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  دفتر معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قمكان: م  07/03/1397 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 

، دبيـر ريمن كـبرگـزار گرديـد. پـس از تـالوت قـرآ عاونت آموزشي دانشگاهدر دفتر م 12نمايندگان كميته مشورتي، رأس ساعت  و
يد مشـورتي در حاشـيه جشـنواره شـه كميته مشورتي به ارائه گزارش كار مختصري در خصوص نشست دبيـران و اعضـاي كميتـه

  ماه پرداخت:ارديبهشت 12الي  10مطهري مورخ 
ي ه علـوم پزشـككه از دانشـگا اين نشست به منظور دو هدف كلي با حضور سه نفر از اعضاي كميته مشورتي هر دانشگاه برگزار شد

  :مقدم و خانم فريبا صالح حضور داشتندقم، آقاي شريفي
يـن اادي دانشجويان در خصوص كميتـه مشـورتي و تبـادل نقـد و نظـرات ديگـر دانشـجويان در نامه پيشنهبررسي آيين -1

 خصوص

 انتخابات اولين شوراي مركزي -2

م پزشكي قم، ايران، ها از جمله دانشگاه علو، دبيران كميته مشورتي تعدادي از دانشگاه1396الزم به ذكر است كه در تابستان سال 
، زارت بهداشـتواه جناب آقاي دكتر ميرزازاده رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش علـوم پزشـكي تهران، تبريز و اصفهان به همر
 مطالعـات هـر نامه مقدماتي را تهيه كردند و پس از طي مراحل اداري و ارسال آن بـه رؤسـاي مركـزدرمان و آموزش پزشكي، آيين

يان . همچنـين شـاآن را در اين جلسه مجددًا به شـور گذاشـتند دانشگاه و دريافت نقد و پيشنهادهاي ايشان و اعمال برخي نظرات،
لـوم پزشـكي عنامه، نام كميته مشورتي به كميته دانشجويي مركز مطالعات و توسعه آمـوزش ذكر است كه پس از تصويب اين آيين

 ي كشـور جهـتي علـوم پزشـكهادر آخر، پس از برگزاري انتخابات از ميان نمايندگان دانشـجويي دانشـگاه تغيير پيدا خواهد كرد.
ضـا انتخـاب عنوان يكـي از اعمقدم بـهانتخاب اعضاي شوراي مركزي، نماينده دانشگاه علوم پزشكي قم، جناب آقاي سروش شريفي

  شدند.
  در ادامه جلسه كميته مشورتي دانشگاهي، دانشجويان به بيان نقطه نظرات خود پرداختند:

  مطالب كلي
ر خصـوص اولين دوره جشنواره تشويق دانشجويان تشكر كردند. اين قدم، گـام بزرگـي ددانشجويان در خصوص برگزاري  -1

بـاره شـيوه هاي آموزشي، فرهنگي و پژوهشي اسـت؛ امـا برخـي انتقادهـا نيـز درافزايش انگيزه دانشجويان در همه زمينه
يسـت. كـه علـت آن مشـخص نها حذف شده بـود اجرايي آن وجود داشت؛ از جمله: نام برخي دانشجويان از برخي زمينه

رد ودانشجويان مـ رغم عضويت در دانشگاه علوم پزشكي، به داليل نامعلوم، مورد تقدير قرار نگرفتند.برخي دانشجويان علي
بق نداشت. مطـا شده در خصوص نحوه امتيازدهي شفافيت كافي رانامه ارائهتقدير قرار گرفته به خوبي معرفي نشدند. آيين

لي . مقـادير مـاشود كه دانشجويان به اين موضوع نقد داشـتندط از دانشجويان رتبه اول كالس، تقدير مينامه فقاين آيين
ه اسـت وردند، مشاباند با دانشجوياني كه در چند زمينه مقام آهديه داده شده به دانشجوياني كه در يك زمينه رتبه آورده

 اي مختلف به طور عادالنه تقدير نشده است.هاز دانشجويان رشته شود.كه خود باعث كاهش انگيزه مي

  مامايي –دانشكده پرستاري 
شود. دانشجويان درخواست داشتند ها كم است كه باعث عدم آموزش كافي ايشان ميكار عملي دانشجويان در بيمارستان -2



 
 ها افزايش يابد.كه كار عملي محول شده به ايشان در بيمارستان

موزشـي در آاساتيد متخصص در زمينه آموزشي مرتبط با واحد خود را داشـتند؛ معـاون  دانشجويان درخواست استفاده از -3
 اين خصوص فرمودند كه اين كار در حال انجام است.

