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  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيدفتر : مكان  12/9/1396 :زمان

  پيگيري نقطه نظرات آموزشي دانشجويان، انتخاب دبير كميته مشورتي :دستور جلسه

اسـتعداد  مسـئول واحـد   سركار خانم كريمـي،   ؛EDCمدير مركز دكتر محبي، ؛ دكتر عادلي، معاون آموزشي دانشگاهجلسه با حضور 

پـس از آن  . با قرائت آياتي چند از قـرآن مجيـد آغـاز گرديـد     12:30نشجويي كميته مشورتي، رأس ساعت نمايندگان دا و درخشان

ها اشاره  ه به تفكيك دانشكده، به آناعضاي دانشجويي كميته مشورتي به بيان نقطه نظرات، پيشنهادها و انتقادات خود پرداختند ك

  .شود مي

  پيراپزشكيدانشكده 

اي اعتراض  دانشكده دانشجويان نسبت به عدم همكاري مسئولين دانشكده در خصوص برگزارشدن جلسات كميته مشورتي درون -1

يتـه مشـورتي در ايـن دانشـكده     هاي ايشان، جلسه كم ها و درخواست رييرغم پيگ دانشجويان دانشكده اظهار دارند كه علي. داشتند

  .برگزار نشده است

درخواست دانشجويان مبني بر در نظر گرفتن مكان فيزيكي بـراي اسـتراحت دانشـجويان ايـن دانشـكده در بيمارسـتان شـهيد         -2

  بهشتي

  .دانشجويان رشته هوشبري درخواست استفاده از مربياني با سطح علمي و تجربي باالتر را جهت آموزش دارند -3

دانشـجويان  . بيننـد  دانشجويان رشته هوشبري براي گذراندن واحد آموزشي زنان، فقط در بيمارستان شهيد بهشتي آموزش مـي  -4

هاي ديگر مانند حضرت معصـومه   جهت ارتقاي تجربه و كيفيت سطح آموزشي درخواست گذراندن اين واحد آموزشي در بيمارستان

  .را دارند

انسـاني دانشـكده    نيروي بيشتري با توجه به كمبود و هيئت علمي ساتيدراحي درخواست جذب ادانشجويان رشته تكنولوژي ج -5

  .دارند

هاي سنتي توسط اسـاتيد را دارنـد؛    جاي روش هاي نوين آموزشي به دانشجويان دانشكده پيراپزشكي، درخواست استفاده از روش -6

شـود كـه    شود و در آينده سـعي مـي   الزم براي اساتيد برگزار مي هاي آموزشي در اين خصوص دكتر محبي اظهار داشتند كه كارگاه

  .ها افزايش يابد تعداد و كيفيت كارگاه

كندبودن اين سيستم و عدم حمايت كـافي  . نقد داشتندها  دانشجويان نسبت به كند بودن روند تصويب يا عدم تصويب پروپوزال -7

  .شود التحصيلي ايشان مي التي در فارغدانشجويان در خصوص چاپ مقاالت ايشان، باعث بروز مشك

روزي ندارند و ايـن مسـئله مشـكالت زيـادي را بـراي اسـاتيد و        افزارهاي به ها و نرم ويروس هاي پرديس علوم پزشكي، آنتي رايانه -8

  . هاي الزم را انجام خواهند داد وجود آورده است؛ دكتر عادلي در اين خصوص فرمودند پيگيري دانشجويان به

  مامايي -كده پرستاري دانش

  اندازي واحد عملي براي درس ژنتيك درخواست دانشجويان دانشكده در خصوص راه -9

؛ دكتر عـادلي در  ...و  CT scan، تفسير CPRهاي آموزشي كارآمد مانند  درخواست دانشجويان باليني مبني بر برگزاري كارگاه -10

وجو بـراي اسـتاد    هاي الزم انجام خواهد شد و بهتر است دانشجويان نيز اقدامات الزم مانند جست اين خصوص فرمودند كه پيگيري

