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 نام و نام خانوادگی: مصیب مظفری  -1

 تحصیالت :  -2

 (از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1390( و دکترای پرستاری )1378کارشناسی ارشد)  –(1373لیسانس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایالم )

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایالم  استادمرتبه دانشگاهی:   -3

 تاکنون   1390شرح فعالیت های اجرایی، آموزشی و پژوهشی از سال  ب( 

 سمت های اجرایی 
 

 1394تا    1389مدیر گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم از سال   .1

 23/11/91تا    1390  /5/9معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از سال .2

 94تا بهمن    24/11/91سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی از سال   .3

 ( 1393مدیر مسئول فصلنامه پرستاری سالمندان از بدو تأسیس ) .4

 98تا بهمن    94سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از شهریور   .5

  98تا بهمن    95مدیر طرح تحول آموزش از بهمن   .6

 دبیر کارگروه اعتالی اخالق حرفه ای دانشگاه  .7

 مسئول برنامه عملیاتی و استراتژیک معاونت آموزشی  .8

 1401تا فروردین    98از بهمن    مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه .9

   1401معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی از تیرماه   .10

 1401  رماهیتمدیر مسئول فصلنامه پرستاری سالمندان از   .11



 سخنرانی و پوستر در همایش ها
 

المللی رازی از  سومین کنگره سالیانه اخالق پزشکی )توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران( مرکز همایش های بین   .1

 )پوستر( 5/12/91تا    3/12/91

پوستر چاپی)بایسته    -12/9/92تا    9/2/92  -چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی)وزارت بهداشت( .2

 های آموزش اخالق حرفه ای در علوم پزشکی(  

بررسی  پوستر چاپی)  -12/9/92تا    9/2/92  -چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی)وزارت بهداشت( .3

 میزان پوشش نقش های حرفه پرستاری در برنامه آموزش پرستاری ایران (

. سخنرانی با عنوان  91بهمن    19تا    17همایش کشوری توسعه نقش پرستار : گامی به سوی ارتقاء سالمت. مشهد.   .4

 سخنران برتر   -"جایگاه پرستاران در نظام حقوقی ایران  "

سخنرانی)گزارش یک    -12/9/92تا    9/2/92  -پزشکی)وزارت بهداشت(چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم   .5

 تجربه: تدوین درس اخالق و مقررات حرفه ای جهت مقطع کارشناسی رشته پرستاری و ارائه آن( 

.  ارائه  92اسفند    8و  7مشهد.    "چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی"همایش کشوری   .6

 پوستر. 

 5/12/90لغایت  3/12دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،    -یش اخالق پزشکی در نظام سالمتسخنرانی درهما .7

 شرکت در دوره ها و کارگاه ها
 6/7/90ساعت( طرح دوره و طرح درس)دانشگاه علوم پزشکی ایالم (    8کارگاه یک روزه ) .1

 11/10/96ساعته اولویت های پژوهشی:    6کارگاه   .2

 2/2/97با عنوان استراتژی حمایت از کاالی ایرانی ، فرصت یا تهدید؟    ساعته  4شرکت در کرسی آزاد اندیشی   .3

 28/1/93-27ساعت( فرآیند آموزشی)دانشگاه علوم پزشکی ایالم (    16کارگاه دو روزه ) .4

 24/10/93)دانشگاه علوم پزشکی ایالم (  open access resourceساعت(    4کارگاه یک روزه ) .5

 15/11/93)دانشگاه علوم پزشکی ایالم (  medical interactive learningساعت(    4کارگاه یک روزه ) .6

 93/ 15/11تهران(    -امتیاز( مهارتهای مصاحبه در تحقیقات کیفی)انجمن علمی پرستاری ایران  6کارگاه دو روزه ) .7

 2/2/94سالمت)دانشگاه علوم پزشکی ایالم (  ساعت( کارآیی و عدالت در نظام    2کارگاه یک روزه ) .8

 19/4/1390لغایت    14/4  -دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -ساعت(  30دوره طرح معرفت) .9

 91مشهد مرداد ماه    -ساعت(50طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان ) .10

