باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
دانشکده علوم پزشکی
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی

عملکرد فعالیت دفتر توسععع آموزش علوم پزشععک دانشععها آزاد اسععیم حا ش شععدر رد در سععا
تحصیل 1397ب شرح ذیل م باشش:
دفتر توسع آموزش علوم پزشک دانشها آزاد اسیم حا ش شدر رد در آبان ما  1394با هشف
ارتقاء م ح یف فرآینشهای آموزش تشکیل گردیش است.
مأموریت های اصل دفتر توسع ی آموزش علوم پزشک دانشها شامل سیاست گزاری ،برنام ریزی
ح نظارت مؤثر بر اجرای مناسب فرآینشهای آموزش  ،توانمنشسازی اعضای هیأت علم ح گرح های
آموز ش جدت بدر گیری از شیو های نوین ح فناحری های پی شرفت  ،تو سع ی دانش پژحه ح
پژحهش در آموزش ،ایجاد پیشععرفت مسععتمر تحصععیل ح تقویت اسععتعشادهای درخشععان ،تقویت
ارزشیاب برنام ها ح عملکرد آموزش مشرسین ح ر صش جدت گیری ها ح یفیت آموزش دانشها
ب سمت پاسخهوی ب نیازهای وز ی سیمت م باشش.
کمیته ارزیابی و ارزشیابی
اهم وظایف و عملکرد در سال :1397
 تکمیل فرم ارزشیاب اساتیش توسط رئیس دانشکش  ،مشیر گرح  ،همکار ،فراگیران ح خود ارزیاب
 محاسب ح صشحر نمر ارزشیاب ح ارائ آن ب ریاست دانشکش
کمیته توانمندسازي اساتید
فعالیت های صورت گرفت جدت اقشام فوق ،ب شرح ذیل م باشش:
 نیازسنج از اساتیش ح دریافت لیست اسام اساتیش عیقمنش جدت شر ت در ارگا

 مقرر شش ارگا آموزش  feed back lectureح ارگا آموزش  pblدر آذرما  97در دانشکش علوم
پزشک جدت اعضای هیأت علم تشکیل گردد.
 نیازسعععنج جدت جدت برگزاری ارگا آموزش مجازی  LMSجدت اعضعععای هیأت علم
ارشناسان آموزش در سا 97

ح

کمیته ارزیابی صالحیت بالینی
اهم وظایف و عملکرد در سال 1397
 همکاری با بخش مدارتهای بالین در انجام امتحانات عمل حرحدی اینترن شععی
پرستاری ب صورت OSCE

ارشععناسعع

کمیته برنامه ریزي و طرح درس ها
اهم وظایف و عملکرد در سال 1397
 نیازسعنج در خصعو
آموزش

احلویت های آموزشع

میت ح اعیم لیسعت احلویت ها ب گرح های

 بازنهری  Log bookرشععت ارشععناسع پرسععتاری ح مامای ح ارزیاب آن ها مبتن بر برنام جشیش
دحر مصوب شورای عال برنام ریزی
 ارزیاب طرح درس ر شت ار شنا س پر ستاری ،مامای ح اردان بدشا شت خانواد ح بدشاشعت
مبارز با بیماری ها ح ارشععناسعع ارشععش مشیریت خشمات بدشاشععت ح جشح دحر ح ارائ ی
بازخورد ب گرح های آموزش ح اساتیش مربوط
 آپلود سرف صل درحس ح برنام در س ح طرح درس تئوری ح بالین

سا تح صیل  97در ر ش ت

ار شنا س پر ستاری ،ار شنا س مامای  ،اردان بدشا شت خانواد  ،اردان بدشا شت مبارز با
بیماری ها ح ارشناس ارشش مشیریت خشمات بدشاشت
 ب رحز ردن لینک دفتر توسع آموزش در سایت اصل دانشها

