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92دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال کده پرستاري و مامایی دانشمعاونت محترم آموزشی گزارش عملکرد

آموزشخدمات.1

فرایند انتخاب واحد
ارشد پرستاري 10+ دکتري پرستاري6: شامل(جدیدالورود247+ نفر787انتخاب واحد دانشجویان روزانه -

کارشناسی 34+ اتاق عملکارشناسی 28+ارشد پرستاري 34+ ارشد مامایی 23+ مراقبتهاي ویژه نوزادان
)کارشناسی پرستاري109+ مامایی

)مورد872(کنترل انتخاب واحدهاي انجام شده توسط دانشجویان-
و اساتید راهنمانان به دانشجویانآچاپ برگه هاي انتخاب واحد وبه رویت رساندن -
درس تعریف 331(مدرسین مربوطهغیاب کالسی و تحویل آن به واستخراج لیست هاي اسامی براي حضور-

)شده
)مورد209(تکمیل اطالعات ناقص دانشجویان در برنامه سما-
ی جهت تشکیل و تکمیل و اعاده به واحد بایگان92ورود سال مدارك ثبت نامی دانشجویان جدیدالبررسی

)فقره209(پرونده دانشجویی 
مورد252(برنامه سماثبت اطالعات و مشخصات دانشجویان جدیدالورود در(

فرایند حذف و اضافه
)نفر500(نظارت بر اجراي حذف و اضافه دروس توسط دانشجویان و راهنمایی آنان-

فرایند حذف اضطراري
اخذ لیست حضور و غیاب دانشجو نظارت بر اجراي حذف اضطراري دروس توسط دانشجویان و راهنمایی آنان؛

)مورد20(از استاد و نظر استاد راهنما

 طریق وب سایتانتخاب واحد از ، ثبت نام الکترونیکی
تحویل کدهاي دانشجویان جهت ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی به آنان و راهنمایی ایشان براي انجام این -

)و مهمان و انتقالیدانشجوي ورودي جدید252(کار
مورد872نظارت بر انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان در تمام مقاطع -

کالسهاي جبرانی
تشکیل شده در طول ترم بصورت روزانه و درج آمار کالسهاي تشکیل شده و نشده بر کنترل کالسهاي-

اساس علت آن ، بررسی تعداد جلسات تشکیل شده هر درس و پیگیري کالسهاي معوقه و جبرانی در اولین 
مورد در هر ترم و کالس20عدم تشکیل با اطالع به اداره آموزش (صت ممکن در طول ترم و پایان ترم فر

)مورد20جبرانی 

 امتحان پایان ترم ،امتحان میان ترم ، فرایند امتحانات، آزمونهابرگزارينحوه
دریافت لیستهاي اسامی حضور و غیاب از اساتید و استخراج اسامی دانشجویانی که به پیشنهاد مدرس -

نفر و در 7، 91نیمسال دوم ( ند مربوطه به دلیل غیبت بیش از حد حق شرکت در امتحان آن درس را نداشت
.)نفر5، 92نیمسال اول 
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تکوینی در طول ترم و تراکمی در پایان ترمبرگزاري امتحانات به صورت -
در هر ترم)مورد250(درسو ساعت امتحانی براي هر تنظیم برنامه امتحانی پایان ترم و اختصاص فضا-
)در هر ترممورد250(اساتیدمکاتبه و ابالغ برنامه امتحانی به-
)در هر ترممورد350(استخراج لیست هاي ریز نمرات براي اساتید-
اختصاص ناظر بر حسب فضاي امتحانات)مورد700(استخراج صورتجلسه هاي امتحانی-
)مورد داخل دانشکده43+ مورد خارج دانشکده50(به اساتید و ناظرین تنظیم و ابالغ برنامه امتحانی -
)در هر ترممورد250(نظارت و برگزاري امتحانات پایان ترم-
مورد20برگزاري امتحانات میان ترم در هر ترم -

و برنامه آموزشیتقویم آموزشی
به اداره آموزش و اساتید از طریق اتوماسیون و طالع رسانی ، ادریافت تقویم آموزشی از اداره کل آموزش-

هاي ترمی بر اساس آن و اطالع رنامهتنظیم بدانشکده،سایت آموزشی و هاي بولتنبه دانشجویان از طریق 
دانشکده و نظارت بر اجراي صحیح آنآموزشی هاي رسانی در سایت و بولتن

برنامه 30(امتحانی بر اساس تقویم دانشگاهیتنظیم برنامه ترم جدید و تعریف دروس و تنظیم برنامه -
)در هر نیمسالیترم
،ترمه8:مقطع کارشناسی پیوسته(تنظیم برنامه کل دوره تحصیلی براي هر ورودي در هر رشته تحصیلی-

و تعاریف دروس از نرم افزار براي کاتالوگ )ترمه 9: دکتري تخصصیترمه و5:مقطع کارشناسی ارشد
هر ورودي

)در هر نیمسالمورد30(م برنامه کالسی براي هر وروديتنظی-
ترم به برنامه سمامهر با درج نام اساتید و مربیان کارآموزي و درج تاریخهر تعریف واحدهاي ارائه شده در -

–مورد پرستاري 140- مورد مامایی120- مورد 200امتحانی و دروس پیش نیاز مرتبط اتاق عمل 
مورد 25: دکتري- مورد 201: ارشد: تحصیالت تکمیلی

)مورد150(مکاتبه با مدیران محترم گروه هاي آموزشی و روساي دانشکده ها جهت درخواست مدرس-
)مورد293(تنظیم وقت کالسی با اساتید معرفی شده از گروه ها و دانشکده هاي فوق-
مرکز 22=در هر نمیسالمورد28(آموزشی و درمانیمراکز تنظیم برنامه کارآموزي دانشجویان در-

)موزشی درمانی و بهداشتیآ

امتحانات عملی
)92بهمن (تنظیم برنامه امتحان فینال براي دانشجویان ترم آخرمامایی-
)مورد مکاتبه13(ابالغ برنامه امتحان فینال مامایی به مربیان و مراکز درمانی مرتبط و دانشجویان-
)در این دانشکده( بیوشیمی ، میکروبشناسی ، آمار عملی : عملی برخی از دروس شاملامتحانات -
انگل شناسی، فیزیولوژي، تشریح، ایمنی شناسی ، آسیب شناسی : امتحانات عملی برخی از دروس شامل-

)در دانشکده پزشکی(

عدم تشکیل کالس
 مدرس از و درخواست توضیح توسط رئیس آموزش استخراج آمار کالسهاي تشکیل نشده در هر روز