 19/3/90و18امتیاز( آموزش الکترونیکی)دانشگاه علوم پزشکی ایالم (    5  -ساعت  16کارگاه دو روزه ) .11



 امتیاز(  12)  5/12/90لغایت  3/12دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،    -شرکت در همایش اخالق پزشکی در نظام سالمت .12

 12/10/90ساعت( اخالق حرفه ای )دانشگاه علوم پزشکی ایالم (    8کارگاه یک روزه ) .13

آموزشی و    شرکت در پنجمین سمینار علمی انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران)تکنولوژی .14

 (امتیاز    5  -ساعت  16)  10/9/90و9دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،    -یادگیری(

 26/8/90امتیاز( حقوق بیماران در نظام سالمت )دانشگاه علوم پزشکی ایالم (    3  -ساعت  8کارگاه یک روزه ) .15

 1/10/90(    ساعت( مهدویت و جهان پس از ظهور )دانشگاه علوم پزشکی ایالم  4کارگاه فرهنگی یک روزه ) .16

 12/11/90( مقاله نویسی )دانشگاه علوم پزشکی ایالم (  -ساعت  8کارگاه یک روزه ) .17

 30/9/90و29( نقد و داوری مقاالت )دانشگاه علوم پزشکی ایالم (  -ساعت  16کارگاه دو روزه ) .18

 23/9/90)دانشگاه علوم پزشکی ایالم (    end note(  -ساعت  8کارگاه یک روزه ) .19

 4/10/90( چگونگی استفاده از کتابخانه دیجیتال )دانشگاه علوم پزشکی ایالم (  -ساعت  8کارگاه یک روزه ) .20

 25/9/90ساعت( شیوه های تدبر در قرآن )دانشگاه علوم پزشکی ایالم (    3کارگاه فرهنگی یک روزه ) .21

 2/9/90ان اقتصادی در غرب )دانشگاه علوم پزشکی ایالم (  ساعت( بحر  4کارگاه فرهنگی یک روزه ) .22

ساعت( دالیل دشمنی آمریکا با انقالب اسالمی و نقش ایران در خاورمیانه )دانشگاه    4کارگاه فرهنگی یک روزه ) .23

 18/7/90علوم پزشکی ایالم (  

 18/6/91ی ایالم (  ساعت( قوانین و مقررات اعضای هیات علمی  )دانشگاه علوم پزشک  4کارگاه یک روزه ) .24

 21/6/91ساعت( دانش پژوهی )دانشگاه علوم پزشکی ایالم (    4کارگاه یک روزه ) .25

 19/6/91ساعت( کلیات روش تدریس )دانشگاه علوم پزشکی ایالم (    4کارگاه یک روزه ) .26

 

 برگزاری دوره ها و همایش ها و سخنرانی در کارگاه ها 

 
 20/12/92  -دانشگاه علوم پزشکی ایالم  -"قرآن پژوهی و طب"عضو علمی همایش   .1

   97  و    96هیجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ،  اردیبهشتهفدهمین و  عضو هیات رییسه   .2

 20/12/92  -دانشگاه علوم پزشکی ایالم  -"قرآن پژوهی و طب"عضو هیأت رئیسه همایش   .3

 12/3/93  -ی ایالمدانشگاه علوم پزشک  -"طرح سوال "آموزشی یک روزه  سخنرانی در کارگاه   .4

 27/7/93  -دانشگاه علوم پزشکی ایالم  -  "مهارت های ارتباطی"سخنرانی در کارگاه یک روزه   .5

 29/11/93  -"سومین کنگره پژوهشی داخلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم  "داور پانل در .6

   14/10/90  –  "گزارش نویسی در پرستاری  "نظارت علمی بر برگزاری سمینار دانشجویی تحت عنوان .7



   27/10/90  –  "حقوق بیمار  "نظارت علمی بر برگزاری سمینار دانشجویی تحت عنوان .8

 18/4/91  -دانشگاه علوم پزشکی ایالم  -  "اتنوگرافی  -روش تحقیق کیفی"سخنرانی در کارگاه یک روزه   .9

