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

دفترتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهررررد در آبها مهاه  1394بها دهدا ارتءهایر ی
وریفی فرآینددای آموزشی تشکیل گردیده است.
مأموریتدای اصلی دفتر توسعهی آموزش علوم پزشکی دانشگاه شامل سیاستگزاری ،برنامهریزی و نظارت مؤثر
بر اجرای مناسب فرآینددای آموزشی ،توان ندسازی اعضای دیأت عل ی و گروهدای آموزشی جرت بررهگیری از
شیوهدای نوین ،توسعهی دانش پژودی و پژودش در آموزش ،ایجاد پیشرفت مست ر ،تءویت ارزشیابی برنامهدا و
ع لکرد آموزشی مدرسین و رصد جرتگیری و ریفیت آموزشی دانشگاه به س ت پاسخگویی به نیازدای حوزهی
سالمت میباشد.
ارزیابی درونی
اهم وظایف و عملکرد در سال1397

 تعیین مسئول جدید ر یته تحءیءات دانشجویی سررار خانم اخوت و استعداددای درخشها سهررار خهانم
مددرار از بین اعضای دیأت عل ی و فعال رهرد امهور مربهوه بهه حیحهه تحءیءهات دانشهجویی و اپ ایهاد
دانشجویی
 پیست اعضای ر یتهدای مربوه به  EDOدر جدول زیر آمده است:

رديف

عناوين کميته

مسئول کميته

1

کميته ارزيابي و ارزشيابي

خانم دکتر سيمين طهماسبي

2

کميته برنامه ريزي و طرح درس ها

خانم دکتر اعظم علوي

3

جشنوارههاي آموزشي و کميته پژوهش در آموزش

خانم پروين محمدي

4

کميته ارزيابي صالحيت باليني

خانم مريم خديبي

5

کميته توانمندسازي اساتيد

خانم مريم خديبي

6

کميته مشورتي و شوراي آموزشي دانشجويي

خانم فروغ اخوت

7

کميته اعتباربخشي

خانم عصمت دهقاني

8

کميته جشنوارههاي دانشجويي

خانم شيرين مددکار

کمیته ارزیابی و ارزشیابی
اهم وظایف و عملکرد در سال :1397

 تشکیل جلسه ریاست محترم دانشکده با اعضای محترم دیأت عل ی و اعالم گزارش تک یل دفترچهه جهام
ارزشیابی توسط مدیر گروهدای پرستاری و مامایی ره با د فکری اعضای محترم دیأت عل ی تک یل گردید
و پیشنراداتی جرت نیاز به بازنگری روریکوپوم و برنامه دای آموزشی علوم پزشکی داده شد.
 تک یل فرم ارزشیابی اساتید توسط رئیس دانشکده ،مدیر گروه ،د کار ،فراگیرا و خود ارزیابی
 محاسبه و صدور ن ره ارزشیابی و ارائه آ به ریاست دانشکده
 اعالم ن ره ارزشیابی و ارائه بازخورد به اعضای دیأت عل ی

 نظرسنجی از معاونت و ریاست محترم دانشکده در خصوص وضعیت ارزشیابی اعضای دیأت عل ی به منظور
ارزشیابی ر یت و ریفیت ع لکرد آموزشی
پیش بینی عملکرد کمیته ارزیابی و ارزشیابی اساتید در سال 1398

 ایجاد بانک سئواالت و جلسه جرت بررسی و نءد سئواالت طراحهی شهده توسهط رلیهه اسهاتید پرسهتاری و
مامایی و برداشت

فعالیت کمیته توانمندسازي اساتید در سال 1397
فعاپیتدای صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:

 نیازسنجی از اساتید و دریافت پیست اسامی اساتید عالق ند جرت شررت در رارگاه

 برگزاری رارگاه یک روزه آموزشی آشنایی با ( LMSسامانه مدیریت آموزش اپکترونیهک و یهادگیری مبهانی
آموزش مجازی) توسط سررار خانم درتر ایازی در ساپن دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد شررررد