  .مناسب را انجام دهند

نحوي كه بعضي از اساتيد چند واحد درسي كه بعضـاً در   كمبود استاد جهت آموزش واحدهاي درسي در دانشكده پرستاري، به -11



 

  .كنند حوزه مهارت علمي ايشان نيست، تدريس مي

  .هزينه دانشجويي نقد داشتند دانشجويان دانشكده پرستاري نسبت به كندبودن روند پرداختي كمك -12

  يپزشكدانشكده 

ن مناسبي براي دانشجويان كارآموز دانشكده پزشكي ندارد؛ دكتـر عـادلي در ايـن خصـوص     وبيمارستان حضرت معصومه، پاوي -13

هـاي   فرمودند كه اين بيمارستان به منظور محيط آموزشي ساخته نشده است و در اين خصوص از طريق مسئول مربوطـه پيگيـري  

  .الزم را انجام خواهند داد

رقراري شماره تماس مستفيم با سركار خانم جعفري، كارشناس آموزش بالين دانشكده پزشكي؛ دكتر عادلي با اين درخواست ب -14

  .موضوع موافقت كردند و اين امر را پيگيري خواهند كرد

كـه  پرديس علوم پزشكي قم در مواقع برگزاري امتحانات با كمبود كالس مواجه است؛ دكتر عادلي در ايـن خصـوص فرمودنـد     -15

پس از اتمام ساخت مسجد پرديس، ايـن  . مكان فعلي نمازخانه پرديس، به منظور مكاني جهت برگزاري امتحانات تأسيس شده است

  .هاي انجام شده مسجد تا پايان سال جاري ساخته خواهد شد ريزي مسئله خواهد شد؛ همچنين اضافه كردند كه طبق برنامه

اي از  هـاي فرهنگـي، در صـورت نبـود برنامـه      شده براي برگزاري برنامـه  عت در نظرگرفتهدانشجويان درخواست دارند كه در سا -16

شـده   هاي فرهنگي فقـط در سـاعات مشـخص    همچنين برنامه. هاي آموزشي برگزار شود دانشجويي، كالس -طرف معاونت فرهنگي 

  .برگزار گردد و با ساعات آموزشي تداخل نيابد

هـاي پـرديس    كـالس بهتر بندي  تقسيماختصاص و نظر بيشتري را در خصوص  دانشجويان اين دانشكده درخواست اعمال دقت -17

هاي بزرگ براي تعداد دانشجويان كم اختصـاص داده   بعضاً كالس. دارندبين دو دانشكده پيراپزشكي و پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

؛ دكتر عادلي در اين خصوص فرمودند كه پيگيـري  هاي آموزشي با تعداد دانشجويان بيشتر هاي كوچك براي كالس شود و كالس مي

  .دهند اين موضوع با مدير پرديس است و اين موضوع را انتقال مي

تـرم، دانشـجويان درخواسـت     شدن ماه رمضان و مسـابقات جـام جهـاني فوتبـال بـا امتحانـات پايـان        با توجه به تقريباً همزمان -18

اين مسئله توجه شود را دارند؛ دكتر عادلي در اين خصوص فرمودند كه اين مسئله را در ريزي برنامه امتحانات به نحوي كه به  برنامه

  .شوراي آموزشي مطرح خواهند كرد

افتادن ميان برگزاري واحد درسي فارماكولوژي و مواجهه با بالين، درخواست تـدريس دوبـاره    دانشجويان كارآموز به دليل وقفه -19

شدن شيوه آموزش پزشكي و تدريس بخشـي از واحـدهاي درسـي     د مربوطه دارند؛ با توجه به نوينداروهاي پركاربرد را توسط اساتي

اند، در صورت نياز و بـا   براي دانشجويان كه با شيوه قبلي آموزش ديده. فارماكولوژي در بالين، اين مسئله تا حدودي حل خواهد شد

  .ت رفع اين مسئله برگزار خواهد شدهايي جه پيگيري ايشان و درخواست از اساتيد باليني، كارگاه

