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 92است ماهه اول دانشکده پزشکی                                                                                                حوزه ری6عملکرد گزارش

  :فهرست

دانشکده پزشکی با تکیه بر برنامه راهبردی تدوین شده در بخش آموزش ، پژوهش و اداری و در جهت دستیابی به 

دانشکده علیرغم مشکالت مختلف این  .فعالیتهای زیر را به انجام رسانده است  ،مصوب خودماموریتهای  و اهداف

کمبود بودجه با تکیه بر اساتید توانمند و کارآزموده و پرسنل دلسوز توانسته است  محدودیت های مالی و از جمله

ی ، رزیدنتهای تخصصی و فوق تخصصی دانشجویان پزشک ارتقاء کیفیت آموزش و فعالیت های پژوهشی در جهت

و دانشجویان رده های تحصیالت تکمیلی با وجود افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و واگذاری آموزش دانشجویان 

  .گامهای مفیدی را بردارد،دانشگاه آزاد و شعبه بین المللی ارس 

  :اهم فعالیت های به عمل آمده

  :حوزه آموزش-1

 در راستای تامین اهداف آموزشی برنامه راهبردی دانشکدهگذاری و برنامه ریزی های آموزشی  سیاست -

 مربوط به ارتقاء محیط های آموزشی بالینی برنامه راهبردی اجراءعملیات -

  )علوم پایه مورد در مقطع 5 ،بالینی در مقطع   مورد 6( برگزاری منظم جلسات شورای آموزشی دانشکده  -

 نظارت و پایش تمامی فرایند ها و برنامه های آموزشی ارائه شده  -

 اجراء آزمونهای ارتقاء و گواهینامه رزیدنتهای تخصصی -

  و وزارت مطبوع تحلیل آزمونها و ارائه فیدبک به گروههای آموزشی  -

 در جلسات شورای آموزشی امده های به عمل ارتقاء آزمون رویکردهایارائه  -

 ابزاری برای ارزیابی محیط های آموزشی بالینیبه عنوان   PHEEMرسشنامهتهیه نسخه فارسی پ -

 ارزیابی محیط های آموزش بالینی  مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه در مقطع دستیاری -

اجراء آزمونهای پذیرش رزیدنتهای فلوشیپ رشته های  سگمان قدامی ، سگمان خلفی ، اینترونشنال  -

 و جنین ، نازائی و انکولوژی زنانکاردیولوژی ، تروما ، مادر 

 طب تسکینی  , تروما و نازائی ،نوزادانو گروه نفرولوژی بالغین Approveبرای   فراهم آوردن تمهیدات الزم -

 )مورد 20(در گروههای آموزشی OSCEآزمون    فراهم آوردن تمهیدات الزم برای برگزاری -

 موردکارنامه تحصیلی برای دستیاران 150صدور   و ایجاد تغییرات اساسی در کارنامه دستیاری -

 به روز رسانی ثبت اطالعات دستیاران در سایت سماء و صندوق رفاه -
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 جمع آوری شناسنامه سواالت آزمونهای کتبی میان دوره ای از گروههای بالینی -

 تهیه و تدوین انواع پمفلت در راستای ارتقاء فرایند اطالع رسانی دستیاران در امورات جاری -

 پرداخت وام های دستیاری مانند قراری صندوق رفاه دستیاری و انجام امور مرتبط با انبر  -

 وجشن روپوش سفید و فارغ التحصیلی استقبال از دانشجویان جدیدالورود  برگزاری جشن های -

 برگزاری مراسم تجلیل از نفرات برتر آزمون بورد و پره بورد -

اندازی رشته های رادیوتراپی ، خواب و جراحی پالستیک  و ه تهیه و تکمیل فرم جمع آوری اطالعات جهت را - 

 استرابیسم

  برای مقطع کارورزی PMPبرگزاری آزمون  -

 )کارآموزیمقطع  (بخشهای بالینی  تمامی در دروس نظری و عملی اجراء کامل توالی  -

 شاهد و ایثارگرفراهم آوردن تمهیدات الزم در برنامه ریزی و اجرای ترم تابستانی ویژه دانشجویان  -

 عملیاتی کردن مصوبه هیئت امناء دانشگاه در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی و مهمان    -

 نظارت بر اجرای طرح درسی توسط اساتید در مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی  -

 فراهم آوردن تمهیدات الزم برای  دانشجویان شرکت کننده در المپیاد دانشجویی -

 برنامه های ویژه اخالق پزشکی در قالب ساعات فرهنگی دانشکدهبرگزاری  -

 رسیدگی به مشکالت دانشجویی برایبا اساتید راهنما  مشترک برگزاری جلسات -

 برگزاری کالسهای جبرانی و امتحانات میان ترم غیر حذفی -

 هماهنگی و اجرای آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی -

 کارآموزان (تجویز منطقی دارو و نسخه نویسیکارگاه  های آشنایی با اشکال مختلف داروها برنامه ریزی  -

   تنظیم و پیگیری درخواست خرید یا تعمیر تجهیزات کمک آموزشی کالسها و واحد سمعی وبصری -

  )علوم تشریح -فیزیولوژی -میکروب شناسی( PhDدوره آزمون جامع  4برگزاری  -

  ) دوره شش ماهه تکمیلی (امور دانشجویان  مشغول تحصیل در خارج از کشور  و تسهیل انجام -

