عملکرد دانشکده پیراپزشکی در سال  9313در راستای اهداف دانشگاه در
حوزه های آموزش بدین شرح می باشد
الف -پیگیری درخواست در خصوص راه اندازی رشته های تحصیالت تکمیلی گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی
طی نامه های 12/12/2121پ مورخ /12/12/24744- 12/6/4پ مورخ ) 2212/7/21
 -2درخواست راه اندازی رشته رادیوبیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد
 -1درخواست راه اندازی رشته هماتولوژی در مقطع کارشناسی ارشد
 -2درخواست راه اندازی رشته فناوری اطالعات سالمت در مقطع کارشناسی ارشد
 -4درخواست راه اندازی رشته انفورماتیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد
 -5پیگیری رشته سالمت و رسانه در مقطع کارشناسی ارشد
ب -درخواستتت در خصتتوص ج ت ب هیتتات علمتتی متمتتتد ختتدمت بتترای گتتروه هتتای آموزشتتی دانشتتکده ( -طتتی نامتته شتتماره
6/12/12/6516پ مورخ )39/4/01
 -2ج ب  1نفر هیئت علمی متمتد خدمت برای گروه آموزشی اتاق عمل
 -1ج ب  2نفر هیئت علمی متمتد خدمت برای گروه آموزشی هوشبری
 -2ج ب  2نفر هیئت علمی متمتد خدمت هماتولوژی برای گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
 -4ج ب  2نفر هیئت علمی متمتد خدمت بیوشیمی برای گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
 -5ج ب  2نفر هیئت علمی متمتد خدمت برای گروه آموزشی تصویربرداری پزشکی
پ  -در خواست اصالح ردیف های هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی
 افزایش  24ردیف هیات علمی جدیتد در اتارت تشتکیالتی دانشتکده پیراپزشتکی طتی نامته 6/12/1/12251پ متورخ2212/7/11
ج -پیگیری انتصاب مدیر گروه برای گروه آموزشی هوشبری -اتاق عمل (طی نامه شماره 6/12/12/256پ مورخ )12/1/1
انتصاب مدیر گروه هوشبری-اتاق عمل از نیمسال اول سالتحصیلی 12-14
د -درخواست در خصوص ج ب کارشناس بصورت طرح برای گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی
 -2ج ب  2نفر کارشناس طرح برای اتاق پراتیک رشته هوشبری -اتاق عمل (طی درخواست نامه شتماره 6/12/12/6416پ
مورخ )2212/4/24
 -1درخواستتت جت ب  2نفتتر کارشتتناس طتترح آزمایشتتگاه بتترای رشتتته علتتوم آزمایشتتگاهی (طتتی درخواستتت نامتته شتتماره
6/12/12/26144پ مورخ )2212/6/21
 -2درخواست ج ب  2نفر کارشناس  HITبرای کارگاه کامپیوتر (طتی درخواستت نامته شتماره 6/12/12/26711پ متورخ
 2212/1/21و6/12/12/21242پ مورخ )12/1/14
ز -در خصوص ارزیابی درون گروهی گروه های آموزشی دانشکده

ارزیابی درون گروهی گروه های آموزشی دانشکده در سال  12تا پایان سال در دست اقدام می باشد.
ارزیابی درون گروهی گروه تصویربرداری پزشکی طی نامته شتماره 6/12/12/25466پ متورخ  12/7/11بته  EDCفرستتاده شتده
است.
ه -در خصوص امور آموزشی
 -2خرید  22ست کامل دستگاه کامپیوتر و  1سیستم بدون مانیتور برای کارگتاه کتامپیوتر جتتت افتزایش تمتداد و کیفیتت
کامپیوترها جتت آموزش بتینه
 -1جایگزینی کامپیوترهای قدیمی کارگاه کامپیوتر در مرکز کامپیوتر دانشکده
 -2انتقال دو دستگاه کامپیوتر به کتابخانه و اتصال به شبکه اینترنت جتت فمالیت های پژوهشی و جستجوی مقاالت
 -4انتقال یک دستگاه کامپیوتر به اتاق پراتیک گروه هوشبری -اتاق عمل جتت آموزش
 -5ارتقاء کامپیوترهای کالس های آموزشی و نصب مانیتور
 -6خریداری ماکت اداره راه هوائی ،ماکت  ،IV lineسواور ،باتکس (تزریقات  )IMبرای اتاق پراتیک گروه هوشتبری -اتتاق
عمل
 -7انتقال برخی وسائل اسقاطی از خوی (ماشین بیتوشی ،دستگاه  D.Cشوک ،ساکشن ) ECG ،برای اتاق پراتیتک جتتت
امور آموزشی
 -6انتقال برخی وسائل اسقاطی از بیمارستان امام برای اتاق پراتیک جتت امور آموزشی که لیست آن به پیوست می باشد.
 -1خرید اتوکالو برای آزمایشگاه میکروب شناسی
 -24خریداری  112جلد کتاب فارسی و  26جلد کتاب التین برای کتابخانه (مشترک با دانشکده بتداشت)
 -22افزایش کیفیت آموزشی بالینی با سامان دهی کارآموزی رشته های هوشبری و اتتاق عمتل و برقتراری ارتبتا بتا استاتید
بالینی و مربیان طی جلسات :
  12/1/25ساعت  22جلسه مماونت آموزشی و ریاست دانشکده با گروه هوشبری -اتاق عمل دانشکده  12/6/26جلسه با خانم دکتر مخدومی و گروه های آموزشی دانشکده  12/6/16جلسه با مدیران گروه های جراحی و بیتوشی و مسئولین اتاق عمل بیمارستتانتا و گتروه هوشتبری -اتتاقعمل دانشکده پیراپزشکی در حوزه ریاست دانشگاه
  12/6/11جلسه با مربیان آموزشی و کارآموزی هوشبری -اتاق عمل و اعضای هیئت علمی گروه در دانشکده  12/7/1جلسه با ریاست و مماونت آموزشی بیمارستان مطتری ،خانم دکتر مخدومی و مدیر گتروه هوشتبری -اتتاقعمل
  12/6/6جلسه با مدیران گروه داخلی و جراحی و اعضای شورای آموزشی و انتقال مشکالت دانشجویان انجام آموزش های پیش بالینی قبل از ورود به کارآموزی و کارورزی در واحد پراتیک دانشکده پیراپزشکیو -در خصوص سایت دانشکده پیراپزشکی
 افزایش پتنای باند اینترنتی دانشکده از  26 MBبه 54 MB ارتقاء و بروز رسانی وب سایت دانشکده پیراپزشکی(بارگ اری تاریخجته دانشتکده پیراپزشتکی –ممرفتی گتروه هتایآموزشی و اعضا هیئت علمی گروه همراه با آدرس ایمیل اساتید – اسامی اعضای جدید کمیتته هتای -EDOاستامی
دانشجویان ممتاز با ممتدل بتاالی  – 27استامی دانشتجویان قبتولی کارشناستی ارشتد – استامی استاتید راهنمتای