و درخواست تشکیل کالس جبرانی در کالس و یا عدم هماهنگی قبلی تشکیل مربوطه در مورد علت عدم 
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مورد 10مورد با اطالع به اداره آموزش و 20(اولین فرصت ممکن و کنترل تعداد جلسات مجاز هر درس
)براي هر دو مورد کالس هاي جبرانی برگزار شدبدون اطالع به اداره آموزش در هر ترم که

آموزش پرسنل و دانشجویان
 روز در ابتداي ترم2هماهنگی با مرکز مشاوره جهت برگزاري کالسهاي مهارت هاي زندگی به مدت
 براي دانشجویان جدیدالورودآموزشی مهارتهاي زندگیبرگزاري کارگاه هاي جهت همکاري
 سخنران محمد علی - دبیر علمی خانم ستارزاده15/12/92و14و13روزه مشاوره ازدواج3برگزاري کارگاه

نظري از دانشگاه خوارزمی تهران
 1/12/92برگزاري کنفرانس علمی یک روزه مروري بر روشهاي ارزیابی سالمت جنین در دوران بارداري

)گروه مامایی-خانم ستارزاده(
 براي دانشجویان مامایی (14/9/92-13برگزاري کارگاه احیاء نوزاد(
 براي گروه مامایی (10/7/92برگزاري سمینار راهنمایی و مشاوره در مامایی(

آموزش درون بخشی
 برگزاري کارگاه یک روزهMCQ)براي اساتید (24/10/92) طراحی ،اجرا و تحلیل سواالت تستی(
 برگزاري کارگاه یک روزهNIDCAP1/10/92) براي اساتید(

آموزش درمانگاهی
درمانگاه زنان بهدانشجویان کارشناسی مامایی براي واحد بیماریهاي زنان از نفر 70معرفی حدود

الزهرا بیمارستان 

 نظري-آموزش زبان خارجی
برنامه راهبردي دانشکده، دفتر آموزش زبانهاي خارجه در ابتداي در راستاي سیاستهاي آموزشی دانشکده و-

هر ترم تحصیلی پس از اجراي آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان جدید الورود کالسهاي آموزشی 
یک زبان انگلیسی و نیز دوره هاي آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتري براي دانشجویان دانشکده ترم

کالس براي دانشجویان کارشناسی 4در 1392الزم به ذکر است که این دوره ها در سال . ندکبرگزار می
کالس براي دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاري برگزار شده و در سال 1و و اتاق عمل پرستاري و مامائی 

.نیز ادامه داشته است 1393

مراسم مشابه جشن روپوش سفید ، مراسم تجلیل از دانشجویان برتر وبرگزاري جلسه معارفه.....
براي راهنمایی و 8و 7و 6ترمهاي رتبه هاي باالي تشکیل گروه هاي استقبال با استفاده از دانشجویان -

معرفی کلیه قسمتهاي دانشکده به دانشجویان
- روابط عمومیبرگزاري یک کارگاه یک روزه در بدو ورود دانشجویان به دانشکده با استفاده از همکاري -

کارشناسان آموزشی-مرکز مشاوره دانشجویی
دانشکده و آیین نامه هاي جهت آشنایی با مسئولین تشکیل جلسه معارفه با دانشجویان جدیدالورود -

و شروع به تحصیل آنانآموزشی و مقررات و ضوابط تحصیلی در ابتداي ورود



٤

ارائه آئین نامه ها در بدو ورود
قوانین به آماده سازي پکیج آموزشی و تحویل پمفلتهاي آموزشی براي انتخاب واحد اینترنتی و توجیه -

)نفر226(در جلسات حضوري درکالسهاو آشنا نمودن آنها با بخشهاي مختلف دانشکده دانشجویان 
مرتبط و ین نامه هاموزشی و آیآمشتمل بر معرفی سایت دانشکده و معرفی گروه هاي آماده شده CDارائه -

فرم هاي مورد نیاز

استاد راهنما
:باشدبه شرح ذیل می1392عملکرد نظام استاد راهنماي دانشکده پرستاري و مامایی تبریز در سال

هادر شروع هر نیمسال تحصیلی، دانشجویان جدیدالورود و نیز دانشجویان انتقالی از سایر دانشکده-
بر اساس تعداد دانشجویان تحت مشاوره کلیه اساتید محترم راهنما توزیع و نامه )نفر184جمعاً (

. از طریق اتوماسیون اداري در اختیار کلیه اساتید راهنما قرار گرفترسمی 
ي درخواست گزارش عملکرد اساتید راهنما در پایان هر نیمسال تحصیلی به اساتید مشاور ارسال و نامه-

لکرد و تحویل گزارشات مربوطه به معاونت محترم آموزشی دانشکده صورت آوري گزارشات عمجمع
.گرفت

استاد راهنما، با ذکر دلیل موجه و با کسب اجازه از تغییرتقاضاي خواهانبا درخواست دانشجویان -
.موافقت گردیدي قبلیاستاد محترم راهنما

با نمایندگان هرکدام از کالسها براي ايجهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود با اساتید راهنما، جلسه-
معرفی اساتید راهنما و لزوم مراجعه دانشجویان با ایشان برگزار گردید و لیست اسامی دانشجویان به 

هاي پرستاري، مامایی و اتاق تفکیک استاد راهنما در اختیار نمایندگان دانشجویان جدیدالورود رشته
.حترم نیز به ایشان اطالع داده شدعمل قرار گرفت و زمان مشاوره اساتید م

شناسایی و از طرف آموزش دانشجویان دچار افت تحصیلی و مشروطی دانشکده در هر نیمسال تحصیلی -
دو جلسه با حضور اساتید مشاوره دانشجویان مذکور تشکیل و راهکارهایی جهت حل معرفی شدند و 

واحد مشاوره دانشجویی معرفی به رگردید و دانشجویان مذکوتشکیلمشکالت دانشجویان مربوطه 
.شدند

هاي پرستاري و مامایی و فرم نظرسنجی جهت بررسی عملکرد اساتید راهنما در بین دانشجویان رشته-
.ارائه و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفتق عملاات

اد راهنما تشکیل دو جلسه توسط قائم مقام محترم معاونت آموزشی دانشگاه با حضور مسئولین نظام است-
.و مشکالت مربوط به نظام استاد راهنما بررسی و راهکار براي حل مشکالت مطروحه ارائه گردید

ریزي شده براي هرسال تحصیلی چک لیست مربوط به ارزیابی عملکرد استاد راهنما و اقدامات برنامه-
.تدوین و به قائم مقام محترم معاونت آموزشی دانشگاه ارسال گردید

دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایی "له مرتبط با موضوع مشاوره دانشجویی با عنوان مقا-
تدوین و به صورت پوستر در پانزدهمین "1392تبریز در خصوص وظایف و عملکرد اساتید مشاور سال 

.همایش کشوري آموزش پزشکی یزد پذیرفته شد
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ارائه کارنامه در هر ترم
نمرات ترکیبی و (درج در برنامه سمامهراز پایان امتحانات ترم از اساتید وثبت نمرات ماخوذه پس

)مورد568=نفرهکارآموزیهاي چند 
نفر405(استخراج کارنامه هاي تحصیلی دانشجویان و به امضا رساندن آنان(

رعایت قوانین پیش نیاز
 دانشجویان با استفاده از تعریف دروس اجراي دقیق آیین نامه رعایت پیش نیاز دروس در انتخاب واحد

در نرم افزار سما مهر و نیز به امضا رساندن واحدهاي انتخاب شده دانشجو از طرف استاد راهنماي 
مربوطه

رعایت قوانین حد نصاب معدل
در دو ترم (اجراي دقیق قوانین و پیشگیري از انتخاب واحدهاي باالتر از سقف مجاز براي دانشجویان مشمول
)نفر دانشجو مشروط بودند که قانون فوق براي ایشان اجرا شد16

رعایت قوانین حد نصاب نمره قبولی
اجرا و ابالغ مقررات کسب نمره قبولی در دروس نظري و بالینی و ارائه درس پاس نشده در اولین ترم ممکن

)مورد15براي دو ترم (

رعایت قوانین مشروطی
 خانواده و استاد راهنماي مربوطه و تذکر آیین نامهبه خود دانشجومکاتبات مربوط به ابالغ مشروطی دانشجو ،

هاي مرتبط 
نظارت بر انتخاب واحد در حد مجاز طبق قوانین
 نفر4پرستاري +نفر2اطاق عمل :91نیمسال دوم
 نفر6پرستاري _نفر 3مامایی _نفر 1اطاق عمل : 92نیمسال اول

ترك تحصیل دائم
 نفر در طول دو نیمسال2پرستاري - نفر3مامایی -نفر1اتاق عمل

مهمان و انتقالی:
)فقره10(متقاضی انتقالی آماده نمودن و ارسال مدارك تحصیلی دانشجویان -
پیشنهادي به حدهاي بررسی پرونده هاي دانشجویان متقاضی مهمان بر اساس نوع و تعداد و پیش نیاز وا-

)نفر6(آنان 
قالی و تغییر رشته داده درخواست نمرات ناقص دانشجویان مهمان و انت-تکمیل پرونده تحصیلی دانشجویان-
صدور فرمهاي درخواست مهمانی و انتقالی و تغییررشته و مرخصی تحصیلی به دانشجویان متقاضی در -

رر توسط تقویم دانشگاهیموعد هاي مق
نفر 1ارشد مامایی + نفر1ارشد پرستاري : 92ل نیمسال او-

نفر1ارشد پرستاري : 92نیمسال دوم 
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جمع آوري فیش هاي واریزي، کپی برداري از آنان، محاسبه شهریه ترم،ارسال فیش به حسابداري-
ارسال به آموزش کل

 25(مدارك آنها به تعداد بررسی پرونده هاي دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها و درخواست ارسال
)نفر
 فقره 4ارسال ریز نمرات دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها به دانشگاه مبدأ به تعداد

)مورد10(مکاتبات در خصوص درخواستهاي برابرسازي دروس دانشجویان در سایر مراکز آموزشی-
یگیري تا حصول نتیجهصدور برگه درخواست مرخصی تحصیلی براي دانشجویان متقاضی و پ-

 نفر4نفر، مامایی 1پرستاري نفر، 1اطاق عمل : 91نیمسال دوم
 نفر 1ارشد پرستاري : 91نیمسال دوم

امور دانشجویان شبانه:

دریافت اشل شهریه هاي هر سال تحصیلی از اداره کل آموزش و نصب ان در بورد دانشجویان-
واحدهاي درسی ارائه شده بر مبناي دروس عمومی و پایه و استخراج میزان شهریه هر ترم بر اساس -

)کالسیک(اصلی و تخصصی و بالینی
شهریه واریزي دانشجویان شبانه در ابتداي ترم و انتخاب واحد پس از دریافت شهریه هايدریافت فیش-

)نفر20(ثابت از آنان
اب فیشهاي واریزي جمع آوري و محاسبه کلی شهریه هاي واریزي و ارسال نسخه صاحب حس-

هر ماه یک باردانشجویان شبانه به حسابداري محترم دوره هاي شبانه در دانشگاه
)مورد20(تنظیم برگه صورتحساب مالی به هر دانشجوي دوره شبانه-
)مورد2(تکمیل و تحویل فرمهاي تقاضاي وام شهریه دانشجویان شبانه به امور دانشجویی-
)نفر3(دانشجویان ممتاز و کارمند براي هر ورودياحتساب تخفیف شهریه متغیر -
تکمیل برگه صورتحساب شهریه و انجام مراحل تسویه حساب ریالی براي دانشجویان فارغ التحصیل و -

)نفر20(ارجاع برگه جهت امضاي حسابداري به اداره کل آموزش دانشگاه
)مورد20(ضبط برگه تسویه حساب مالی دانشجویان در پرونده تحصیلی آنان-

:سایر امورات انجام یافته در اداره آموزش دانشکده
)مورد132(دریافت و تکمیل کارتهاي دانشجویی دانشجویان جدیدالورود-
)نفر ممتاز30(استخراج آمار دانشجویان ممتاز وانجام مکاتبات مرتبط در این زمینه-
)مورد39(ماماییتکثیر و تحویل دفترچه هاي مهارتهاي بالینی به دانشجویان -
)مورد30(تکثیر و تحویل فرمهاي تکمیل آمار زایمانی به دانشجویان و مربیان مامایی ممتحن-
راهنمایی دانشجویان براي انجام ارزشیابی اساتید در پایان ترم توسط دانشجویان-
)مورد300(مکاتبه با مربیان و ابالغ برنامه هاي کارآموزي به ایشان-
نامه کارآموزي بهداشت روستا براي مربیان و دانشجویان و مراکز بهداشتی روستایی و تنظیم وابالغ بر-

مامایی نداشته ()مکاتبه10نفر و 25(درخواست سرویس ایاب و ذهاب براي دانشجویان در عرصه
)است

