
  بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

 جلسه كميته مشورتي دانشگاه علوم پزشكي قم چهارمين

 

 

  دفتر معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم: مكان  18/12/1395 :زمان

اي و بررسي پيگيري مسائل مطروحه در نشست قبلي دانشگاهي و جلسات برگزار شده درون دانشكده :دستور جلسه

  دانشجويانمسائل جديد آموزشي 

، دكتر محبي و نمايندگان دانشجويي كميتـه مشـورتي، رأس   EDCجلسه با حضور معاون آموزشي دانشگاه، دكتر عادلي؛ مدير مركز 

در ابتدا دكتر محبي، گـزارش عملكـرد كميتـه مشـورتي دانشـجويي را از      . با قرائت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز گرديد 13ساعت 

در ادامـه بـه بررسـي مسـائل     . در جواب درخواست وزارت مربوطه به ايشان ارائه داده بودند، قرائت كردنـد زمان تأسيس تاكنون كه 

ها پرداخته شد و پس از آن نمايندگان دانشـجويي، مسـائل آموزشـي و برخـي از     مطروحه در جلسه گذشته و ميزان حل و فصل آن

  .مسائل پژوهشي و رفاهي خود را مطرح نمودند

  :به تفكيك دانشكده شده در جلسه گذشتهمسائل مطرح

  دانشكده پزشكي

گزاري براي برگزاري آزمون مهـارت بـاليني در دانشـگاه علـوم پزشـكي قـم بـه جـاي         و هدف Skill Labمجهزتر شدن تجهيزات  -

  دانشگاه علوم پزشكي اراك

  كارآموزي ENTارتقا كيفيت آموزشي بخش  -

  ولوژي به دليل جذب نيروي انسانيرومات -افزايش تعداد روزهاي بخش ريه  -

ليسـت   را هاي مـورد نظـر  تر شدن كتب كتابخانه بيمارستان شهيد بهشتي؛ در صورت نياز به كتب بيشتر، دانشجويان كتابكامل -

  .كنند و تحويل نماينده خود دهند

  ي آزمونكسب اجازه جهت در اختيار قرار دادن سؤاالت امتحاني در دسترس دانشجويان پس از برگزار -

  هاي فيزيوپات بنا به درخواست دانشجويانتغيير كردن ترتيب كورس -

  موافقت جهت برگزاري دوره آشنايي با كارآموزي براي دانشجويان جديدالورود به اين مقطع -

  موزيموافقت جهت برگزاري دوره سميولوژي جهت مرور مباحث اين واحد درسي براي دانشجويان قبل از ورود به مقطع كارآ -

  پزشكيدانشكده دندان

پزشكي؛ دكتر عادلي فرمودند كـه تـأمين ايـن مبـالغ بـر عهـده       در خصوص عدم پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان دندان -

  .باشد و دانشكده بايد از درآمد خود، كمك هزينه تحصيلي دانشجويان را پرداخت كنددانشكده مي

  سالمت دهان و جامعهمشخص شدن طرح درس و استاد براي طرح  -

  Endoريزي و چارچوب امتحانات بخش سازمان يافتن برنامه -

  مامايي -دانشكده پرستاري 

  به شيفت صبح بنا به درخواست دانشجويان رشته مامايي Longهاي تبديل برخي از شيفت -

  چهارشنبه بنا به درخواست ايشانتبديل شدن برنامه آموزشي دانشجويان رشته پرستاري از شنبه تا پنجشنبه به شنبه تا  -

مامايي؛ دكتر عادلي فرمودنـد كـه دانشـگاه توانـايي كامـل تجهيـز        -آزمايشگاهي در دانشكده پرستاري در خصوص نبود امكانات  -

ه پرديس دانشگاه علوم پزشكي و دانشكده بهداشـت بـ  هاي هاي مختلف را دارد و آزمايشگاههاي دانشكدهكردن تعدادي از آزمايشگاه

  .هاي مختلف در اين دو محل، برگزار خواهد شدهاي مربوطه رشتهاند و كالسصورت كامل مجهز شده



