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  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيدفتر : مكان  5/9/1396 :زمان

معرفي كميته و آشنايي با اعضاي جديد، پيگيري نقطه نظرات آموزشي دانشجويان، انتخاب دبير كميته  :دستور جلسه

  مشورتي

، دكتر محبي، مسئول واحد استعداد درخشان، سـركار خـانم   EDCجلسه با حضور معاون آموزشي دانشگاه، دكتر عادلي؛ مدير مركز 

در ابتـدا دكتـر   . با قرائت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز گرديـد  12:45نشجويي كميته مشورتي، رأس ساعت نمايندگان دا كريمي و

سپس دكتر عادلي، انتظارات و پيشنهادهاي خـود را  . قرائت كردند و اهداف كلي را متذكر شدند نامه كميته مشورتي را ، آيينمحبي

. كميته مشورتي، در هر ترم، دوبار برگزار شوداز اين پس، جلسات  جويان بيان كرده و پيشنهاد دادنددر خصوص نحوه عملكرد دانش

د دوساله كميته را خدمت اعضا مطرح كردند؛ بـا توجـه بـه انتخـاب     مقدم گزارش عملكر در ادامه دبير كميته مشورتي، آقاي شريفي

خانه، مقرر گشت كه جلسات  كميته مشورتي دانشگاه علوم پزشكي قم، به عنوان كميته برتر پيشرو از سوي مسئولين مربوطه وزارت

هـاي   اگيـري و يـاددهي تكنيـك   تر برگزار گردد و دانشـجويان در خصـوص مسـائلي از قبيـل فر     اي منظم دانشكده دانشگاهي و درون

همچنين جهت آشـنايي و  . مشاركت كنند... مختلف آموزشي، طراحي فرآيندهاي آموزشي، پژوهش در آموزش، المپيادهاي علمي و 

بيشتر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم با مصوبات و عملكرد كميته مشورتي، مقرر گشت كه اين كميته با كانون خبـري  ارتباط 

الزم به ذكر اسـت بنـا بـه    . در ادامه، دانشجويان به بيان نقطه نظرات آموزشي خود پرداختند. هاي الزم را داشته باشد كاريمفدا، هم

پيشنهاد دكتر عادلي، دانشجويان عالوه بر مسائل آموزشي، پيشنهاد و انتقادات خـود را در زمينـه پژوهشـي و فرهنگـي نيـز مطـرح       

  .سه، به مسئولين مربوطه ارجاع داده شودجل كردند كه پس وارد شدن به صورت

  مطالب كلي

هاي دانشگاه علوم پزشكي، در خصوص در اختيار  دانشكده امتحاناتمسئولين طبق مصوبات جلسه گذشته، مقرر گشت اساتيد و  -1

قراردادن سؤاالت امتحاني پس از امتحان، همكاري الزم را با دانشجويان داشته باشند؛ اما در خصوص اجراي اين مصـوبه، در برخـي   

هـاي الزم را انجـام    ريدكتر عـادلي در ايـن خصـوص فرمودنـد اقـدامات و پيگيـ      . هاي الزم صورت نگرفته است ها همكاري دانشكده

  .دهند مي

انتقاد دانشجويان از روند ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان؛ دانشجويان در خصوص ارزشيابي اساتيد مسـائلي را از قبيـل زيـاد     -2

شـجويان بـا   بودن تعداد سؤاالت، عدم همخواني اساتيد مورد سؤال در سامانه ارزشيابي با اساتيد مربوطه دانشجويان، آشنا نبودن دان

دكتر محبي در اين خصوص فرمودند سامانه ارزشـيابي اسـاتيد در دسـت بـازنگري و     . چگونگي تأثير ارزشيابي اساتيد؛ مطرح كردند

و  EDCدر خصـوص عـدم همخـواني اسـاتيد، نيـاز بـه هماهنـگ        . ايجاد تحول در آن است و تعداد سؤاالت نيز كاهش يافتـه اسـت  

  .ها، اين موضوع حل خواهد شد واگذاري سامانه ارزشيابي به دانشكده باشد كه در صورت ها مي دانشكده