انجام و اقدام به نامه هاي دریافتی از دانشجویان و مسئولین محترم-
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اي جدید در بورد جهت رویت دانشجویاننصب اطالعیه ها و بخشنامه ه-
)پیش نویس1580مجموعا (نگارش نامه هاي اداري و آموزشی و اطالعیه هاي جاري-
)مورد314(صدور گواهی هاي اشتغال به تحصیل درخواستی از طرف دانشجویان-
دانشجویانمکاتبات در خصوص اقدام براي اعالم مفقود شدن کارتهاي دانشجویی و کارتهاي بیمارستانی -

)مورد50(
)مورد14(صدور نامه هاي معرفی به استاد و تماس با استاد براي دانشجویان ذینفع ترمهاي آخر-
)مورد14(دکتري براي دریافت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان حضورهاي گواهیصدور -
انحام مراحل صدور کارتهاي بالینی براي دانشجویان و مربیان-
همکاري مربیگري براي گروه مامایی و تماس با داوطلبین واجد شرایط براي دریافت درخواستهاي -

همکاري
در سیستم سمامهر و آموزش نحوه استفاده از این نرم براي اساتید حق التدریس تخصیص کد کاربري -

افزار براي آنان
کالس جدید3راه اندازي و تجهیز -
اي استراحت اساتید در فواصل کالسهااختصاص اتاق براي اساتید مدعو و تجهیز اتاق فوق بر-
خریداري صندلی هاي جدید براي کلیه کالس هاي دانشکده -

 میزان فراغت از تحصیل
)فقره35(ارسال برگ اتمام معافیت تحصیلی مشموالن-
)فقره171(بررسی سوابق مشخصات دانشنامه-
)مورد50(اقدام و پاسخگویی به نامه هاي دریافتی از سوي مسئولین-
)مورد260(در برنامه سمامهر1392آماده سازي و ارسال پرونده هاي فارغ التحصیلی دانش آموختگان -
)نفر141(تحویل پرونده تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل به مسئول محترم امور فارغ التحصیالن-
)مورد7(استخراج آمار دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل-
اد آمارهاي زایمانی دانشجویان ذینفع و دریافت دفترچه هاي تکمیل شده و تکمیل تعدکنترل و دریافت-

)مورد44(و گواهی شبکاریهاي انجام یافته
44(دریافت نمرات امتحان فینال از مدیرگروه ماماییکنترل و تکمیل نمرات ناقص دانشجویان ذینفع-

)نمره و معدل گیري از آن25نفر و 
)نفر44(برگه کارنامه کلی دانشجویان ماماییثبت نمره امتحان فینال در -
)مورد141(چاپ کارنامه هاي کلی دانشجویان فارغ التحصیل-

فراهم آوردن وسایل کمک آموزشی
1پروژکتور جدید جهت نصب در کالسها ، دستگاه ویدئو4، 92در سالبه غیر از وسایل کمک آموزشی موجود 

، کالس جدید3ست کامپیوتر براي ،عدد وایت برد3اداره آموزش،پرستاريکارشناس دستگاه پرینتر براي 
عدد از هر یک از دستگاه هاي پالس اکسی متر ، ترازوي اطفال، دستگاه بیلی روبین متر پوستی ، 1خریداري 

10و همچنین کات نوزاد، دستگاه انکوباتور نوزاد، آمبوبگ نوزاد و اطفال، ساکش نوزاد، اکسی هود نوزاد و اطفال 
براي آزمایشگاههاي ) به صورت اهدایی(عدد 1عدد و ویلچر ICU-CCU1عدد تخت بیمار سه شکن، تخت 

ضمناً برخی وسایل مورد نیاز نیز از انبار اقساط بیمارستان هاي . مهارتهاي بالینی دانشجویان تهیه شده است
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راي استفاده در آزمایشگاه هاي فوق تحویل گرفته کودکان ، طالقانی و باباباغی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب ب
.شده است

علمیهیات.2

 شناسایی تعداد هیات علمی مورد نیاز وتعداد هیات علمی در شرف باز نشستگی در گروههاي
)سال آینده 5در (آموزشی

سال آینده5در گروههاي آموزشی نفر از اساتید 7احتمال بازنشسته شدن -
نفر3:ترفیع یافتهتعداد هیات علمی
 هیات علمی اي که به فرصت مطالعاتی رفتنداعضاي تعداد -

 تعداد اعضاء هیات علمی که در مهارتهاي دانشگاهی ، مهارتهاي محوري و زبان آکادمیک معرفی
:شدند
آقاي دکتر ابراهیمی و خانم دکتر (نفر2: تعداد اعضاء هیات علمی شرکت کننده در زبان آکادمیک

)میرغفوروند

دانشکدهداخل برگزاري کارگاههاي مربوط به ارتقاء علمی اساتید در
کارگاه آشنایی با سیستم سماء براي اساتید دانشکده با هماهنگی دانشگاه
 وزه ارزشیابی بالینیرکارگاه آموزشی یک)OSCE ( -4/7/92
10/5/92-الکترونیک با همکاري شرکت رگاموزششنایی با آکارگاه آ

 شرکت برخی از اساتید دانشکده در کارگاههاي مربوط به ارتقاء علمی اساتید برگزار شده در
دانشگاه

 شرکت در کارگاهEndnote 92در کتابخانه مرکزي در تابستان
شرکت در کارگاه آشنایی باpubmed92در کتابخانه مرکزي در تابستان
 آموزشی مقاله نویسی انگلیسیکارگاه
 شرکت در کارگاهEndnote 92در کتابخانه مرکزي در تابستان
92زمستاندر کتابخانه مرکزي در کارگاه آموزشی آشنایی با مرور سیستماتیک و متاآنالیز
کارگاه دانش پژوهی
 اندیشه انقالب طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع معرفت دینی و اندیشه سیاسی اسالم و مبانی

خانم ها پرون و لک دیزجی- نفر2- اسالمی

نسبت دانشجویان به اعضا هیات علمی
35نفر6/26به 1نسبت نفر دانشجو 878بهنفر هیات علمی

دانشجویان ، همکاران و مدیران(ارزشیابی الکترونیکی اعضا هیات علمی(
طبق برنامه مدون به صورت الکترونیکی ) از شروع امتحاناتچند هفته قبل (گذشته ارزشیابی اساتید در دو ترم

درصد از 60حدود 92سال سال اول درصد و در نیم36/62حدود 91سالسال دوم در نیم. صورت می پذیرد
92ارزشیابی از همکار ، مدیر گروه و معاون آموزشی از سال .دانشجویان در ارزشیابی از اساتید مشارکت نموده اند

