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  دفتر معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قممكان:   12/12/1396 زمان:
  به مسائل آموزشي دانشجويان رسيدگيپيگيري مسائل مطروحه در جلسات قبلي،  دستور جلسه:
داد درخشـان خانم كريمي، مسئول واحد استع ؛EDCمدير مركز دكتر محبي،  ؛دانشگاه آموزشيمعاون دكتر عادلي، جلسه با حضور 

مـرور  بـه ريم،ن كـبرگزار گرديد. پس از تالوت قـرآ عاونت آموزشي دانشگاهدر دفتر م 13نمايندگان كميته مشورتي، رأس ساعت  و
ري مسـائل پرداخته شد. در زيـر بـه نتـايج پيگيـها شدن آنير كميته مشورتي و بررسي روند حلاخ اتمسائل مطرح شده در جلس

  قبلي اشاره شده است:
الزمـه، ايـن هاي نگاريپس از موافقت معاون آموزشي دانشگاه در خصوص در اختيار قرار دادن سـؤاالت امتحـاني و نامـه -

 دلي در ايـنكتر عـادهند؛ دهاي الزم را انجام نميمسئله همچنان با مشكل مواجه است و بعضاً مسئولين مربوطه همكاري
 خواهند كرد. خصوص فرمودند كه پيگيري

اشـتند؛ دتشكر كردند و درخواسـت مجهزتركـردن آن را اندازي آزمايشگاه دانشكده بهداشت راهدانشجويان در خصوص به -
 باشد.دكتر عادلي در اين خصوص فرمودند كه وسايلي بيشتري در حال خريداري مي

باشد و ي ميشود؛ اين مسئله مربوط به معاونت پژوهشبهداشت همچنان با تأخير انجام ميسايت دانشكده وبروزرساني به -
 شود.اين موضوع انتقال داده مي

-نگـيمعاونت فره ها مورد انتقاد دانشجويان است؛ پييگري اين مسئله باعدم وجود بوفه و دستگاه تكثير در اكثر دانشكده -
 باشد.ميدانشجويي و از طريق شوراي صنفي 

ز قبيـل امامايي، دكتر عـادلي فرمودنـد كـه ايـن وسـايل  –در خصوص وسايل آزمايشگاهي مورد نياز دانشكده پرستاري  -
 ميكروسكوپ در حال تهيه شدن هستند.

شود كه تنها در خصوص تعبيه مكاني جهت استراحت دانشجويان؛ طبق قانون، پاويون براي دانشجوياني در نظر گرفته مي -
ن بـراي صبح در بيمارستان حضور نداشته باشند؛ دكتر عادلي در اين خصوص فرمودند كه جهـت تعبيـه پـاويودر شيفت 

 كنند.شيفت النگ دارند، پييگري ميمامايي كه  –دانشجويان دانشكده پرستاري 

مامـايي و  –اي در دانشـكده پرسـتاري مسائل مالي مربوط به مربيان تا حدود زيادي حل شده است و از مربيـان باتجربـه -
 دانشكده پيراپزشكي استفاده خواهد شد.

 هاي آمادگي براي آزمون علوم پايه تشكر كردند.دانشجويان دانشكده پزشكي در خصوص برگزاري كالس -

 شجويان بابتاي كميته مشورتي برگزار شد و داندانشكدهن دانشكده پيراپزشكي، جلسه درونهاي دانشجويابعد از پيگيري -
 اين امر، تشكر كردند.

رو اسـت كـه دكتـر با كارشناس آموزش بالين دانشكده پزشكي در پرديس، با مسائلي روبهبرقراري خط ارتباطي مستقيم  -
 خواهند داد. هاي الزم را انجامعادلي در اين مورد فرمودند پيگيري

 هـاني برگـزارترم در بازه زماني كه با توجه به ماه مبارك رمضان و برگـزاري مسـابقات جـام جدر خصوص امتحانات پايان -
آموزشـي  شود، دكتر عادلي فرمودند دانشجويان پيشنهادهاي خود را به دانشكده ابالغ كنند، سـپس بـه تصـويب شـوراي

 خواهد رسيد.

هـاي مـورد نيـاز كردنـد؛ ، جهت آمادگي براي ورودي به بالين، اقـدام بـه برگـزاري كارگاهپزشكي 93دانشجويان ورودي  -



 
 هاي بيشتر از دكتر عادلي مجوز گرفتند.همچنين در خصوص برگزاري كارگاه

 اندازي نشده است.پزشكي همچنان راهسايت دانشكده دندان -

ه داختنـد كـه بـن نقطه نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خود پرپس از پيگيري مطالب مطروحه در جلسات قبلي، دانشجويان به بيا
  شود:تفكيك دانشكده بيان مي

  پزشكيدانشكده دندان
گيـري ه مجـدداً پياندازي نشده است؛ در اين خصوص دكتر عـادلي فرمودنـد كـپزشكي همچنان راهسايت دانشكده دندان -1

 خواهند كرد.
 و مناسبي ندارند. هاي اين دانشكده كيفيت الزمهاي كالسصندلي -2
ي موكـول شود كه بخشي از كار درماني بيماران بـه جلسـات بعـدتعطيلي زودهنگام بخش اندو در اين دانشكده باعث مي -3

 شود و باعث اتالف وقت دانشجويان شود. دانشجويان درخواست افزايش ساعت آموزشي بخش اندو را دارند.
رند ست اين را دادرمان جامع داشته باشد، نادر است؛ دانشجويان در خوابيماري كه تمام شرايط الزم را براي واحد درسي  -4

