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 درماني قمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 جلسه كميته مشورتي دانشگاه علوم پزشكي قم دومين

 

 

  دفتر معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم: مكان  16/12/1394 :زمان

  بررسي انتقادات و پيشنهادات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي :دستور جلسه

نمايندگان هر رشته انتقادات و . ، شروع گرديد12:45كميته مشورتي در رأس ساعت مقرر، جلسه با حضور اعضا 

مقرر گرديد در . پيشنهادات خود را بيان كرده و همچنين به برخي مسائل حل شده در دانشكده نيز اشاره كردند

اي با حضور رياست محترم و معاون ماه يكبار، جلسه كميته مشورتي درون دانشكده 3هر دانشكده، حداقل 

 EDCموافقت شد سايت كميته مشورتي دانشگاه علوم پزشكي قم زيرنظر معاونت . رگزار گرددآموزشي دانشكده ب

  .اندازي شوددانشگاه راه

  :دات و پيشنهادات اعضا به شرح زير استانتقا

هاي مختلف علوم پزشكي در بيمارستان كامكار عدم وجود فضاي فيزيكي الزم و كافي براي دانشجويان رشته - 1

علوم پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي و در نتيجه عدم  دليل وجود تعداد زياد دانشجويان دانشگاهبه و خرمي 

  آموزش صحيح و با كيفيت مطلوب به دانشجويان

عدم تدريس درس زبان تخصصي از منبع اعالم شده توسط وزارتخانه و همچنين عدم استفاده از اساتيد  - 2

شكي؛ پيشنهاد دانشجويان مبني بر استفاده از اساتيد باليني رشته پزدانشكده دندان اين درس در مجرب در

 .پزشكي اعالم گرديددندان

 2(خصوص بخش پروتز پزشكي بههاي مختلف رشته دندانعدم حضور نيروي مجرب مكفي براي بخش - 3

  )استاد

  پزشكيها در دو هفته اول شروع ترم تحصيلي در رشته دندانعدم تشكيل كالس - 4

ها، هاي مختلف در دانشكده پيراپزشكي، به دليل مخالفت مديران گروهوجود ارائه دروس مشترك در گروهبا  - 5

  .هاي ديگر را ندارددانشجو اختيار برداشتن واحد درسي با گروه

و آموزش با كيفيت پرستاري براي تدريس واحد درسي تكنولوژي جراحي تحصيلي استفاده از استاد با مدرك  - 6

  سط ايشان در دانشكده پيراپزشكيپايين تو

بيمارستان و عدم  زايمانهاي پزشكي از ممنوعيت ورود ايشان به بخش انتقاد دانشجويان رشته فوريت - 7

  شهيد بهشتي ي اين بخش در كارآموزي بيمارستانفراگيري مطالب حيات

  هاي پزشكي به كارورزان بيمارستان خرمي عدم اجازه به ورود آقايان رشته فوريت - 8

هاي پزشكي؛ مقرر گرديد عدم تدريس مباحث مهم و كارآمد واحد درسي فارماكولوژي براي رشته فوريت - 9

 .)دانشجويان اين رشته برگزار گردد 93كارگاه مربوطه براي ورودي بهمن 

؛ پيشنهاد شد كه براي تصويب پزشكي هاي دانشجويان رشته بهداشت وكند بودن روند تصويب پروپزوال -10



 

  . اي در شوراي تحصيالت تكميلي تدبير شودنامه دانشجويان، روند جداگانههاي پايانپروپزوال

  .نويسي برگزار شودمقرر گرديد براي دانشجويان رشته مامايي كارگاه نسخه -11

  ييخرمي با دانشجويان رشته ماما عدم همكاري الزم پرسنل بيمارستان -12

  عدم استفاده از اساتيد باليني رشته مامايي براي تدريس در اين رشته -13

هاي مختلف در رشته Longعدم وجود امكانات رفاهي مانند غذا و اتاق استراحت براي دانشجويان شيفت  -14