 

  دانشكده پيراپزشكي

  .است طوالني بودن مدت زمان انتظار دانشجويان جهت اعزام به دوره طرح همچنان باقي -

نفـر بـه    4فرمودند كه تعداد اعضاي هيئـت علمـي از   در خصوص كم بودن اعضاي هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي؛ دكتر عادلي  -

  .فراخوان جهت جذب بيشتر اعضاي هيئت علمي ارائه شده است اما داوطلبي وجود ندارد. نفر افزايش پيدا كرده است 15

  دانشكده بهداشت

  تر مسائل دانشجويانهاي مختلف جهت بررسي و پيگيري راحتتشكيل كارگروه -

  .هاي دانشكده بهداشت مانند تعويض ويدئو پروجكتورهاالسمجهزتر شدن برخي از ك -

 3گـروه و   5پايين بودن سطح علمي مربيان به كار گرفته شده در دانشكده بهداشت؛ دكتر محبي در اين خصـوص فرمودنـد كـه     -

هـاي مربوطـه   ي با مدير گـروه ادكتر عادلي نيز بيان كردند كه اين مسئله را حتماً در جلسه. و تعداد افراد كم است مربي وجود دارد

  .پيگيري خواهند كرد

مندي از كيفيت آموزشي بهتر؛ بيان شد كـه  در خصوص درخواست دانشجويان مبني بر آموزش ديدن در مراكز دولتي جهت بهره -

يـري ايـن   پيگ. تعداد ساعات بازديد دانشجويان افزايش يافته است منتهي ساعات برگزاري كالس همچنان كمتر از حد نصاب اسـت 

  .هاي مربوطه توسط دكتر عادلي انجام خواهد گرفتمسئله نيز در جلسه با مدير گروه

هـاي  در صورت مورد نياز بودن تعداد كتب بيشتر، دانشجويان كتاب. تعداد كتب كتابخانه دانشكده بهداشت نيز افزايش يافته است -

  .مورد نظر را ليست كنند و تحويل نماينده مربوطه دهند

اين مورد تا حـدودي اصـالح شـده اسـت و تـا پايـان تـرم        هاي دانشكده بهداشت؛ خصوص نامناسب بودن تجهيزات آزمايشگاه در -

  .ها مجهزتر خواهند شدجاري، اين آزمايشگاه

در ادامه دانشجويان مسائل آموزشي و همچنين برخي از مسائل رفاهي و پژوهشي خود را مطرح نمودنـد كـه در ادامـه بـه تفكيـك      

  :انشكده اشاره شده استد

  دانشكده پزشكي

درخواست دانشجويان مبني بر تأثير قرار دادن نظر ايشان در انتخاب اساتيد محترم جهت جذب به عنوان هيئت علمي دانشگاه؛  -1

بـودن سـطح   پذيرد، به طور مثال بعضي از اساتيد به دليل پايين در اين خصوص دكتر عادلي فرمودند كه اين امر معموالً صورت مي

  .در بعضي موارد نيز داوطلبي جهت انتخاب به عنوان هيئت علمي وجود ندارد. كيفيت آموزشي ايشان، جذب هيئت علمي نشدند

برگزاري ارزشيابي اساتيد مقطع كارآموزي در زمان نامناسب؛ دانشجويان بخش داخلي جهت ديدن نمرات خود بايد اسـاتيدي را   -2

دكتر محبي در اين خصوص فرمودند كـه اسـامي اسـاتيد مربوطـه را     . اندها نگذراندهدرسي خود را با آن ارزيابي كنند كه هنوز واحد

  .دهد و جهت پيگيري اين موضوع اقدام خواهند كردها قرار ميبيمارستان شهيد بهشتي در اختيار آن

اين خصوص دانشجويان پيشنهاد دادند كه  درخواست دانشجويان جهت برگزاري با كيفيت راند آموزشي در مقطع كارآموزي؛ در -3