 برگزاری رارگاه اخالق عل ی فردنگی و اسالمی با شناسه دوره  77750توسهط جنها آقهای حجههاالسهالم
قاس ی نژاد در ساپن دفتر ارتباه با صنعت
 برگزاری رارگاه پژودانه اعضای دیأت عل ی دانشگاه آزاد با شناسه دوره  11291توسط آقای درتر رحی یدر
ساپن دفتر ارتباه با صنعت
پیش بینی عملکرد کمیته توانمندسازي اساتید در سال 1398

 با توجه به نیاز سنجی پژودشی مءرر شد در نیمسال دوم تحصیلی  1397رارگاه آشنایی با مءاالت پروتکل و
روش نگارش آ  ،فرایند نویسی برای جشنواره شرید محرری ،استفاده از نرم افزار  END NOTEو نرم افهزار
 SPSSپیشرفته نیز برگزار گردد.
 برگزاری رارگاهدای آشنایی با روشدای برینه و نوین آموزشی و ارزشیابی تدریس تئوری و باپین
 تریه و انتشار محاپب عل ی در زمینه فرایند یادددی -یادگیری
کمیته ارزیابی صالحیت بالینی
اهم وظایف و عملکرد در سال 1397

 د کاری با بخش مرارتدای باپینی جرت تدوین برنامهه آزمهو ع لهی ورودی اینتهر شهیای رارشناسهی
پرستاری به صورت OSCE
 د کاری در ارتءای توان ندیدای اعضای دیأت عل ی و مربیا باپینی درزمینهدای آموزش باپینی

 نظارت بر ارزشیابی دانشجویا رارورز در در شیفت طبق برنامه توسط مربیا ناظر در بخشدای مربوطهه و
برطرا ررد مسائل مربوه به باپین

پیش بینی عملکرد کمیته ارزیابی صالحیت بالینی در سال 1398

 ارسال فرآینددای آموزشی به جشنوارهدای آموزشی ( شرید محرری و ) ...

 تریه پ فلتدای آموزشی و ارائه آنرا به اعضای دیات عل ی جرت استفاده در باپین

 اجرای شیوه جدید آموزش باپینی برای دانشجویا مامایی با عنوا " یادگیری باپینی مدل یک به یک (یهک
دانشجو به ازای یک ماما)"

 برگزاری ژورنال رال دای آموزشی با عناوین انگیزه در پرستاری ،مرارت حل مسهئله ،اسهتراتژیدهایی رهه
موان تفکر انتءادی را تسریل میرند ،تفکرانتءادی ،برقراری ارتباه مؤثر بین پرستارا  ،استانداردای اخهالق
پرستاری ،ارتباه حرفهای
کمیته برنامه ریزي و طرح درسها
اهم وظایف و عملکرد در سال 1397

 نیازسنجی در خصوص اوپویتدای آموزشی ر یته و اعالم پیست اوپویتدا به گروهدای آموزشی

 بازنگری  Log bookرشته رارشناسی پرستاری و مامایی و ارزیابی آنرا مبتنی بر برنامهه جدیهد دوره مصهو
شورای عاپی برنامهریزی
 نظرسنجی در مورد سیستم ن رهددی اساتید در

Log book

 ارزیابی طرح درس رشته رارشناسی پرستاری ،مامهایی و رهاردانی برداشهت خهانواده و برداشهت مبهارزه بها
بی اریدا و رارشناسی ارشد مدیریت خدمات برداشتی و جدول دوره و ارائهی بازخورد به گروهدای آموزشی
و اساتید مربوطه
 آپلود طرح درسدای تئوری و باپینی رشته رارشناسی پرستاری ،مامایی،راردانی برداشت خانواده ،برداشهت
مبارزه با بی اریدا و رارشناسی ارشد مدیریت خدمات برداشتی
 به روزررد پینک دفتر توسعه آموزش