 جاي يك بيمار با داشتن چهار شرط الزم، دو بيمار با داشتن دو شرط را تحت پوشش قرار دهند.كه به
ان انشـجويدبعضاً برخي اساتيد اين دانشكده، در زمان آموزشي در بخش حضور ندارند و ايـن مسـئله مشـكالتي را بـراي  -و

 آورد.بوجود مي
ش، براي اين بخ انجام دهند با بازه زماني در نظر گرفته شده پزشكي بايد براي بخش اندو يكاموري كه دانشجويان دندان -6

 همخواني ندارد و غالباً دانشجويان براي انجام انتظارات در نظر گرفته شده، زمان كافي ندارند.
 ها، نقد داشتند.ان به هنگام برگزاري آزموندانشجويان از برخورد برخي از مراقبين امتح -7
ر ايـن دپزشكي باعث شده است كه بيماران بخش پروتـز پارسـيل كمتـر شـوند؛ دكتـر عـادلي هاي دندانباال رفتن تعرفه -8

اه علـوم ها به صورت كشوري باال رفته است و بـا ايـن حـال، ميـزان افـزايش تعرفـه در دانشـگخصوص فرمودند كه تعرفه
 باشد.ها ميكمتر از ساير دانشگاهپزشكي قم، 

 اي تدريس شده و چارچوب مشخصي ندارند.برخي از واحدهاي اختياري، سليقه -9
 ادلي در اينگيري و تزريقات را دارند؛ دكتر عهاي الزم جهت آموزش رگدانشجويان اين رشته درخواست برگزاري كارگاه -10

 هاي الزم را انجام خواهند داد.كنند و مساعدت خصوص فرمودند كه دانشجويان با اساتيد دلخواه هماهنگ
بـه صـورت  د،و زير نظر اساتي آموزشي اين دانشكده را بعد از ساعات آموزشيهاي درخواست داير بودن بخش دانشجويان  -11

عالوه كمكـي در صورت موافقت با اين مورد، تجربه و كيفيت كاري دانشجويان بيشتر خواهـد شـد و بـه اختياري داشتند.
 .د ايشان خواهد بودجهت درآم

  مامايي –دانشكده پرستاري 
مـوزش آهاي فرقاني و خرمي، مفروش نيستند؛ دكتـر عـادلي ايـن مسـئله را از طريـق مسـئولين هاي بيمارستانپاويون  -12

 بيمارستان پيگيري خواهند كرد.
 .و همچنين كوچك بودن فضاي سلف مواجه استبيمارستان كامكار با كمبود كمد در محل استراحت دانشجويان   -13
ها متناسـب بـا وآمـد دانشـجويان بـين دانشـكده و بيمارسـتانهاي در نظر گرفته شده براي رفتساعات حركت سرويس  -14

 اد.ال خواهند دساعات آموزشي و برنامه درسي ايشان نيست؛ دكتر عادلي فرمودند اين مسئله را به مسئولين مربوطه انتق
د زودي طبقه همامايي با كمبود فضاي فيزيكي مواجه است؛ دكتر عادلي در اين خصوص فرمودند كه ب –پرستاري دانشكده   - 

 دوم اين دانشكده احداث خواهد شد.

  دانشكده پزشكي
روه، ه يا مـدير گـها، در ابتدا به استاد مربوطدانشجويان در صورت عدم آموزش مناسب از سوي اساتيد بالين و يا رزيدنت  -16

 سپس به رييس دانشكده اطالع دهند و در صورت حل نشدن مسئله، مطلب را به معاون آموزشي انتقال دهند.
بق سلسـله طآن از سمت اساتيد آموزشي، حتماً مسئله را دانشجويان در صورت گرفتن شرح حال و عدم بازديد آموزشي   -17

 مراتب انتقال دهند.



 
اني به زودي به ساختم هامودند كه درمانگاهدر خصوص تهويه نامناسب درمانگاه بيمارستان شهيد بهشتي، دكتر عادلي فر  -18

 د.نشوكه در محوطه اين بيمارستان بنا شده است، منتقل مي
داشـتند،  رغم عدم آموزش مناسب، درخواستي از دانشجويان مانند نوشتن خالصـه پرونـدهليها، عدر صورتي كه رزيدنت  -19

 حتمًا اين مسئله اطالع داده شود.

  دانشكده بهداشت
 اي دانشـجويانها بسيار ناراضي هستند و اين مسئله مشكالتي را بـردانشجويان اين دانشكده از كيفيت نامناسب صندلي   -د 

 عادلي فرمودند اين مسئله را پيگيري خواهند كرد. وجود آورده است؛ دكتربه
دنـد كـه ايـن تأسيس را داشتند؛ دكتر عـادلي فرموهاي تازهداشتن كارهاي عمراني آزمايشگاهدانشجويان درخواست ادامه  -21

 باشد.مسئله در حال انجام مي
دلي قـول را داشتند كـه دكتـر عـا اندازي مديالبكردن وسايل و تجهيزات الزم جهت راهدانشجويان درخواست خريداري  -22

 مساعدت دادند.
رتجلسـه اي مطـرح شـده كـه در صودانشـكدهالزم به ذكر است كه مابقي مطالبات دانشجويان اين دانشكده در جلسـه اخيـر درون

  دانشكده آمده است.
  دانشكده پيراپزشكي

ها بـه در حـال حاضـر نسـبت كارشـناسهاي آموزش دانشكده را داشتند؛ دانشجويان درخواست افزايش تعداد كارشناس  -23
مودنـد دانشجويان كم است كه اين مسئله باعث كندي انجام امور شده است؛ دكتر عـادلي ضـمن تأييـد ايـن موضـوع فر

 كنند.مسئله را از طريق رياست دانشكده پيگيري مي
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