
    

  بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

 اولين جلسه كميته مشورتي دانشگاه علوم پزشكي قم

  دفتر معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم: مكان برگزاري  28/7/1394:برگزاري زمان

  

  گيريكميته به صورت رأينامه كميته مشورتي و انتخاب دبير آشنايي با اعضا و قرائت آئين: دستور جلسه
  

استعداد درخشان،  مسئول واحد ، دكتر محبي؛EDC ت آموزشي، دكتر عادلي؛ مدير مركزجلسه با حضور معاون

هاي مختلف هاي علوم پزشكي و دانشجويان منتخب رشتهدانشكده EDOدكتر آقاعلي و همچنين مسئوالن 

مشورتي مصوبه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نامه كميته پس از معارفه اعضا، آئين. برگزار گرديد

انتخاب  92دبير كميته مشورتي به انتخاب اعضاي كميته، جناب شريفي مقدم، دانشجو پزشكي . قرائت گرديد

همچنين اعضا كميته برخي از انتقادات، پيشنهادات و نظرات خود را پيرامون مسائل آموزشي مطرح . شدند

  :شودره ميها اشاكردند كه به آن

  واحد در يك ترم 6زياد بودن تعداد واحدهاي دروس عمومي؛ بعضا وجود  -

  كم بودن تعداد اعضا هيئت علمي رشته مامايي -

  عدم وجود تحصيالت تكميلي در رشته مامايي -

  نويسي و زايمان فيزيولوژيك در رشته ماماييعدم وجود واحدهايي براي تدريس مباحث نسخه -

  هاي دانشگاههاي درس در تمام كالسبه اينترنت در كالسعدم دسترسي  -

در ارتباط با پرسشنامه سنجش عملكرد اساتيد؛ تعداد زياد سواالت، عدم همخواني اساتيد ذكر شده در  -

  پرسشنامه با اساتيد ترم گذرانده شده، عدم آشنايي دانشجويان با نحوه اثركرد پرسشنامه

  .كنندليني؛ بعضا همه دانشجويان تقريبا يك نمره واحد را كسب ميدهي مناسب اساتيد باعدم نمره -

  گذاري مناسب اساتيد باليني جهت آموزش مناسب دانشجويان پزشكيعدم وقت -

  ها از جمله كتابخانه بيمارستان كامكارخالي بودن كتابخانه -

 ماه 10فشرده بودن دوره فيزيوپاتولوژي و گذراندن دو كورس اضافي در  -

  پزشكي و امكان دسترسي بيشتر به مقاالت خارجيراهم كردن مكان مناسب براي سايت دانشكده دندانف -

  :حاضرين در جلسه

  معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي -دكتر عادلي -1

  

  EDC  مركز مدير -دكتر محبي -2

  

  



    

  استعداد درخشان مسئول واحد -دكتر آقاعلي - 3

  

  دانشكده پزشكي EDOمسئول  -دكتر ابوالحسني -4

  

  دانشكده بهداشت EDOمسئول  -دكتر محمدبيگي -5

  

  دانشكده پيراپزشكي EDOمسئول  - اكبرزادهعليدكتر  - 6

  

  90دانشجو پزشكي  - آقاي سجاد رضوان - 7

  

  91دانشجو پزشكي  -خانم زهرا مهرابي -8

  

  92دانشجو پزشكي  -آقاي سروش شريفي مقدم -9

  

  90 پزشكيو دنداندانشج - خانم مژگان حياتي - 10

  

  94دانشجو آموزش بهداشت  -خانم زهرا دشتي -11

  

  93دانشجو فوريت پزشكي بهمن  -آقاي بهروز افكني -12

  

  92دانشجو علوم آزمايشگاهي  - آقاي امير جعفري - 13

  

   93دانشجو مامايي  -خانم ريحانه ضياچي -14

  

  92دانشجو اتاق عمل  -آباديخانم رويا عرب مه -15

  
 


