
 

 نام فعالیت دانش پژوهی ردیف
 

 مجری و همکاران
 

1 
راه اندازی آزمایشگاه تکنولوژی جراحی : فرآیند و دست آوردهای آموزشی 

)در حیطه ارزیابی، مدیریت، حاصل در دانشکده پرستاری ومامایی تبریز
 09ال طراحی مواد کمک آموزشی( س

،دکتر سوسن لطفیخانم دکتر مژگان 
ابراهیمی، دکتر  ولیزاده، دکتر حسین

لیال ولی زاده، خانمها فرحناز عبداله 
زاده، فرانک جبار زاده، مرضیه 

 مختاری

2 
استفاده از راهنمای یادگیری بالینی در آموزش دانشجویان پرستاری 
 09اینترشیپ)در حیطه شیوه نوین آموزش و روش نوین ارزیابی( سال 

دکتر لیال ولی زاده، دکتر مژگان 
عبداله زاده، عارفه لطفی، فرحناز 

داودی، دکترفریبرز روشنگر و اله سید 
 رسولی

3 
استفاده از روش پورت فولیو در آموزش و ارزشیابی دوره های بالینی 

 09سال   -کارشناسی پرستاری  4و  3دانشجویان سال 
 دکتر لیال ولی زاده ، فضا ویرانی 

4 
تکالیف بالینی در ارتقاء آموزش بالینی با طراحی و ارزشیابی فرمهای 

 09سال  – آموزش دوره های بالینی دانشجویان پرستاری
 دکتر لیال ولی زاده، فضا ویرانی

 دکتر لیال ولی زاده 09سال  -طرح درس" کارآموزی کودک و بیمار"  5

6 
ارتقای فرآیند اجرای نظام استاد راهنما با تدوین قوانین وارزشیابی آن )در 

 01(سال حیطه مشاوره و راهنمائی

دکتر سوسن ولیزاده، خانم مهناز 
جبرئیلی، دکتر مژگان بهشید،دکتر 

 حسین ابراهیمی  

7 
بسته آموزشی جامع نرم افزار خود آموز مراقبت از نوزاد)در حیطه تولید و 

 بکار گیری مواد آموزشی و کمک آموزشی(
 دکتر سوسن ولیزاده

8 
ایران و مقایسه این برنامه ارزشیابی تکوینی دوره کارشناسی اتاق عمل در 

در حیطه ارزشیابی و برنامه ریزی(سال با سایر دانشگاههای معتبر جهان )
01 

دکتر مژگان لطفی،دکتر سوسن 
ولیزاده، دکتر لیال ولی زاده، دکتر 

وحید زمانزاده، دکتر هادی حسنخانی، 
دکتر مژگان بهشید، زهرا شیخ علی 

 پور، فاطمه رایگان

0 
، در آموزش (portfolio)کاربرد روش آموزش و ارزیابی مجموعه کار 

بالینی دانشجویان پرستاری)در حیطه بکارگیری روشها وابزار نوین 
 01ارزیابی( سال 

دکتر سوسن ولیزاده، عارفه داودی، 
 نسیم امینایی

19 
نمونه کار واقعی در تدریس نظری و بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد 

 02سال  –ستاری آموزش پر

دکتر لیال ولی زاده، دکتر وحید زمان 
اله سید رسولی، سیما لک دیزج، زاده، 

فرحناز عبداله زاده، دکتر مژگان 
لطفی، سیما مقدسیان، علیرضا محجل 

اقدم، دکتر آزاد رحمانی، ملیحه 
اسدالهی، فضا ویرانی، عباس 

داداشزاده، مهناز جبرئیلی، دکتر 
رهکار فریبرز روشنگر، ماهنی 

فرشی، کبری پرون، فرانک جبار 
زاده، زهرا شیخ علی پور، خدیجه 

 نصیری 


