
گزارش نتایج دومین جشنواره آموزشی دانشگاه
، فرآیندهاي آموزشی نوین و نوآورانه ارائه شده توسط 1388ماه در دومین جشنواره آموزشی دانشگاه در اردیبهشت

این فرآیندها در سال . هاي آموزشی و اعضاي هیات علمی دانشگاه، در کمیته جشنواره مورد بررسی قرار گرفتگروه
در نهایت فرآیندهاي . کرداز تنوع و گستردگی خوبی برخوردار بود و انتخاب برترین فرآیندها را دشوار میجاري نیز 

اندرکاران فرآیندهاي مذکور، توفیق روزافزون ضمن تبریک به تمامی دست. برتر دانشگاه به شرح زیر انتخاب شدند
هاي آموزشی را از خداوند منان وزش و نوآوريتمامی اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه آم
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