نفر در نیم سال 46نفر از میان 25الکترونیکی انجام گردید و باتوجه به جدید بودن این روش تعداد به صورت
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نفر شرکت نموده 42نفر از 13تعداد 92-93شرکت نمودند و در نیم سال اول سال 91- 92دوم سالتحصیلی 
.) تکمیل شده انددر مورد ارزشیابی از مدیر گروه ومعاون آموزشی تمامی فرم هاي ارزشیابی.اند

ومطالعاتمرکز.3
آموزشتوسعه

با قید رشته و نوع عملکرد و شیوه –) آموزش در عرصه(عملکرد در راستاي آموزش پاسخگو
ارزشیابی

یی به نیازهاي جامعه در برنامه پاسخگوبا توجه به وجود سرفصلهاي مربوط به آموزش جامعه نگر در راستاي 
آشنایی با بهداشت جامعه نگر و : براي مثال در سرفصل مامایی(کارشناسی پرستاري و ماماییآموزش دانشجویان 

مامایی جامعه نگر و نقش ماما در این امر ، اصول خدمات بهداشتی جامعه و آموزش بهداشت و بهداشت مادر و 
هاي آموزشی رشته مهآموزش جامعه نگر در برنا) ها و فیلدهاي بهداشتیکودك در درمانگاه بهداشت و شبکه

علی رغم تالشهاي قبلی این دانشکده در سالیان گذشته جهت جامعه . پرستاري و مامایی ضروري به نظر می رسد
نگر کردن و اجراي آن در آموزش تئوري و بالینی دانشجویان، متاسفانه به دالیلی از قبیل نیاز به برخی امکانات و 

نبودن جهزم،مراکز بهداشتی درمانینامناسبساختار فیزیکیر منزل، بودجه، مسائل امنیتی در مورد آموزش د
از جمله کمد، (دانشجویانناکافی براي امکانات رفاهی ، )صندلی مناسب،ویدئو پروژکتور،رایانه و اینترنت(مراکز

ایجاد کالس درس و تجهیز آن با امکانات کمک ،)سازيبهینه(فضاي فیزیکی مناسب،اطاق آموزش،)...رختکن و 
براي مرکز ، اطاق اساتید، کتابخانه، وجود سازي اطاق معاینه و مشاوره براي دانشجویان و فراگیرانفراهم،آموزشی

لذا با توجه به اهمیت . ، که وجود مشکالت و موانع متعدد بر سر راه اجراي برنامه وقفه ایجاد نموده استمذکور
ابتدا در شوراي آموزشی گروه مامایی و گروههاي آموزش پرستاريقرر شد جهت اجراي مجدد آنموضوع م

عملکرد موضوع به صورت کارشناسانه بررسی شود تا اوال حوزه هاي) بخصوص گروه پرستاري بهداشت جامعه(
رستاري و مامایی پبرنامه آموزشتعیین شوند و در صورت نیاز در زمینه کار در عرصهکده آموزش پاسخگو دانش

شود و پس از طرح نظرات گروهها در شوراي آموزشی دانشکده و موافقت با رئوس مطالب، هر نگر بازنگري جامعه
باالخص در گروه بهداشت و گروه در عرصهخود هاي آموزشی مرتبط با آموزش تهیه بستهیک از گروهها براي 
شوراي «مکاتبات الزم با طراحی شده،هايبرنامهاجرایی نمودنپس از تدوین برنامه جهت . مامایی اقدام فرمایند

جهت بسترسازي مناسب بعمل آید و در صورت موافقت و مساعدت الزم براي »دانشگاه يعالی آموزش پاسخگو
اجرا شده يهابرنامهارزشیابیاز سوي دانشگاه، این دانشکده به تدوین شیوه هاي... تخصصیص اعتبار و امکانات و 
دانشجویان عملکرد با اجراي آزمایشی و به بررسی 93پرداخته و در ترم آتی سال در ارتباط با آموزش پاسخگو

بپردازند و نهایتاً حداقل یکبار در سال به تعیین نحوه زمینه آموزش در عرصه جامعه نگرپرستاري و مامایی در 
به پایش و 1393در سال به نتایج ارزشیابی پرداخته با توجه آموزش جامعه نگر دانشکده در حیطهعملکرد 

تجدید نظر برنامه در زمینه خود برنامه، و فرایند اجرا برنامه بپردازند

: به شرح زیر مد نظر قرار گرفتعملکرد واحد آموزش پاسخگو در زمینه کار در عرصه لذا گامهاي زیر در راستاي -

خانواده ها و مرکز در خصوص محتواي برنامه، دانشجویان، نیاز سنجی آموزشی از اساتید
 و در نگر برنامه آموزش پرستاري و مامایی جامعهنگر درمشارکت مرکز در تدوین برنامه آموزش جامعه

هاي آموزشی مرتبط با آموزش در تهیه بسته،نگردر برنامه آموزش پرستاري و مامایی جامعهصورت نیاز 
.عرصه

پرستاري و ماماییرشته هاي آموزش در عرصه براي کارآموزان وین، طراحی و چاپ بستهتد
 مرکز بهداشت شهرستان تبریز، مدیریت مرکز مطالعات و توسعه مانند مختلفکزامشارکت مرجلب

دانشکده بمنظور ایجاد عرصه مناسب جهت آموزش دانشجویان پرستاري و مامایی از سوي آموزش علوم
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، ارائه راهنمایی براي بیماران دانشجویان در رابطه با بیمارانمهارتهاي ارتباطیتقاي اربخصوص 
 و جوامع مدارس و خانواده،خانهدر سطحتدوین برنامه آموزش در عرصه مدون نمودن فرایند اجرا و

.براي دانشجویان پرستاري و ماماییمختلف
 دانشجویانفرآیند طراحی و اجراي کارآموزي در عرصه ي بررسی.
بخصوص با گروه گروه پرستاري و ماماییات چند رشته اي بین تیم مراقبت بهداشتی باجلسيبرگزار

دانشجویان این دانشکده اجتماعی و مسئولین مرکز بهداشت در خصوص آموزش جامعه نگر پزشکی
براي آموزش تلفیقی

 ري و ماماییکیفیت فرایند کارآموزي در عرصه رشته پرستادادن مد نظر قرار
ی کیفیت کارآموزي در عرصه کارشناسی رشته پرستاري و مامایارتقاي
 تبریز پزشکیعلوم مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاهتحلیل وضعیت آموزش در عرصه در
 گردآوري منابع مناسب و مرتبط با پرستاري و مامایی پاسخگو
 گروههاي هدف دانشجویان و نشریه داخلی براي وترجمه، چاپ و انتشار کتاب
 تکثیر و توزیع منابع تهیه شده
هاي اجرا شده در ارتباط با آموزش پاسخگو ارزشیابی برنامه
 اجرا شده دانشجویان در رابطه با مشکالت آموزش کارآموزي از نظر سنجی
طرح کارآموزي در عرصه دانشجویان پرستاري و ماماییبازنگري
 این دانشکده) مرکز آموزش جامعه نگر (ارتقائ سالمت و پیشگیريکلینیکیا مرکز تاسیس