دانشجويان نسبت به نمرات امتحاني خود؛ دكتر محبي با اين موضـوع موافقـت   طراحي و اجراي فرآيندي كارآمد جهت اعتراض  -3

  .هاي دانشجويان در اين خصوص استقبال خواهند كرد كردند و فرمودند از ايده

هاي مختلف دانشگاه؛ به اين صورت كه تعدادي از  در دانشكده Mentorshipنشجويان در خصوص طراحي و اجراي پيشنهاد دا -4

هاي الزم را داشـته   هاي مختلف آشنا شوند و همكاري و مشورت دانشجويان جديدالورود، با دانشجويان با تجربه رشته خود در زمينه

هـاي خـود را در    دانشجويان راجع به اين موضـوع ايـده   ز اين موضوع، مقرر گشتا ضمن استقبال دكتر عادلي و دكتر محبي. باشند

  .جلسه بعدي بيان كنند تا سازوكار الزم طراحي شود



 

  بهداشتدانشكده 

ند؛ دكتر عادلي در ايـن خصـوص اضـافه    هاي دانشكده بهداشت تشكر كرد روز و مجهز شدن آزمايشگاه دانشجويان در خصوص به -5

ايـن محوطـه   . باشـد  بالقوه به اين دانشكده مي و اضافه شدن محيطبهداشت در حال بازسازي  متر از دانشكده 300تقريباً  كردند كه

شده به دانشكده بهداشت، بنا به تشخيص رياست دانشـكده مربوطـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت؛ همچنـين امكـان دارد كـه           اضافه

  .هاي خود از اين محوطه استفاده كنند اري برخي از كالسمامايي جهت برگز -دانشجويان رشته پرستاري 

هاي كالس و قديمي و كهنه بودن سـردر دانشـكده؛ دكتـر عـادلي در ايـن       ناراضي بودن دانشجويان دانشكده بهداشت از صندلي -6

  .خصوص فرمودند در صورت وجود منابع مالي، اقدام خواهند كرد

  .باشد روزرساني اين سايت بسيار كند مي بهداشت، به سايت دانشكده انتقاد دانشجويان از وب -7

انـدازي بوفـه    اندازي بوفه؛ وجود برخي قوانين و انتظارات مسئولين مـانع راه  راه درخواست دانشجويان دانشكده بهداشت جهت به -8

  .دهند شده است؛ دكتر عادلي در اين خصوص فرمودند اين مسئله را به مسئولين مربوطه انتقال مي

  مامايي -شكده پرستاري دان

  اندازي واحد چاپ و تكثير راه درخواست دانشجويان مبني بر به -9

هاي عملي مورد نياز دانشجويان؛ دكتـر عـادلي در ايـن خصـوص فرمودنـد كـه        هاي الزم جهت برگزاري كالس نبود آزمايشگاه -10

  .تجهيزشدن استمامايي در حال  -شناسي دانشكده پرستاري  آزمايشگاه آناتومي و ميكروب

بودن تعداد كامپيوترهاي سايت و ساعات قابـل اسـتفاده از سـايت و كتابخانـه دانشـكده بـه دليـل نبـود مسـئول مربوطـه؛            كم -11

دكتـر  . دانشجويان پيشنهاد دادند كه تحت عنوان كار دانشجويي، دانشجويان داوطلب مسئوليت ايـن دو قسـمت را برعهـده گيرنـد    

  .فرمودند كه پيشنهاد دانشجويان را به مسئول مربوطه انتقال خواهند دادعادلي در اين خصوص 

  شده درخواست دانشجويان مبني بر مشخص شدن رفرنس واحد براي دروس ارائه -12

دادن مكان مشخصي براي استراحت دانشجويان رشته پرستاري و مامايي در بيمارسـتان   درخواست دانشجويان جهت اختصاص -13

  هاي آموزشي هاي بيمارستان افزايش تعداد كمدهاي پاويون شهيد بهشتي و

  ...، احيا، زايمان و مانند كارگاه راديولوژي با توجه به ساعات خالي ايشان دانشجويانو درخواست هاي مورد نياز  برگزاري كارگاه -14