 30/3/91و29  -المدانشگاه علوم پزشکی ای   -  "احیاء قلبی ریوی در بزرگساالن"سخنرانی در کارگاه دو روزه   .10

 8/10/90و7)دانشگاه علوم پزشکی ایالم (  "روش های نوین ارزشیابی دانشجو "(  -ساعت  16مدرس کارگاه دو روزه ) .11

 6/12/96سخنران کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد   .12

روشهای پیاده  ساعته مسئولیت های قانونی کارکنان درمانی و غیر درمانی، حقوق بیمار و    6سخنرانی در کارگاه   .13

 ( 30/9/96سازی منشور حقوق بیمار و بیمارستان ولیعصر دره شهر)

 ( 20/6/96معاونت آموزشی)  -ساعته خطاهای پزشکی: ویژه دستیاران    6سخنرانی در کارگاه   .14

 26/2/97سخنران کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد   .15

 در حیطه فلسفه پزشکی  97لغایت    95مدرس کارگاه های المپیاد   .16

ساعته مسئولیت های قانونی کارکنان درمانی و غیر درمانی، حقوق بیمار و روشهای پیاده    6در کارگاه    سخنرانی .17

 ( 10/12/96سازی منشور حقوق بیمار و بیمارستان امام حسین مهران)

 

 

 دروس تدریس شده 
 دروس داخلی جراحی در مقطع کارشناسی رشته پرستاری  -1

 رشته پرستاری درس روش تحقیق در مقطع کارشناسی  -2

 درس روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری  -3

 رشته پرستاری  درس اخالق و مقررات حرفه ای در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  -4

 س پرستاری اختالالت حاد و مزمن در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ودر -5

 ( در مقطع کارشناسی ارشد 1درس پرستاری سالمندان ) -6

 درس پرستاری انکولوژی در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی  -7

 درس مفاهیم پایه در مقطع کارشناسی پرستاری  -8



 نوآوری آموزشی 

 
تدوین، استقرار و ارزشیابی    "رترکشوری درششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری تحت عنوانفرآیند آموزشی ب .1

 "درس اخالق و مقررات حرفه ای جهت مقطع کارشناسی رشته پرستاری  

استقرار و ارزشیابی آزمون    "فرآیند آموزشی برتر دانشگاهی درهفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری تحت عنوان .2

 "عینی در گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالمبالینی ساختارمند  

عنوان .3 مطهری تحت  آموزشی شهید  درهفتمین جشنواره  دانشگاهی  برتر  آموزشی  ارزیابی    "فرآیند  و  اجرا  تدوین، 

 "برنامه درسی درس مهارت های کاربردی زندگی

بهبود پیشرفت تحصیلی   "جشنواره آموزشی شهید مطهری تحت عنوانفرآیند آموزشی برتر دانشگاهی درهشتمین   .4

 "با استفاده از الگوی نقشه مفهومی در دانشجویان پرستاری کارشناسی پیوسته

تدوین، اجرا و ارزشیابی    "جشنواره آموزشی شهید مطهری تحت عنوان  دهمین  فرآیند آموزشی برتر دانشگاهی در .5

 "م پزشکی ایالمیادگیری الکترونیک در دانشگاه علو

در .6 دانشگاهی  برتر  آموزشی  عنوان  یازدهمین  فرآیند  تحت  مطهری  شهید  آموزشی  و    "جشنواره  اجرا   ، طراحی 

 "ارزشیابی دوره یادگیری در جامعه : کار در تیم های چند رشته ای

استفاده از ژورنال کالب   "جشنواره آموزشی شهید مطهری تحت عنوان یازدهمین فرآیند آموزشی برتر دانشگاهی در .7

 "مبتنی بر تلگرام در آموزش درس اخالق حرفه ای کارشناسی ارشد پرستاری  

8.  