:شیوه و تعداد ارزشیابی اساتید در دو ترم
به صورت الکترونیکی از طریق برنامه سمامهر طبق برنامه اعالمی در دو ترم: از دانشجویانشیوه ارزشیابی اساتید 

در که . چند هفته قبل از شروع امتحانات ارزشیابی از دانشجویان در خصوص اساتید صورت می پذیرد(از دانشگاه 
درصد از دانشجویان در ارزشیابی 60حدود 92-93درصد و در نیم سال اول 36/62حدود 91-92نیم سال دوم 

.از اساتید مشارکت نموده اند
و گرفتهبه صورت الکترونیکی انجام 92عاون آموزشی از سال شیوه ارزشیابی اساتید از همکار ، مدیر گروه و م

در ارزشیابی 91- 92سال دوم سالتحصیلی نفر در نیم46نفر از میان 25اد باتوجه به جدید بودن این روش تعد
در مورد ارزشیابی از مدیر .نفر شرکت نموده اند42نفر از 13تعداد 92-93سال اول سال شرکت نمودند و در نیم

.) تکمیل شده اندمعاون آموزشی تمامی فرم هاي ارزشیابیوه وگر

تعداد طرحهاي درسی موجود در سایت بر اساس فرمت دانشکده : طرح درسهاي تدوین شده
براي تدوین طرحهاي درسی با فرمت پیشنهادي جدید معاونت آموزشی دانشگاه . موجود می باشد

فرصت داده 92شروع سال تحصیلی آتی اول پیرو مصوبه شوراي آموزشی دانشکده حداکثرتا
. شده است

:مورد به شرح زیر204جمع :کارشناسی 
فقره 68پرستاري-1
فقره76مامایی-2
فقره60اتاق عمل -3
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:مورد در سایت به شرح زیر145جمع :کارشناسی ارشد 
:رشته هايفقره در 78جمع ي پرستار

فقره17نوزادانویژه مراقبتهاي رشته پرستاري -4
:گرایش هايدر رشته پرستاري -5

فقره20داخلی جراحی-
فقره21)کودکان(بهداشت کودك و خانواده -
فقره 20پرستاري روان-

:گرایش هايفقره در 60جمع مامایی 
فقره24بهداشت مادر و نوزاد-
فقره23آموزش مامایی-
مورد13: گرایش مدیریتارشد مامایی -

فقرهPhD (:13)(دکتري 

با توجه به ابالغ –تعداد طرح درس، برنامه و طرح دوره هاي بازنگري شده با قید واحد مربوطه
رشته جدید کارشناسی ارشد پرستاري، مقرر است بازنگري در تابستان 4برنامه آموزشی جدید آموزشی براي 

.در گروههاي آموزشی انجام شود93

؛ د تحلیل آزمون وپس خوراند مربوطهتعداشیوه و
ارسال عه آموزش پزشکی دانشکدهدفتر توسپس از گذراندن هر امتحان برگه ها از طریق مسئول امتحانات به 

استاد مربوطه ارسال وبه معاون آموزشی از طریق اتوماسیون اداري می شود و پس از تحلیل آزمون نتایج 
مورد تحلیل و 54تعداد 92- 93مورد و در نیم سال اول 79تعداد 91-92در نیم سال دوم . گرددمی

.ده استانجام ش) مورد133جمعاً (پسخوراند

تعداد فایلهاي الکترونیکی با قید واحد مربوطه ، رشته و گروه مربوطه:
مورد در سایت دانشکده15

دانشجویان استعداد هاي درخشان......... فعالیت هاي صورت گرفته در خصوص شناسایی و
فرصتفراهم کردن معرفی دانشجویان مستعد و عالقمند به اساتید با زمینه فعالیتی مشابه بمنظور -1

افزایش رشد و پرورش استعدادها و توانائیهاي بالقوه پژوهشی و-مشارکت در پروژه هاي علمی
دانشجویان 

گسترش توانمندیهاي دانشجویانی که زمینه رشد در بیش از یک رشته تخصصی راهنمایی در زمینه -2
دارند

رد دانشجویان فعالیت علمی دانشجویان در مقایسه با امکانات رایج در موزمینهفراهم کردن -3
)کمیته مشورتی(دانشکدهدعوت از دانشجویان حائز شرایط از سوي مسئولین محترم دانشگاه و-4
مناسب بر حسب عالیق Mentorدانشکده براي تعیین حائز شرایطدانشجویان مستمر با تماس -5

وزمینه فعالیتی دانشجو
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متناسب با استعداد و ظرفیتهاي هدایت دانشجویان در انتخاب بهترین گزینه براي فعالیت علمی - 6
شناخته شده و ناشناخته آنها

با هدف بررسی مشکالت و رسیدن بهCoordinatorبا دانشجویانمشاوره انفرادي تشکیل جلسات -7
راهکارهاي مناسب براي حل مشکالت ، همراه با برنامه ریزي براي استفاده از برنامه هاي آموزشی مورد 

نیاز دانشجو جهت کسب توانمندي در فعالیت مربوطه 
براي دانشجویان استعداد درخشان از سوي اساتید عالقمند بصورت Mentorshipاجراي برنامه -8

:خودجوش ، شامل بخشهاي زیر
 اولیه دانشجو از نظر استعدادهاي شناخته شده و ناشناختهارزیابی
تعیین توانمندیها و نیازهاي توانمند سازي دانشجو بر اساس زمینه فعالیتی مورد عالقه
 همراهی دانشجو براي برنامه ریزي فعالیتهاي ساالنه و تعیین بازه زمانی براي هر مرحله
 مشارکت فعال در توانمند سازي دانشجو در زمینه موضوع مورد عالقه
 هماهنگی باCoordinatorکارگاههاي آموزشی براي معرفی دانشجو براي جایابی و تدارك شرکت در

برنامه هاي توانمند سازي مورد نیاز و
مالقاتهاي منظم و پی گیري برنامه ها و ارائه گزارشات دوره اي پیشرفت کار

براي معرفی دانشجو و تدارك شرکت در جشنواره ها، جلسات و Coordinatorماهنگی با ه*
بمنظور ارائه دستاوردهاي علمیهمایشهاي علمی، پژوهشی و فرهنگی