پیش بینی عملکرد کمیته برنامه ریزي و طرح درسهادر سال 1398

 اجرای سیستم ن رهددی جدید اساتید در

Log book

کمیته پژوهش در آموزش
اهم وظایف و عملکرد در سال1397

 نیازسنجی در خصوص اوپویتدای آموزشی ر یته و اعالم پیست اوپویتدا به گروهدای آموزشی

 آماده ررد پروپوزال دفت طرح پژودشی و ارائه به معاونت پژودشی جرت تصویب و اجرایی شد آنرا

 اجرای طرح بررسی ارتباه حساسهیت اخالقهی و خودپنهداری اخالقهی در دوره اینتهر شهیای دانشهجویا
پرستاری

 اجرای طرح بررسی بررسی مءایسهای ر ی و ریفی دیهدگاه مربیها و دانشهجویا پرسهتاری از ال
رارآموزی و رارورزی

بهو

 تأپیف و چاپ رتا اختالالت ع لکرد جنسی توسط اساتید مامایی ره دم ارنو جرت استفاده دانشهجویا
در دسترس میباشد.

 تأپیف و چاپ رتا مراقبتدای پرستاری در منزل توسط اساتید پرستاری رهه دهم ارنهو جرهت اسهتفاده
دانشجویا در دسترس میباشد.
 چاپ رتا پرستاری بحرا توسط اساتید پرستاری ره دم ارنو در دست داوری میباشد.
 نظرسنجی در خصوص برگزاری د ایش استانی

پیش بینی عملکرد کمیته پژوهش در آموزش در سال 1398

 آماده ررد پروپوزال طرحدای پژودشی توسط در ردام از اعضای محترم دیأت عل ی
 تأپیف رتا توسط اعضای محترم دیأت عل ی
 برگزاری د ایش استانی

 راه اندازی مررز تحءیءات در دانشکده
 راه اندازی مررز سالمت در دانشگاه

کمیته مشورتی و شوراي آموزشی دانشجویی
اهم وظایف و عملکرد در سال1397

 تعیین مسئول فعال و جدید ر یته مشورتی و شورای آموزشی دانشجویی سررار خانم فروغ اخوت

 تعیین اعضای دانشجویی ر یته پس از اعالم فراخوا از بین دانشجویا عالقهمنهد بها توجهه بهه توانهایی و
رزومه ارساپی
 تشکیل جلسهه در تهاری  1397/9/22بهه منظهور بررسهی و آشهنایی بها ادهداا ،اررها و شهرح وظهایف
رارگروهدای اعضای ر یته تحءیءات دانشجویی ،انتصا دبیر ر یته ،برنامه ریزی و تعیهین سیاسهتدها و
خط مشی روتاه مدت و بلند مدت ر یته تحءیءات دانشکده

 برگزاری جلسه در تاری  1397/10/27به منظور برگزاری ژورنال رهال و سهخنرانی عل هی دانشهجویا از
طریق پینک با اعضای دیأت عل ی
 تشکیل جلسه د ادنگی با اساتید مشاور دانشکده و معرفی دانشجویا دارای روند افت تحصیلی به ایشا
 تشکیل رارگاهدای متعدد دانشجویی با توجه به نظرسنجی از دانشجویا