دانشجویان رشته های مختلف  -طرح دروس اختصاصی هر گروه -تقویم نیمسال دوم تحصیلی  – 12-14برنامته 6
ترم رشته های دانشکده

-

-

ی -در خصوص  EDOدانشکده
فمال سازی  EDOو بازنگری آئین نامه و استراتژی  EDOطی جلستات ( 12/1/21 ، 12/2/15ممتاون آموزشتی و
مسئول  )EDOو  12/24/25با کلیه اعضای هیئت علمی دانشکده
ارتقاء کمیته های  EDOو همکاری تمامی اعضای هیئت علمی در کمیته های  6گانه  EDOکه بپیوست میباشد.
نوشتن و بازنگری طرح دروس توسط اعضاء هیات علمی هر گروه و ارائه آن به مسئول  EDOو بارگ اری در ستایت
دانشکده
نوشتن و بازنگری  Log bookتوسط اعضاء هیات علمی توسط اعضاء هیات علمی هر گتروه و ارائته آن بته مستئول
EDO
ارائه مشاوره به اعضاء هیات علمی در مورد طرح درس با ارائه جزوات آموزشی و .CD
ارائه مشاوره برای اساتید راهنما و تمیین اساتید راهنمای دانشجویان در هر ترم ازطریق مدیران گروهتای آموزشی و
بار گ اری در سایت
ممرفی دانشجویان مشکل دار و نیاز به مشاوره بیشتر به مراکز ذی ربط.
انجام ارزشیابی درون گروهی گروهتای آموزشی سه سال یکبار و ارائه آن به . EDOارزشیابی درون گروهی مرحلته
دوم گروه تصویربرداری در سال  2212طی نامه /6/12/12/25.66پ مورخ  12/7/11به  EDCفرستاده شده و سایر
گروهتا در دست اقدام می باشد.
شناسایی دانشجویان استمداد درخشان و ارسال اسامی به  EDCطی نامه 6/12/12/24645پ مورخه .12/7/14
نصب اسامی در پانل و اطالع رسانی در دانشکده و بارگ اری در سایت دانشکده.
ممرفی دانشجویان استمداد درخشان برای مقاطع کارشناسی ارشد مطابق قوانین وزارت.
شرکت دو دانشجو از رشته فناوری اطالعات سالمت در المپیاد دانشجویی سال  11-12به نامتتای متستا دهقتانی و
ستیال رحمانی و صونا قلی زاده از رشته تصویر برداری پزشکی.
انجام کارهای پژوهشی و مقاالت و شرکت در کنگره های آموزش پزشکی (مدارک به پیوست میباشد)
آماده سازی دانشجویان جتت شرکت در المپیاد دانشجویی توسط  1تن از اعضا هیئت علمی گروه فناوری اطالعتات
(مدارک به پیوست میباشد)
نیازسنجی از اعضاء هیات علمی برای شرکت در کارگاهتا طی نامه 6/12/12/1662پ مورخ .12/24/12
نیازسنجی از اعضاء هیات علمی برای ارائه سخنرانی و کارگاه.
اطالع رسانی به اعضاء هیات علمی برای شرکت در کارگاهتای  EDCو مماونت پژوهشی
برگزاری اولین کنفرانس علمی دانشکده در تاریخ  12/24/14تحت عنوان کاربرد شتبیه ستازی در آمتوزش پزشتکی
توسط یکی از اعضای هیئت علمی گروه هوشبری-اتاق عمل