 کمیته ها –عضویت در شوراها 
 تاکنون  (1/4/95)  عضو و نایب رییس هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات هیات علمی  .1

 2/97/ 5اه )عضو کمیته مجله علمی دانشگ .2

 تاکنون    (3/96/ 6عضو هیات ممیزه  و عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه از بدو تشکیل) .3

 ( 14/11/96عضو کمیسیون تخصصی آموزش طرح انطباق امور اداری و پزشکی با موازین شرع مقدس) .4

 (16/8/95عضو شورای اخالق دانشگاه) .5

 عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی  .6

   96عضو گروه مصاحبه و نماینده معاونت آموزشی در جذب داوطلبان هیات علمی سال   .7

 ( 18/4/96مجری طرح تدوین سند سالمت استان) .8



 ( 14/12/96عضو کمیته دانشگاهی اخالق پزشکی) .9

 (1394عضو هیات نظارت بر چهارمین انتخابات نظام پرستاری شهرستان ایالم)   .10

 به مدت دو سال   9/5/91دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ  عضو کمیته علمی مجله علمی پژوهشی   .11

 به مدت دو سال   17/1/94عضو کمیته علمی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ   .12

عضو کمیته آموزش حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ  .13

 دارد( )ادامه    5/7/94

 ( 1395عضو کمیته اجرایی هشتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران )بهار   .14

   7/12/92عضو ستاد حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ   .15

 )ادامه دارد(   21/4/94ستاد حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ    یت مجددعضو .16

 به مدت دو سال   5/12/93ی ایالم از تاریخ  عضو شورای دانشگاه علوم پزشک .17

 به مدت دو سال   5/12/93عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ   .18

 )ادامه دارد(  26/12/93عضو کمیته وبومتریک دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ   .19

 )ادامه دارد(   4/10/92ایالم از تاریخ  عضو اصلی کمیته ترفیعات پایه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی   .20

 به مدت دو سال   2/4/93عضو گروه آموزشی پژوهشی اخالق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ   .21

 )ادامه دارد(   14/12/92عضو شواری مشاوران فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ   .22

 و تمدید شده از تاریخ  25/10/90م پزشکی ایالم از تاریخعضو کمیته مالی شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علو .23

 به مدت دو سال 24/2/93

 به مدت دو سال 24/2/93عضو کمیته اقدام پژوهی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ   .24

 به مدت یک سال   14/2/93عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ   .25

)ادامه    24/3/93تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ  عضو شورای   .26

 دارد( 

)ادامه  31/3/93عضو کمیته فنی و نظارت و بازرسی برنامه تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ   .27

 دارد( 

 28/1/92و تمدید از تاریخ  29/1/91تاریخ  عضو کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی ایالم از   .28

 ) کمیته منحل گردیده است(   13/10/90عضو کمیته آموزش همگانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ .29

 1390سال    -عضو کمیته علمی پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی ایالم .30

 1390مرکز فوریت های پزشکی از سال  عضو کمیته موقت مصاحبه از داوطلبان رشته غیر مت .31



 به مدت دو سال 26/1/91عضو شورای راهبردی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ایالم از تاریخ   .32

 تاکنون  28/1/92عضو شورای پژوهشی دانشگاه از تاریخ   .33

 تاکنون  13/5/92عضو کمیته تخلفات پژوهشی از   .34
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 پايان نامهعنوان 
 
 

 پايان نامه  مقطع 
محل 
 انجام 

 اسامي همكاران 

سمت در  
ارتباط با  
 پايان نامه

MPH  كارشناسي 
كارشناسي  

 ارشد 

دكتري  
عمومي گروه  

 پزشكي 

   

تأثیر مصاحبه انگیزشی گروهی بر عزت  1

 نفس سالمندان مبتال به سرطان  

  

 

 

 

 

 
 

 

√ 

 
 

 

دانشگاه   
علوم  

پزشکی  
 ايالم

حدیث  

سلطانی)دانشجو(،  

مظفری آرمان  مصیب   ،

 آزادی  

 راهنما

بررسی اثر آموزش بر اساس مدل مراقبتی  2

مشارکتی بر کیفیت زندگی در بیماران 
COPD 

  √ 
 

)دانشجو(،   "   نادری  مدینه 

مظفری  ساناز  مصیب   ،

 اعظمی

 راهنما

بررسی برنامه آموزشی بر رفتارهای خود  3

مراقبتی بیماران کاندید آنژیوگرافی  

 کرونری

  √ 
 

عموزاده  "   وند  منور حسن 

معصومه  )دانشجو(، 

مصیب شوهانی،  

 مظفری 

 مشاور 

اثربخشی قلم های انسولین بر ماندگاری   4

 درمان و هیپوگلیسمی در شهر ایالم 

  √ 
 

حسن  "  