  گروههای آموزشی انگل شناسی و بیوشیمی  Approveفراهم آوردن تمهیدات الزم برای  -

و دو )فیزیک پزشکی ،انگل شناسی ،زنتیک( PhD رشته در مقطع 3تالش جهت اخذ مجوز برای  ایجاد   -

  ) ویروس و قارچ شناسی (درشته در مقطع کارشناسی ارش

 در دو دوره پزشکی خانواده MPHبرگزاری دوره  -
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  :پژوهشحوزه -2

 در راستای تامین اهداف پژوهشی برنامه راهبردی دانشکده پژوهشی گذاری و برنامه ریزی های سیاست -

 )علوم پایه مورد در 4بالینی و مورددر مقطع 16(برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی دانشکده  -

 انگلیسی در دانشکده پزشکی  به زبان  راه اندازی مجله -

 فراهم آوردن تمهیدات الزم برای برگزاری کنگره بین المللی روانپزشکی -

 نفر 37تجلیل از دانشجویان دارای مقاله و خالصه مقاله به تعداد  -

 نامه های دانشجویان پایااز فراهم کردن بستر الزم برای تولید مقاله  -

 دانشکده  RDCCهای مختلف روش تحقیق توسط واحد برگزاری کارگاه -

 راه اندازی حیوانخانه در دانشکده پزشکی  -

 تغییر و تعمیر ساختمان کتابخانه  -

 نصب دوربین در کتابخانهو ساماندهی چیدمان کتب کتابخانه  -

 مشارکت فعال درجشنواره ملی و دانشگاهی پایان نامه های برتر علوم پزشکی کشور -

 پزشکی -

 فراهم اوردن تمهیدات الزم برای راه اندازی البراتور زبان  -

 تکمیل سایت انگلیسی دانشکده پزشکی  -

 داخل کشور خارج و کنگره ها و سمینارهای درشرکت هیات علمی فراهم اوردن تمهیدات الزم برای  -

 فراهم اوردن تمهیدات الزم برای دوره های فرصتهای مطالعاتی اعضای محترم هیأت علمی -

 کنترل مستندات و اطالعات ثبت شده اعضای هیات علمی در سایت پژوهه -

 تحصیلیواحد درسی پژوهشی درمقاطع مختلف  71ارائه  -

 هماهنگی جلسات مشاوره آماری و متدلوژی ارائه شده در مرکز ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان -
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  :ارائه سرویس های خدماتی توسعه هیات علمی و حوزه-3

 اعضاء هیئت علمی مورد نیاز در فراخوان هئیت علمیجذب  -

 نفر از اعضاء هیئت علمی 317بررسی پرونده های اعطای پایه  -

 نفر از اعضاء هیئت علمی  در کمیته منتخب 22بررسی پرونده های ارتقاء مرتبه  -

 در سایت دانشکدهآنها اعضای هیئت علمی و درج  CVجمع آوری  -

 دانشکده  تغییر محل و انتقال محل سرور -

 ایجاد اکانتهای اینترنتی دانشجویان  و هیئت علمی و پرسنل ها  -

 ایجاد سلف سرویس و ارائه غذای گرم به دانشجویان -

 ماهه اول سال جاری 6در پرداخت کلیه حقوق ، اضافه کاری و حق الزحمه دانشجویان  -

 مهمان و انتقالیدرآمد زائی از طریق تصویب شهریه برای دانشجویان فرصت های  دایجا  -

   راه اندازی آزمایشگاه ایمنی شناسی و اعمال تغییرات الزم درساختار فیزیکی آن     -         -
  افتتاح درب ضلع شمالی دانشکده    -

  آسفالت محوطه پردیس دانشکده پزشکی  وگسترش و ارتقاء کیفی فضای سبز دانشکده     -

 .....شیلوله کشی،سیم ک(شی و اداری دانشکدهبررسی و رفع نواقصات ساختاری محیط های آموز -

  
  تجهیز کردن آشپزخانه جهت سروغذای گرم به دانشجویان -
        جداسازی محل مخزن از سالن اصلی کتابخانه  -

  

 :دفتر توسعه آموزش پزشکی

  
 نارائه مشاوره به اعضای هیات علمی درزمینه روشهای نوین آموزشی وارزیابی فراگیرا -

 ارزشیابی استاد و ساما ندهی فورمهای ارزشیابیایجاد کمیته  -

 و ارزیابی الکترونیکی اساتید مشارکت فعال در راه اندازی و ارتقاء سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه  -
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 23نفر از اعضای هیات علمی و تکمیل فرم ترفیع پایه و  157کمی و کیفی فعالیت های آموزشیبررسی  -

 ای ارتقاء مرتبهنفر از اعضای هیات علمی بر

  و مشارکت فعال در جلسات دانش پژوهی دانشکده و دانشگاهارائه مشاوره در زمینه اسکوالرشیپ  -

 دانشگاه  زشی دانشکده وآمومشارکت فعال در شوراهای   -

 مشارکت فعال در فرایند ارزشیابی درونی گروههای آموزشی و تهیه گزارش نهایی اکثریت گروهها -

 گروههای اموزشی جهت انجام ارزشیابی بیرونیایجاد تمهیذات الزم  -

 EDCتهیه چک لیست ارزیابی دفاترتوسعه آموزش دانشکده ها وارائه آن در -

 و ارائه آن مراجع ذیصالح تشکیل دفاترتوسعه آموزش بیمارستانیتدوین طرح   -

 )PHEEMمدل (انجام طرح تحقیقاتی ارزیابی و مقایسه محیط های آموزشی بالینی از دیدگاه دستیاران -
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