  علوم پزشكي

دو هفته به يك  پيشنهاد گرديد در رشته پزشكي، مطقع استاجري، مدت زمان بخش ريه و روماتولوژي از -15

  .ماه افزايش و بخش ارتوپدي از يك ماه به دو هفته كاهش يابد

مقطع استاجري رشته پزشكي و همچنين عدم رضايت  ENTعدم آموزش مناسب و مكفي در بخش  -16

  دانشجويان از بخش پوست بيمارستان كامكار به دليل آموزش نامناسب

بيمارستان و در نتيجه عدم آموزش مناسب؛ پيشنهاد شد كه در حضور نداشتن همزمان اينترن و استاجر در  -17

  .ريزي به اين موضوع دقت شود و استاجر و اينترن همزمان در بيمارستان حضور داشته باشندبرنامه

آموزش نديدن دانشجويان در بخش گوارش مقطع استاجري؛ پيشنهاد شد دانشجويان اين بخش را در زمان  -18

  .ني بگذرانندانترفرجه آزمون پره

  .اي را با گروه معارف برگزار كنندمقرر گرديد داشنجويان رشته بهداشت با حضور نماينده معاونت جلسه -19

  :همچنين دانشجويان تغييرات مثبت انجام شده در دانشگاه را ذكر كردند

  هاي آناتومي سطحي در دانشكده پزشكيبرگزاري كالس - 1

  هاي اوليه در دانشكده پزشكيكمكبرگزاري كارگاه آشنايي با  - 2

  حسيني بعنوان هيئت علمي در دانشكده پيراپزشكيجذب خانم حاج  - 3

  هاي الزم براي كارهاي تحقيقاتي دانشجويانخريدن كتاب - 4

  پور بعنوان هيئت علمي در دانشكده پزشكيجذب دكتر شريفي - 5

پزشكي در پي درخواست نشكده دندانبرگزاري واحد درسي روش تحقيق توسط دكتر محمدبيگي در دا - 6

  دانشجويان اين رشته به دليل آموزش نامناسب توسط مدرس قبلي

  پزشكيايجاد هماهنگي ميان اساتيد واحدهاي مختلف دانشكده دندان - 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 : امضاء حاضرين

  

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

  

  EDCمدير مركز   معاون كميته مشورتي؛ -دكتر محبي -2

  

  مدير آموزش دانشگاه علوم پزشكي قم -دكتر محموديان  - 3

  

  دانشكده پزشكي EDOمسئول  -دكتر ابوالحسني -4

  

  دانشكده بهداشت EDOمسئول  -دكتر محمدبيگي -5

  

  دانشكده پيراپزشكي EDOمسئول  - اكبرزادهعليدكتر  - 6

  

  مامايي - دانشكده پرستاري  EDOمسئول  -دكتر حيدري  - 7

  

  پزشكيدانشكده دندان EDOمسئول  -دكتر اصالني  -8

  

  92دبير كميته مشورتي؛ دانشجو پزشكي ورودي  - آقاي سروش شريفي مقدم  -9

  

  90دانشجو پزشكي  - آقاي سجاد رضوان - 10

  

  91دانشجو پزشكي  - خانم زهرا مهرابي -11

  

  93دانشجو پزشكي  - خانم سميه محمدي  -12

  

  90 پزشكيدانشجو دندان -خانم مژگان حياتي - 13

  

  90پزشكي دانشجو دندان - آقاي مرتضي سعيدي  -14

  

  91پزشكي دانشجو دندان -رضا كريمي آقاي علي -15

  

  94دانشجو آموزش بهداشت  - خانم زهرا دشتي -16



 

  93زشكي بهمن دانشجو فوريت پ - آقاي بهروز افكني -17

  

  92دانشجو علوم آزمايشگاهي  -آقاي امير جعفري -18

  

  91دانشجو پرستاري  - خانم اكرم براتي  -19

  

   93دانشجو مامايي  -خانم ريحانه ضياچي -20

  

  92دانشجو اتاق عمل  -آباديخانم رويا عرب مه -21

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 