پورعبداهلل)دانشجو(، 

اعظمی،   مصیب ساناز 

 مظفری 

 مشاور 



بررسی تاثیر ارتعاش موضعی بر بهبود  5

در شهر  2دیابت تیپ بیماران مبتال به 

 1395-ایالم 

    

√ 

 
 

 

دانشگاه  
علوم  

پزشکی  
 ايالم

مظفری)دانشجو(،  زهرا 

 ،  مصیب مظفری

 راهنما

بررسی دو روش آموزش خود مراقبتی   6

 , FBSحضوری و غیر حضوری بر میزان  

C1HBA   

   √ 

 

معصومه عبدی)دانشجو(،   " 

 ،  مصیب مظفری

 راهنما

تاثیر مدیریت خستگی مبتنی بر برنامه   7

ورزشی در منزل بر کیفیت زندگی بیماران 

 1397مبتال به سرطان در سال 

  √ 
 

فاطمه  "  

حسنوند)دانشجو(، 

  ، اتاقی  مصیب معصومه 

علی    مظفری  ،

 خورشیدی  

 مشاور 

مقایسه تاثیر آموزش چهره به چهره و تله  8

نرسینگ بر کیفیت مراقبت مراقبین 

خانوادگی بیماران مبتال به سرطان مراجعه 

کننده به بخش انکولوژی بیمارستان شهید 

   1396مصطفی خمینی در سال 

  √ 
 

لطفی)دانشجو(،   "   شهره 

شوهانی   معصومه 

مظفری، ،علی  مصیب 

 خورشیدی  

 مشاور 

بررسی تاثیر آموزش به روشهای همتا و   9

یادگیری  مهارت پانسمان منتور شیب بر 

های جراحی در دانشجویان  پرستاری 

 96-97علوم پزشکی ایالم در سال 

   
√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

رضایی)دانشجو(،  زینب 

آزادی،   مصیب  آرمان 

 مظفری 

 مشاور  

بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی   10

مقطع  کارشناسی پرستاری به مشکالت 

 بهداشتی درمانی سالمندان به روش دلفی

زینعلی)دانشجو(،     √   شیما 

مظفری  ساناز  مصیب   ،

معصومه   اعظمی، 

 شوهانی 

 راهنما 



مهارتی پیش کارورزی  -تاثیر بسته نظری 11

مراقبت های ویژه قلبی بر خود کارآمدی 

 دانشجویان کارشناسی پرستاری

  √ 
 

دانشجو(،     عطایی)  شیما 

اعظمی،   مصیب ساناز 

دیرکوند  مظفری  اشرف   ،

 مقدم، سیروس نوروزی 

 راهنما 

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مهارت  12

های مدیریت استرس پرستاران تازه کار  

شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر 

 ایالم 

  √ 
 

دانشجو(،     پور)  ولی  سارا 

اعظمی،   مصیب ساناز 

 مظفری 

 راهنما 

تدوین الگوی تکامل شغلی پرستاران با   14

 استفاده از فن دلفی 
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رحیمی)دانشجو(،  زینب 

مظفری  ساناز  مصیب   ،

 اعظمی  

 راهنما 

تاثیر آموزش رویکرد مراقبت مبتنی بر   15

شواهد بر اساس مدل اشاعه نوآوری راجرز 

بر درک و پذیرش عملکرد مبتنی بر 

  –شواهد پرستاران بخش های عفونی 

داخلی بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه  

1398 

مصطفی     √  

 -حسینی)دانشجو(

مصیب   -حمید تقی نژاد

 مظفری 

 مشاور  

میزان آمادگی بیمارستان حضرت  بررسی  16

ولیعصر)عج( دره شهر در برابر حوادث و  

 1396بالیا در سال 

  √ 
 

عباسی)دانشجو(     -جلیل 

مصیب   -حمید تقی نژاد

 مظفری 

 مشاور  

بررسی تاثیر برنامه کوتاه مدت آموزشی بر  17

آمادگی بیماران کاندید روش تشخیصی 

 آندوسکوپی 

  √ 
 

ارسالن    

قباد    -رستمی)دانشجو(

  -علی خورشیدی  -آبانگاه

 مصیب مظفری 

 راهنما 



 