لیست اعضاي شوراي مشورتی کمیته تحقیقات دانشجویی
ردیف

س ت اعضای ر یته

نام ونام خانوادگی

شروع فعاپیت

رشته تحصیلی

1

دبیر

مینا زارع

97/9/22

راردانی برداشت

گلشن رودی فایق

97/9/22

رارشناسی مامایی

3

عضو رارگروه انتشارات و د ادنگی برگزاری رارگاهدا و

زدرا رریم زاده

97/9/22

رارشناسی مامایی

4

مسئول رارگروه ITو اطالع رسانی

زدرا خدادوستا

97/9/22

رارشناسی پرستاری

5

مسئول رارگروه د ادنگی برگزاری رارگاهدا و د ایشدا

مح د یزدانی

97/9/22

راردانی برداشت

6

مسئول رارگروه پژودشی

فاط ه شیوندی

97/9/22

رارشناسی پرستاری

2

عضو رارگروه  ITو اطالع رسانی ومسئول روابط ع ومی

لیست کارگاه هاي دانشجویی
عنوان

رشته تحصیلی

مدرس

بورلت آموزشی وارسیناسیو

برداشت خانواده

آقای مجید ج شیدی

رارگاه سامانه سیب
Injection techniques

برداشت خانواده و مبارزه با بی اری دا

خانم درتر رری یا

برداشت خانواده و مبارزه با بی اری دا

خانم ایرا ریاناور

Dressing

برداشت خانواده و مبارزه با بی اری دا

خانم ایرا ریاناور

یازآموزی CPR

پرستاری

خانم فروغ اخوت

تفسیرآزمایشات پارارلینیکی

پرستاری

آقای مح د صادقی

محاسبات دارویی

پرستاری

خانم س یه وپی پور

ارزیابی سالمت جنین

مامایی

خانم الپه رستا

پیش بینی عملکرد کمیته مشورتی دانشجویی در سال 1398

 زمینهسازی جرت بررهگیری از خالقیت و طرحدا و ایدهدای نوآورانه آموزشی دانشجویا

 انتءال مشکالت ،انتءادات و پیشنرادات دانشجویا در حیحهدهای آموزشهی از طریهق ر یتهه مشهورتی بهه
سحوح باالی آموزشی واحد
 بسترسازی برای تعامل آگادانه ،عل ی و فعال دانشجویا با نظام آموزشی جاری در جرت ارتءای برنامههدهای
آموزشی

کمیته استعدادهاي درخشان

 تعیین مسؤل فعال و جدید ر یته مشورتی و شورای آموزشی دانشجویی سررار خانم شیرین مددرار

 فراخوا شررت در اپ ایاد از طریق آشنایی با حیحهدای اپ ایاد و انتخا دانشجویا اسهتعداد درخشها و
معرفی آنرا جرت شررت در اپ ایاد دانشجویی ره در فروردین  1398تشکیل می گردد.

 تشکیل جلسه در تاری 1397/10/10با جنا آقای درتر ریحانیا مسول رانهال اطهالع رسهانی یهازدد ین
اپ ایاد دانشگاه علوم پزشکی شررررد صورت گرفت .در این جلسه در خصوص تشکیل گروه دای مربوه بهه
در حیحه ،زما و مکا برگزاری رالس دهای اپ ایهاد و نحهوه اسهتفاده دانشهجویا دانشهگاه آزاد اسهالمی
شررررد بحث و نتیجهگیری شد .پیرو این جلسه دانشجویا دانشگاه آزاد اسالمی شررت رننده در اپ ایهاد
در رههالس دههای آمههادگی یههازدد ین اپ ایههاد علههوم پزشههکی رههه در دانشههگاه علههوم پزشههکی شههررررد و
بی ارستا دای آموزشی مربوطه برگزار میگردد ،شررت مین ایند و در گروه دای مربوطه نیز جرت آگهادی
از زما رالسدا عضو میگردند.
 در تاری  1397/10/12با خانم درتر ملکپور مسؤل  EDCدانشگاه علوم پزشکی جلسهای تشکیل گردید.
در این جلسه در خصوص معرفی دانشجویا دانشگاه آزاد اسالمی شررت رننده در اپ ایاد و نحوه استفاده
دانشجویا از رالسدای اموزشی اپ ایاد بحث و نتیجه گیری شد.
 ض ناً در این تاری جنا آقای درتر برزاد زمانی سرپرست معاونت پژودش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
شررررد نامهای به سررار خانم فریده دارابی سرپرست محترم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
شررررد در خصوص معرفی اسامی دانشجویا دانشگاه آزاد متءاضی شررت در رالسدای آموزشی اپ ایاد
ارسال ن ودند.