بـه طـور مثـال،    . دانشجويان دوره فيزيوپاتولوژي درخواست طراحي و اعمال چارچوب مشخص جهت سؤاالت امتحاني داشتند -20

در دهند؛ دكتر عادلي در اين خصوص فرمودند كه اين مسئله را  اساتيد در اين دوره از آموزش پزشكي، داروها را مورد سؤال قرار مي

  .شوراي آموزشي مطرح و پيگيري خواهند كرد

  پزشكي دانشكده دندان

يافتن رياست ايشان را  پزشكي؛ درخواست ادامه دانشجويان اين دانشكده ضمن تقدير از دكتر اسماعيلي، رياست دانشكده دندان -21

  .دارند

گذرانند و پـس از اتمـام طـرح، اسـاتيد جديـد جـايگزين        ميپزشكي، غالباً طرح خود را در اين دانشكده  اساتيد دانشكده دندان -22

اين مسئله باعث عدم وجود چارچوب مشخصي جهت ارائه آموزش شده است و دانشجويان با اعمال سليقه از سوي اساتيد . شوند مي

ن فقـط در مـدت   نامه دانشجويان نيز شده اسـت؛ دانشـجويا   همچنين اين مسئله باعث بروز مشكل در خصوص پايان. مواجه هستند

نامه خود را انتخاب و به اتمام برسانند؛ دكتر عادلي در ايـن خصـوص فرمودنـد كـه      زمان طرح اساتيد فرصت دارند كه موضوع پايان

عالوه فراخوان دعوت به هيئت علمي شدن براي اسـاتيد فرسـتاده    باشد، به هاي جوان دانشگاه مي پزشكي از دانشكده دانشكده دندان

  .ساتيد زيادي تمايل به ادامه كار در مراكز دولتي را ندارندشود اما ا مي

  .مسئول كتابخانه دانشكده در همه ساعات مقررشده در كتابخانه حضور ندارد و دانشجويان نسبت به اين مسئله انتقاد داشتند -23

ب مشخصـي تـدريس   بعضي از دروس اختياري مانند واحـد درسـي سالمندشناسـي بـه شـيوه صـحيح آموزشـي و در چـارچو         -24



 

  .شوند نمي

هـاي   پزشكي در خصوص نبود سايت انتقاد داشتند؛ دكتر عادلي در اين خصوص فرمودنـد پيگيـري   دانشجويان دانشكده دندان -25

  .الزم را از طريق رياست دانشكده انجام خواهند داد

  دانشكده بهداشت

انتقاد داشتند؛ دكتر عـادلي فرمودنـد كـه ايـن مسـئله را بـه       دانشجويان دانشكده بهداشت نسبت به كندبودن سرعت اينترنت  -26

  .مسئولين مربوطه انتقال خواهند داد

  .ها نقد داشتند دانشجويان اين دانشكده نيز نسبت به كندبودن روند داوري پروپوزال -27

يان كارشناسي ارشـد را  شده براي دانشجو دانشجويان در خواست تدبيري جهت ارتقاي سطح كيفي فضاي فيزيكي درنظرگرفته -28

  .دارند؛ دكتر عادلي فرمودند اين مسئله را از طريق رياست دانشكده پيگيري خواهند كرد

پس از بيان نقظه نظرات دانشجويان، از اعضاي كميته مشورتي خواسته شـد كـه نسـبت بـه يـافتن دانشـجويان مسـتعد در زمينـه         

از ... هـاي نـوين آموزشـي و     ش، طراحي فرآيندهاي آموزشـي، آمـوزش روش  آموزشي اقدام كنند و در اموري مانند پژوهش در آموز

  .ايشان كمك بگيرند

عنـوان دبيـر ايـن     ، به انتخاب اعضاي كميتـه مشـورتي بـه   92در آخر، جناب آقاي سروش شريفي مقدم، دانشجوي پزشكي ورودي 

  .كميته انتخاب شد
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