کمیته پژوهش در آموزش
اهم وظایف و عملکرد در سال 1397
 نیازسعنج در خصعو
آموزش

احلویت های آموزشع

میت ح اعیم لیسعت احلویت ها ب گرح های

 تصععویب پرحپوزا طرح بررس ع ارتباط سععاسععیت اخیق ح خودپنشاری اخیق در دحر اینترن
شی دانشجویان پرستاری
 تصععویب پرحپوزا طرح بررس ع بررس ع مقایس ع ای م ح یف دیشگا مربیان ح دانشععجویان
پرستاری از الگ بوک ارآموزی ح ارحرزی
 چاپ تابهای مراقبت های پرسعععتاری در منز  ،رحانشعععناسع ع عموم  -زن ح خانواد  ،اصعععو
رحان زشک در مامای  ،تفسیر دحسوی نوار قلب ح اختیالت جنس توسط اساتیش پرستاری هم
ا نون جدت استفاد دانشجویان در دسترس م باشش.
کمیته مشورتی و شوراي آموزشی دانشجویی
اهم وظایف و عملکرد در سال 1397
 تشععکیل جلس ع هماهنه با اسععاتیش مشععاحر دانشععکش ح معرف

دانشععجویان دارای رحنش افت

تحصیل ب ایشان
 انتخاب دان شجویان ا ستعشاد درخ شان ح معرف آن ها جدت شر ت در الم یاد دان شجوی
فرحردین  1397تشکیل گردیش.

در

 تشکیل جلسات مشترک مشاحر ح برنام ریزی تحصیل برای  12نفر از دانشجویان دانشها آزاد
اسیم ح دانشها علوم پزشک شدر رد
لیست دانشجویان معرف شش جدت شر ت در الم یاد در ذیل ضمیم است.
رشته تحصیلی

کد ملی

شماره دانشجویی

نام پدر

نام خانوادگی

نام

پرستاری

۴۶۷۰۲۱۴۲۶۸

۹۴۰۳۲۳۱۰۲

مرتضی

شیوندی چلچه

فاطمه

بهداشت و مبارزه با بیماری ها

4610603675

950432513

حبیب اله

محمدیان دهکردی

فرزاد

بهداشت و مبارزه با بیماری ها

6330051445

950413961

بهرام

سنایی

فرزاد

بهداشت و مبارزه بابیماری ها

4610569167

950413190

غالم عباس

جهانگرددهکردی

ساسان

دامپزشکی

1130313522

920453126

محمدعلی

شیروی

مهدی

پرستاری

4610366169

940319503

همایون

امیرخانی

مریم

دامپزشکی

۱۲۷۱۸۷۲۰۹۹

۹۲۰۴۸۴۱۷۰

اسکندر

فرهنگی

سجاد

پرستاری

4660278603

930222552

سلیمان

حسینی

سید رضا

مامایی

۴۶۱۰۶۲۰۵۳۷

۹۵۰۳۸۱۱۰۱۶

بهنام

مردانی قهفرخی

فاطمه

پرستاری

4610604353

940374546

جابر

اسماعیلی وردنجانی

فهیمه

شیمی دارویی

۶۲۹۰۰۳۱۳۱۷

۹۴۳۲۱۶۲۹۹

بختیار

حاتمی

فاطمه

پرستاری

4610609551

950380985

جهاندار

خدادوستان شهرکی

زهرا

 هم چنین بازگشعععت ب نام  86/6818مورخ  1397/06/31در خصعععو برگزاری مشرسععع
از
زمستان اخیق در پژحهشهای زیست پزشک حیژ اعضای میت های تحقیقات دانشجوی
تاریخ  27لغایت  30بدمن ما جاری برگزار م گردد ،دبیر میت ب همرا یک دانشجوی فعا از
اع ضای میت تحقیقات دان شجوی دان شکش علوم پز شک دان شها آزاد ا سیم حا ش شدر رد ب
همرا رزحم معرف گردیش.
 - 1دبیر میت خانم نسرین بابادائ  ،شمار تماس09132854105 :
 - 2دانشجوی عضو میت خانم فاطم شیونشی ،شمار تماس09137212613 :
ضععمنار رزحم دبیر ح دانشععجوی میت تحقیقات دانشععجوی ب دفتر توسععع پژحهش ح فناحری علوم
پزشک ارسا گردیش.
 هم چنین در فراخوان اعیم شععش در مدرما  1397از بین دانشععجویان عیق منش ب فعالیتهای
رزحم ایشعان نیز ارسعا گردیش بود از دانشعجویان پرسعتاری  2نفر ،از دانشعجویان
تحقیقات
مامای  2نفر ح از دانشعععجویان گرح بدشاشعععت  1نفر ب عنوان اعضعععای اصعععل میت تحقیقات
دان شجوی معرف ششنش ح طبق هماهنه انجام شش با م سئو میت تحقیقات دان شجوی گرح
دام زشک آقای صراف زاد مقرر شش در امور پژحهش مشترک نیز با یکشیهر فعالیت نماینش.