. مورد باليني داراي بار آموزشي مناسب را انتخاب كنند و پس از انجام راند، دو مورد را توضيح و آموزش دهنـد  2اساتيد در هر راند، 

  .را مطرح خواهند كرداين پيشنهاد با موافقت دكتر عادلي مواجه شد و ايشان فرمودند كه در جلسه با اساتيد باليني، اين موضوع 

هاي مختلف كارآموزي؛ به طور مثال در بخـش قلـب، تنهـا دو دانشـجو     ريزي مناسب اليندرخواست دانشجويان مبني بر برنامه -4

اند و يا دانشجويان در اواسط مـدت زمـان   هاي آموزشي را براي ايشان برگزار نكردهاند كه به همين دليل، اساتيد، كالسمعرفي شده

-ريزي آموزش را توسط استاد با مشكل مواجه ميشوند كه برنامهبه آن اضافه مي توسط دانشجويان ديگر، ن بخش مشخصيگذراند

  .همچنين گاهي استاد مشخصي در يك زمان با دو گروه مختلف پزشكي؛ يعني فيزيوپات و كارآموزي كالس دارد .سازد

-هاي تئوري و عملي بخش روان؛ بدين صورت كه در ابتدا كالسسدرخواست دانشجويان كارآموزي در خصوص جدا كردن كال -5

  .هاي عمليهاي مختلف اين واحد درسي و سپس برگزاري كالسهاي تئوري جهت آشنايي دانشجويان با بيماري

ودنـد كـه   در خصوص كسب اجازه از دكتر عادلي درباره در اختيار قرار دادن سؤاالت امتحاني در دسترس دانشجويان؛ ايشان فرم -6

  .االجرا استها الزممامي دانشكدهاي به اداره خدمات آموزشي، اين موضوع را همگاني كرده و اين مورد در تطي نامه

مانده بر سر لي پاسخ دادند كه تنها مسئله باقيايشگاه آناتومي؛ دكتر عاددرخواست دانشجويان جهت تهيه كاداور جديد براي آزم -7

  .راه خريد كاداور، اجازه قوه قضاييه است



 

بـراي   و مطالعـه  هاي توجيهي آمادگي علوم پايه در خصوص آشنايي با نحوه آمـادگي درخواست دانشجويان براي برگزاري كالس -8

  آزمون علوم پايه

  درخواست دانشجويان علوم پايه جهت استفاده از اساتيد مجرب واحد درسي فيزيولوژي -9

  دانشكده بهداشت

شناسي براي رشته بهداشت عمومي؛ در ايـن خصـوص رياسـت    درخواست دانشجويان مبني بر تجهيز شدن آزمايشگاه ميكروب -10

ها جهت برگـزاري كـالس، بـه دليـل در اختيـار      اند كه حتي در صورت تجهيز شدن اين آزمايشگاهرمودهمحترم دانشكده بهداشت ف

  .اي نداردهاي مربوطه، اين امر فايدهنداشتن كارشناس

هاي تحقيقاتي ايشان؛ دانشجويان ايـن رشـته در   تر طرحدرخواست دانشجويان رشته بهداشت محيط در خصوص بررسي سريع -11

-ايشـان بـه طـول مـي     8ها تا اواخر تـرم  تحصيلي خود، بايد پروژه تحصيلي خود را ارائه دهند و بعضاً روند تصويب اين طرح 7ترم 

  .انجامد

  دانشكده پيراپزشكي

صـد  ؛ دكتر عادلي فرمودند كه سـي Skill Labدرخواست دانشجويان اين دانشكده در خصوص مجهزتر كردن امكانات آموزشي  -12

  .باشدراي تجهيز كردن امكانات اين بخش، هزينه شده است و در دست به روزرساني ميميليون تومان ب

  زش ايشانها براي آمودرخواست دانشجويان رشته هوشبري و اتاق عمل جهت همكاري بيشتري اساتيد و پرسنل بيمارستان -13

نفـر عضـو    3انشـكده  درخواست از دانشكده جهت معرفي نمايندگان دانشجويي كميته مشورتي به صورت كارآمـدتر؛ از ايـن د   -14

