجري مربی بهورزي برنامه ریزي و اجرا
  دکتر سیدعلیرضا مروجی همکار   دانشیار همکاري در اجرا

  ناهید رئیسی همکار  مربی بهورزي  ""
  لیال خراسانی همکار  "" ""
 وجیهه رمضانی همکار کارشناس ""

 

  
  
  
  
  



   98سال  جشنواره آموزشی شهید مطهريدوازدهمین رتبه برتر دانشگاهی کسب  
    دانشگاه علوم پزشکی کاشان پزشکی ،: خدمتدانشکده محل   مجتبی صحت :خانوادگی درخواست کنندهنام و نام

  
  :عنوان فارسی

 در راستاي و پروژه  هئلمسدانشجویان پزشکی با روش تلفیقی مبتنی بر اپیدمیولوژي  درس اصول  آموزش
   گویی اجتماعی پاسخ

  :عنوان انگلیسی
Teaching of "Epidemiology Principles course" for medical students by integrated 
problem based and project based mixed method toward social accountability     

  
   یادگیري یاددهی و :حیطه نوآوري

 
  نام همکاران و نوع و میزان مشارکت هر یک از ایشان 

 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت درجه دانشگاهی نوع همکاري میزان مشارکت امضاء
  دکتر مجتبی صحت   نماینده مجریان اپیدمیولوژی دانشیار    

  زهره رجبی آرانی مجري ارشد آموزش پزشکی     

  وجیهه روحی  مجري  دانشجوي ارشد اپیدمیولوژي     

  سیدعلیرضا مروجیدکتر مجري پزشکی اجتماعیدانشیار   
  مجید حسن زادهدکتر   همکار پزشک عمومی   
  عطیه فقیهی  همکار  پزشکیدانشجوي دکتراي آموزش   
  میثم مزرعتی   همکار  دانشجوي پزشکی    

  
  
  
  

   



  1399 سال  جشنواره آموزشی شهید مطهريرتبه شایسته تقدیردر کسب  
    

  :عنوان فارسی )1
و "مردمی و همکاري بین بخشی جلب مشارکت"بازنگري کوریکولوم بهورزي با ادغام اهداف آموزشی دروس 

 بخش کارآموزي با رویکرد آموزش پاسخگودر  "محیط روستا بهداشت"

 :عنوان انگلیسی )2

Revision of Behvarzi Curriculum by Integrating Training Goals of 
Courses of "advocacy for Community Participation and Inter-Secrotal 
cooperation" and "Rural Environmental Health" in Field Section: 
Accountability Education Approach 

 

  : حیطه نوآوري )3
 زشیهاي آمو تدوین و بازنگري برنامه 

 
 )ردیف قابل افزایش است(اطالعات صاحبان و همکاران فرایند  )4

 نام و نام خانوادگی سمت در این فعالیت درجه دانشگاهی نوع همکاري

 زهره رجبی آرانی  نماینده مجریان مدیرمرکز آموزش بهورزي طراحی و برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی 
  میرحسینی فخرالسادات دکتر   همکار   استادیار متدولوژي

 آمنه باصري  مجري مربی بهورزي برنامه ریزي و اجرا
  عبدالرسول قاري  همکار   دانشیار همکاري در اجرا

  فاطمه رزاقی  همکار  مربی بهورزي  ""
  عاطفه اکبري حسین آبادي  همکار  "" ""
 عاطفه اکبري علوي  همکار کارشناس ""

  حسین سلطانی   همکار    

  غالمرضا شهسواري   همکار    

  جالل سیادتی   همکار    

  جواد دنیادیده   همکار    

  محبوبه نصراهللا زاده   همکار    

  وجیهه رمضانی  همکار    

  سید رحمان مرتضوي  همکار    

 