تر؛ دكتر عادلي در اين خصوص فرمودند كه سـازوكار جديـدي در حـال     درخواست دانشجويان جهت استفاده از مربيان باتجربه -15

طراحي جهت رفع اين مسئله است؛ به اين صورت كه جهت آموزش دانشجويان، از مربياني استفاده شود كه در همان زمينه مربوطه 

  .باشند ها داشته فعاليت عملي در بيمارستان

  پزشكيدانشكده 

هـاي جـامع    كارورزي، دانشجويان ذكر كردند كه بعضاً اساتيد، متناسب با آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش در خصوص آزمون -16

  .باشند هاي نمي كنند و سؤاالت امتحاناتي ايشان متناسب با اين آزمون تدريس نمي

اي برگزار شود؛ دكتر عـادلي بـا ايـن موضـوع      هاي ويژه آزمون علوم پايه، كالسدانشجويان تقاضا كردند كه جهت آمادگي براي  -17

  .موافقت كردند و فرمودند طبق سنوات گذشته، اين امر انجام خواهد شد

دهـي بـدون چـارچوب     دهي اساتيد باليني؛ برخي دانشـجويان اظهـار دارنـد كـه سيسـتم نمـره       انتقاد دانشجويان از نحوه نمره -18

  .هاي الزم را انجام خواهند داد د؛ دكتر عادلي در اين خصوص فرمودند پيگيريباش مشخصي مي

  دانشكده پيراپزشكي

  درخواست دانشجويان در خصوص نخصيص منابع جهت جذب اساتيد مجرب و باسابقه در عرصه تئوري و عملي -19

  دانشجويان در اتاق عملدرخواست دانشجويان تكنولوژي جراحي مبني بر رعايت نكات بهداشتي از سوي  -20

احترامـي؛ دكتـر عـادلي در ايـن      هاي مختلف و پرسنل محترم بيمارستاني و پرهيز از بي رعايت شأن و احترام دانشجويان رشته -21

  .خصوص فرمودند كه تذكرات الزم را خواهند داد

  دادن بخشي از بيمارستان جهت استراحت دانشجويان دانشكده پيراپزشكي اختصاص -22

درخواست كاهش هزينه خوابگاه پرديس براي دانشجويان؛ دكتر عادلي فرمودند اين مسئله را به مسئول مربوطه انتقال خواهند  -23

  .داد



 

  در آخر؛

ديگري جهت بيان بيشتر نقطـه نظـرات دانشـجويان و انتخـاب       ترين زمان ممكن، جلسه به دليل كمبود وقت، مقرر گشت در سريع

  .، برگزار گردددبير جديد كميته مشورتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : در جلسه حاضرين

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

  

  EDCمدير مركز   معاون كميته مشورتي؛ -دكتر محبيجناب آقاي  -2

  

 استعداد درخشانكارشناس واحد  -سركار خانم زينب كريمي   -3

  

  دبير كميته مشورتي؛ دانشجو پزشكي -آقاي سروش شريفي مقدم جناب  -4

  

  دانشجو پزشكي - جناب آقاي سجاد رضوان -5

  

  دانشجو پزشكي -  جناب آقاي عليرضا اعظمي - 6

  

 دانشجو پزشكي - سميه محمديسركار خانم  -7

 

  دانشجو پزشكي -جناب آقاي مهدي كاظمي  -8

  

  دانشجو پزشكي - جناب آقاي مسلم برومند  -9

  

  محيط دانشجو بهداشت -آقاي حسين تاجيك جناب  -10

  

  دانشجو مامايي - خانم فاطمه مؤدبسركار  -11

  

  دانشجو پرستاري - حمدي اكبر ا جناب آقاي علي -12

  

  دانشجو پرستاري -جناب آقاي اميد رضايي  -13

  

  دانشجو هوشبري -نم مينا رنجبر خاسركار  -14

  

  دانشجو تكنولوژي جراحي - سركار خانم فريبا صالح  -15

  

  دانشجو علوم آزمايشگاهي - جناب آقاي عباس آقابيگي  - 16

  

  دانشجو فوريت پزشكي -جناب آقاي ابوالفضل مرادزاده  -17

 

 

 