  .دهندپوشش مي را رشته از چهار رشته مختلف دانشكده پيراپزشكي هستند كه سه

  مامايي -دانشكده پرستاري 

 Longهـاي  در نظر گرفتن اتاق استراحت در بيمارستان شهيد بهشتي براي دانشجويان رشته پرستاري در مواقعي كه شـيفت  -15

  .دارند

؛ اسـتاد مربوطـه در   با دانشجويان رشـته مامـايي   ي بيمارستان ايزديتخصص عدم همكاري هيئت علمي بخش زنان در درمانگاه -16

سـابقه بـوده   دهد كه ايـن امـر بـي   به دانشجويان رشته مامايي نميحضور در درمانگاه را ، اجازه رشته پزشكي زمان حضور كارورزان

  .است

رغـم پرداخـت هزينـه    همكاري نكردن پرسنل بيمارستان ايزدي با دانشجويان رشته مامايي در واحد درسي آمار مامـايي، علـي   -17

يار قرار دادن مربي است مسئول آموزش بيمارستان ايزدي ادعا دارد كه جهت آموزش اين واحد، دانشكده موظف به در اخت. مربوطه

بـار اسـت كـه    در ضمن اين مسئله اولـين  .و دانشكده به دليل در اختيار نداشتن مربي و كمبود بودجه توانايي انجام اين امر را ندارد

  .افتداتفاق مي

  پزشكيدانشكده دندان

دانشـجويان  . هاي مختلف تحصيلي، براي دانشجويان مشكالتي را فـراهم كـرده اسـت   چرخش اعضاي هيئت علمي در طي ترم -18

 .اعضاي هيئت علمي را دارنددرخواست ثابت ماندن 

شنبه به علـت بـه   نارضايتي دانشجويان از ارائه درس آمار زيستي در آخرين ترم تحصيلي و ارائه اين درس فقط در روزهاي سه -19

  خدمت گرفتن استاد از تهران

  :در ادامه نيز دانشجويان مسائلي را در حوزه رفاهي و پژوهشي مطرح كردند

  مامايي -اه خودپرداز در دانشكده پرستاري درخواست تهيه دستگ -20

هاي مختلف هاي دانشجويي جهت شركت و ارائه خالصه به كنگرههزينهتر واريز كردن كمكدرخواست دانشجويان جهت سريع -21

  توسط معاونت پژوهشي

  ايشان به داخل شهرهاي مختلف خانم ساكن خوابگاه جهت انتقال خوابگاه درخواست دانشجويان مقاطع باليني رشته -22

  

  



 

  : در جلسه حاضرين

  قم معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي رييس كميته مشورتي؛ - دكتر عادليجناب آقاي  -1

  

  پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم مدير -عبدالمحمديدكتر جناب آقاي  -2

  

  معاون فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي قم -فرمهندس عزيزيجناب آقاي  -3

  

  EDCمدير مركز   معاون كميته مشورتي؛ -دكتر محبيجناب آقاي  -4

  

  دبير كميته مشورتي؛ دانشجو پزشكي -آقاي سروش شريفي مقدم جناب  -5

  

  دانشجو پزشكي - سركار خانم مهسا بشارتي  - 6

  

  دانشجو پزشكي - سركار خانم زهرا مهرابي  -7

  

  دانشجو پزشكي -نيا يسادات رضوسركار خانم فاطمه -8

  

 پزشكيدانشجو دندان - خانم مژگان حياتيسركار  -9

  

  محيط دانشجو بهداشت -آقاي حسين تاجيك جناب  -10

  

  عمومي دانشجو بهداشت - خانم حديث قجري سركار  -11

  

  دانشجو پرستاري - سركار خانم فريبا اسالمي مقدم -12

  

  دانشجو مامايي - هزاوهخانم گيتي هاشميسركار  -13

  

  دانشجو هوشبري -نم مينا رنجبر خاسركار  -14

 

 

 