فراهم کردن شرایط مناسب براي بهره مندي ذینفعان از مزایا و تسهیالت استعداد درخشان در سطوح -9
:شامل ...وظیفه عمومی و مختلف تحصیلی، اشتغال ، خدمت 

 معرفی دستورالعملها و قوانین مربوط به دانشجویان استعداد درخشان از طریق بولتن آموزشی براي
اطالع ذینفعان

 شناسایی و معرفی دانشجویان حائز شرایط بهره مندي از مزایاي استعدادهاي درخشان به دفتر
)همکاري اداره آموزش دانشکدهبا(استعدادهاي درخشان دانشگاه جهت تشکیل پرونده

 گزارش گیري از اداره آموزش دانشکده براي بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان و تعیین رتبه هاي
)در پایان هر نیمسال تحصیلی(برتر دانشکده

 مطابق آیین نامه (استعدادهاي درخشان1-3معرفی رتبه هاي برتر دانشکده و مشمولین سطوح
)مورد8به تعداد (ه مندي از تسهیالت مربوطهبراي بهر) مربوطه

تشکیل پرونده دانش آموختگان براي استفاده از تسهیالت رتبه بندي پیشرفت تحصیلی دانشجویان و
)با همکاري اداره آموزش دانشکده(ورود بدون آزمون به مقاطع تحصیلی باالتر

 ارتباط مستمرCoordinator با دفاتر دانشگاهی و وزارتی استعدادهاي درخشان ، سازمان نظام
وظیفه ، سازمان تامین و توزیع نیروي انسانی مشمول طرح خدمت دانش آموختگان علوم پزشکی و دفاتر جذب 
و استخدام نیروي انسانی بمنظور بهره مندي از آخرین آیین نامه ها و قوانین مربوط به تسهیالت استعداد 

درخشان 
مشارکت فعال دانشجویان دفتر استعدادهاي درخشان دانشکده در فرآیند هاي برگزاري جشنواره -10

دانشجویی شهید مطهري 
همکاري در برگزاري و تدریس درکارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ارائه گزارش فرآیند و ایده هاي -11

شگاه علوم پزشکی تبریز در داننوآورانه در جشنواره شهید مطهري براي دانشجویان استعداد درخشان
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کلیه رشته ها 
همکاري تنگاتنگ با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و تدریس در کارگاههاي توانمندسازي -12

دانشجویان مستعد در زمینه پژوهش

عملکرد در راستاي پیاده سازي شیوه هاي نوین تدریس و ارزشیابی
در مورد شیوه هاي نوین ارزشیابی الکترونیکی :ارزشیابیدر راستاي پیاده سازي شیوه هاي نوین -

)MCQبرگزاري کارگاه آموزش الکترونیکی،و درمورد ارزشیابی برگزاري کارگاه تحلیل آزمون 
مورد کارگاه توسط دفتر توسعه برگزار گردیده است14تعداد 92در سال : ........و غیره -

آموزشبودجه.4

به صورت مشورتی یا تصمیم گیري در شوراي آموزش (شیوه تصمیم گیري در خصوص هزینه کرد
):دانشکده 

 در شوراي مدیران دانشکده که در روزهاي پنجشنبه هر هفته متشکل از ریاست موضوعات پس از طرح
مات الزم به صورت تصمیشوددانشکده، معاون اداري مالی و معاون آموزشی و پژوهشی تشکیل می

.گرددگروهی اتخاذ می

 نیاز سنجی در دانشکده و گروههاي آموزشیچگونگی:
 ارسال یک نامه به همکاران در خصوص نیازسنجی

به شرح فوقتعیین اولویت جهت تخصیص بودجه

هادانشکدهآموزش.5

:وسعه آموزش ت
ایجاد رشته هاي جدیداقدامات صورت گرفته در خصوص اخذ مجوز و :
توسط گروه داخلی جراحیپرستاري اورژانسایجاد رشته کارشناسی ارشد درخواست
مامایی مشاوره در ایجاد رشته کارشناسی ارشددرخواست
ایجاد رشته درخواستPhD بهداشت باروري

 اقدامات صورت گرفته در خصوص تجهیز و ایجاد آزمایشگاهها
عدد از هر یک از دستگاه هاي پالس اکسی متر ، ترازوي اطفال، دستگاه بیلی 1خریداري : تجهیز آزمایشگاهها

روبین متر پوستی ، کات نوزاد، دستگاه انکوباتور نوزاد، آمبوبگ نوزاد و اطفال، ساکش نوزاد، اکسی هود نوزاد و 
) به صورت اهدایی(عدد1عدد و ویلچر ICU-CCU1عدد تخت بیمار سه شکن، تخت 10اطفال و همچنین 

ضمناً برخی وسایل مورد نیاز نیز از انبار اقساط . براي آزمایشگاههاي مهارتهاي بالینی دانشجویان تهیه شده است
براي استفاده در آزمایشگاه هاي فوق بیمارستان هاي کودکان ، طالقانی و باباباغی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب

.شده استتحویل گرفته

تجهیز فضاي آموزشی دانشکده(گرفته در خصوص تجهیز کالسهااقدامات صورت:(
 کالس جدید براي تحصیالت تکمیلی، جایگزینی 2دستگاه ویدئوپروژکتور، ایجاد 5خریداري

کالس4ویدئوپروژکتورهاي کهنه و از کارافتاده براي 
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تحولباکهدانشگاهآموزشی، دانشکده و گروهسطحدرموثروبدیعفعالیت(فعالیت هاي ویژه
.باشدهمراهدانشجویانآموزشدرجدي
 راي تشکیل جلسات آموزشو استفاده از آن ب» کودکان- نوزادانمهارتهاي بالینیآزمایشگاه«افتتاح

92از نیمسال دوم ی دانشجویان کارشناسی پرستاري و کارشناسی ارشد پرستارينظري و عمل
 آموزش الکترونیکی : افزار آموزشی توسط اساتید دانشکده شاملتدوین و به ثبت رساندن دو نرم

و آموزش مادران باردار براي مراقبت از نوزاد با کمک شرکت رگا و تصویب پرستاري مبتنی بر شواهد
آموزش مداوم دانشگاه 

تهیه فرمت پوشش دانشجویان و فرمهاي مربوطه براي گزارش دانشجو جهت رعایت آن
 آموزش براي بیمارستانهاي مختلف به شرح زیرهايو معاونین بخشوساربراي صدور ابالغ:

بیمارستان سینادر رئیس بخش آموزشبه عنوان آقاي دکتر حسن خانی ابالغ
بیمارستان امام رضادر رئیس بخش آموزشبه عنوان آقاي دکتر زمان زاده ابالغ
بیمارستان شهید مدنیدررئیس بخش آموزشبه عنوان خانم عبداله زاده ابالغ
بیمارستان الزهرادر رئیس بخش آموزشبه عنوان خانم صحتی ابالغ
بیمارستان امام رضادر آموزشبه عنوان معاون رئیس بخش آقاي داداش زاده ابالغ
بیمارستان الزهرادرآموزشبه عنوان معاون رئیس بخش خانم صدري مهر ابالغ

:فعالیت هاي دیگر .6

 فعال کردن نظام استاد راهنماعملکرد
ها بر اساس در شروع هر نیمسال تحصیلی، دانشجویان جدیدالورود و نیز دانشجویان انتقالی از سایر دانشکده-

از طریق اتوماسیون اداري در تعداد دانشجویان تحت مشاوره کلیه اساتید محترم راهنما توزیع و نامه رسمی 
. اختیار کلیه اساتید راهنما قرار گرفت

- ي درخواست گزارش عملکرد اساتید راهنما در پایان هر نیمسال تحصیلی به اساتید مشاور ارسال و جمعنامه-

.آوري گزارشات عملکرد و تحویل گزارشات مربوطه به معاونت محترم آموزشی دانشکده صورت گرفت
دانشجویان داراي تقاضاي تعویض استاد راهنما، با ذکر دلیل موجه و با کسب اجازه از استاد محترم با درخواست-

.راهنما موافقت گردید
اي با نمایندگان هرکدام از کالسها براي معرفی جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود با اساتید راهنما، جلسه-

ن برگزار گردید و لیست اسامی دانشجویان به تفکیک استاد اساتید راهنما و لزوم مراجعه دانشجویان با ایشا
هاي پرستاري، مامایی و اتاق عمل قرار گرفت و زمان راهنما در اختیار نمایندگان دانشجویان جدیدالورود رشته

.مشاوره اساتید محترم نیز به ایشان اطالع داده شد
ل تحصیلی شناسایی و دو جلسه با حضور دانشجویان دچار افت تحصیلی و مشروطی دانشکده در هر نیمسا-

اساتید مشاوره دانشجویان مذکور تشکیل و راهکارهایی جهت حل مشکالت دانشجویان مربوطه ارائه گردید و 
.واحد مشاوره دانشجویی معرفی شدنددانشجویان مذکور

تاري و مامایی و اتق هاي پرسارائه فرم نظرسنجی جهت بررسی عملکرد اساتید راهنما در بین دانشجویان رشته-
.عمل توزیع و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت

دو جلسه توسط قائم مقام محترم معاونت آموزشی دانشگاه با حضور مسئولین نظام استاد راهنما تشکیل و -
.مشکالت مربوط به نظام استاد راهنما بررسی و راهکار براي حل مشکالت مطروحه ارائه گردید
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ریزي شده براي هرسال تحصیلی تدوین و به ربوط به ارزیابی عملکرد استاد راهنما و اقدامات برنامهچک لیست م-
.قائم مقام محترم معاونت آموزشی دانشگاه ارسال گردید

دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایی تبریز در "مقاله مرتبط با موضوع مشاوره دانشجویی با عنوان -
تدوین و به صورت پوستر در پانزدهمین همایش کشوري "1392کرد اساتید مشاور سال خصوص وظایف و عمل

.آموزش پزشکی یزد پذیرفته شد

عملکرد فعال کردن کمیته مشورتی دانشجویی
به عنوان نماینده نفر از دانشجویان دکتري پرستاري دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاه دومعرفی -

در دانشگاهدانشجویان این دانشکده 
کمیته مشورتی دانشجویی دانشگاهسرآمد دانشکده در نفر از دانشجویان9امکان شرکت فراهم نمودن -
تشکیل اولین جلسه کمیته مشورتی دانشکده با حضور معاون آموزشی دانشگاه-
تشکیل دومین و سومین جلسه کمیته مشورتی دانشکده با حضور معاون آموزشی دانشکده-
براي افزایش رشد و پرورش استعدادها و توانائیهاي بالقوه دانشجویان شهاي هوشمندانهفراهم کردن چال-

استعداد درخشان 
گسترش توانمندیهاي دانشجویانی که زمینه رشد در بیش از یک رشته تخصصی دارند-
بزرگترین مزیت فراهم کردن فرصت نظارتی از سوي اعضاء هیات علمی براي دانشجویان استعداد -

و مطالعه در فضایی مشتمل بر افراد با عالئق مشترك که مایلند توانائیها و معلومات خود را در درخشان
مورد موضوعی خاص با یکدیگر به اشتراك بگذارند

فراهم کردن گزینه هاي بیشتر با قابلیت انعطاف بیشتر براي فعالیت علمی دانشجویان در مقایسه با -
امکانات رایج در مورد دانشجویان 

ر اختیار قرار دادن اعضاء اکادمیک بمنظور هدایت دانشجویان در انتخاب بهترین گزینه براي فعالیت د-
علمی متناسب با استعداد و ظرفیتهاي شناخته شده و ناشناخته آنها

سایر عملکرد مربوطه
ارتش با عناوین522تعداد کارگاههاي برگزار شده براي پرستاران بیمارستان:

 نفر از همکاران پرستاري45التور براي ویژه پرسنل پرستاري و کار با ونتیدوره آموزش مراقبت هاي
با توجه به تفاهم نامه همکاري جهت (22/7/92- 25/6/2/92ارتش در دو دوره 522بیمارستان 

) آموزش بالینی دانشجویان اتاق عمل در آن بیمارستان
ارتش522بیمارستان نفر از همکاران پرستاري33ري براي دوره آموزش مدیریت عمومی و پرستا

 به سازي فضاي فیزیکی اتاق کار دانشجویان برادر و خواهر
به سازي فضاي فیزیکی اتاق کامپیوتر
و پاسخگویی به شکایات و همکاري نزدیک با حراست دانشکده در خصوص مشکالت انضباطی دانشجویان ...
دختر و اساتیدبهسازي دستشویی دانشجویان
 د به خانم سرباز وطنالمپیاجهت شرکت دراسامی دانشجویان ارسال
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 اعالم نتایج جشنواره و اساتید برتر در سایت دانشکده

:تعداد جلسات تشکیل شده
 جلسه40شوراي آموزشی   به تعداد
 جلسه18کمیته منتخب به تعداد
 جلسه3برنامه ریزي استراتژیک  به تعداد