 جوایز و تقدیر نامه ها 
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 مرجع اهدا كننده   عنوان  *

اسامي همكاران به ترتيب  **
اولويت       ) شامل نام  

 متقاضي( 

سمت در  
 ارتباط با  

   بين المللي كشوري  دانشگاهي  

 

   
  مصیب مظفری    * برتر کیفیت آموزش در دانشگاه رتبه  1

سال   2 الکترونیک  یادگیری  اول  رتبه  برتر  ؛    97فرآیند  موفق  تجربه  یک  گزارش   (

ای   حرفه  اخالق  درس  آموزش  در  تلگرام  بر  مبتنی  کالب  ژورنال  از  استفاده 

 کارشناسی ارشد رشته پرستاری(

ساناز   – مصیب مظفری   *

 اعظمی  

صاحب  

 فرآیند 

سال   3 آموزشی  برنامه  بازنگری  و  تدوین  حیطه  اول  رتبه  برتر  طراحی،   97فرآیند   (

اجرا و ارزشیابی دوره یادگیری در جامعه در دانشگاه علوم پزشکی ایالم ؛ کار در تیم  

 های چند رشته ای(

سیروس    – مصیب مظفری   *

نوروزی، معصومه شوهانی ، ساناز  

عابدزاده،  اعظمی ، محمد صادق 

    آرمان آزادی، زیبا یگانه 

صاحب  

 فرآیند 

سال   4 الکترونیک  یادگیری  اول  رتبه  برتر  دوره  96فرآیند  ارزشیابی  و  اجرا  )تدوین، 

 یادگیری الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی ایالم( 
  مصیب مظفری    *

  مصیب مظفری    * مدیر نمونه آموزشی 5

     * مورد(  2تقدیر به عنوان عضو کارگروه برگزیده طرح تحول آموزش ) 6

)استقرار نظام ارزشیابی تکوینی استاد  96فرآیند برتر رتبه اول حیطه ارزشیابی سال   7

 از دیدگاه دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایالم( 

ساناز   – مصیب مظفری   *

 فاطمه پالیزبان  –اعظمی 

صاحب  

 فرآیند 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

فرآیند برتر رتبه اول حیطه مدیریت و رهبری آموزشی)تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی اعضاء هیات   8

 علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم( 
مصیب    *

 مظفری 

صاحب  

 فرآیند 
مصیب    * مورد(  2تقدیر به عنوان مسئول برنامه پایش معاونت آموزشی) 9

   مظفری 

 

اول   10 رتبه  برتر  سال  فرآیند  آموزشی  های  برنامه  بازنگری  و  تدوین  ارزشیابی  98حیطه  و  اجرا  )تدوین، 

 درس مهارت های مطالعه : تجربه دانشگاه علوم پزشکی ایالم( 
رضا ولی     *

  -زاده

مصیب 

  -مظفری 

ساناز  

  -اعظمی

فروزان 

 کاوری زاده  

صاحب  

 فرآیند 

 * )تحول در برنامه های آموزش مداوم( 98فرآیند برتر رتبه اول حیطه مدیریت و رهبری آموزشی سال  11

افرا   -ساناز اعظمی   -مصیب مظفری -رضا ولی زاده

 کبری یوسفوند -زینب سلیمی -خسروی

 

)مدلینگ سه بعدی ساختار و  98فرآیند برتر رتبه اول حیطه طراحی و تولید محصوالت آموزشی سال   12

مشاهده در نرم افزارهای مبتی بر ویندوز و ارزیابی سطح مسیرهای بیوشیمیایی میتوکندری با قابلیت  

 پذیرش آن در دانشجویان دانشگاه ع پ ایالم ( 

علی نوری    *

  -زاده

مصیب 

 مظفری 
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