تر بـه خوابگـاه و هـاي نزديـكها نقد داشـتند. ايشـان تقاضـا دارنـد كـه از درمانگاهدانشجويان در خصوص محل درمانگاه -4
 اي الزم جهت اياب و ذهاب ايشان برقرار شود.هدانشكده استفاده شود يا سرويس

داشـته  دانشجويان اين دانشكده تقاضا داشتند كه مطالب واحد درسي روش تحقيق، همخواني بيشتري يـا رشـته ايشـان -5
وش ر% اين واحد درسي توسط اسـاتيد متخصـص در امـر 50باشد؛ دكتر محبي در اين خصوص فرمودند كه از اين پس، 

 توسط اساتيد دانشكده تدريس خواهد شد.تحقيق و مابقي آن 

ن بخـش در شدن بخش آموزشي زنان بيمارستان شهيد بهشتي تشكر كردند؛ چرا كـه ايـدر آخر دانشجويان اين دانشكده از تعطيل
  د.بيننوزش ميهاي آموزشي ديگر آماين بيمارستان بار آموزشي كافي را نداشت و از اين به بعد اين دانشجويان در بيمارستان

  پزشكيدانشكده دندان
 تند.بعضاً برخي از اساتيد در زمان مقرر در بخش مربوطه حاضر نيسدانشجويان اين موضوع را مطرح كردند كه  -6
 سايت دانشكده برقرار شده است و دانشجويان تقاضاي مجهز شدن پروجكتور و ديتا را داشتند. -7
مودنـد ايـن لنت را داشتند كـه دكتـر عـادلي در ايـن بـاره فرهاي تخصصي مانند ايمپدانشجويان تقاضاي برگزاري كارگاه -8

 مسئله ابالغ شده و در دست اجرايي شدن است.
كننـد كـه ك ميدر جلسه قبلي كميته مشورتي اعالم شده بود كه برخي از اساتيد اندودونتيكس، بخش را زودتر از ساعت مقـرر تـر

  رقرار است.بهاي الزم مشخص شد اين بخش تا ساعت مقرر پس از بررسي
  دانشكده پزشكي

هـا كالس هاي آمادگي علوم پايه تشكر كردند و درخواست كردند كه ايندانشجويان اين رشته در خصوص برگزاري كالس -9
 هاي بعدي در طول ترم برگزار شود.در دوره

 Skillبودن فضـاي به بعد، دانشجويان تقاضا داشتند با توجـه بـه كوچـك 94به دليل افزايش تعداد دانشجويان ورودي   -10
Labها براي بخش سميولوژي افزايش يابد تا تعداد دانشجويان هر گروه كمتر شوند.، تعداد گروه 

عاونـت مدلي فرمودند متولي سـاخت مسـجد دانشجويان از كند بودن روند ساخت مسجد پرديس گاليه داشتند. دكتر عا  -11
 باشد.فرهنگي مي

ر كه شگاه همانطودانشجويان به كيفيت آموزشي واحد درسي فيزيولوژي نقد داشتند؛ دكتر عادلي در اين باره فرمودند دان  -12
اسـت  دهشـنسبت به اساتيد مسئول است، نسبت به دانشجويان هم مسئوليت دارد. در اين خصوص اقدامات زيادي انجام 

 تري در حال انجام است.كه نتايج مثمر ثمري نداشته و اقدام جدي
سـخ تـر عـادلي پادانشجويان پيشنهاد دادند كه برنامه آموزشي دانشكده، براي ترم بعدي دو هفته زودتر آغاز شود كه دك  -13

ه زشي يـك هفتـبرنامه آمو هاي زماني تعيين شده در تقويم آموزشي مصوب وزارتخانه است و قابل تغيير نيست.دادند بازه
 شود.قبل از مهر شروع مي

  دانشكده بهداشت
 هاي دانشكده بهداشت اصًال وضعيت خوبي را ندارند و مطابق استانداردهاي الزم نيست.صندلي  -14
الي وجـود برنامه، كـالس خـهاي جبراني يا فوقدانشكده با كمبود كالس مواجه است، به طوري كه براي برگزاري كالس  -15

 .ندارد
 ه است؛ دكترهاي مقرر شده در دانشكده حضور ندارند كه باعث اختالل در روند آموزشي دانشجويان شداساتيد در ساعت  -16

هسـتند كـه سـاعات حضـور خـود را بـه ها موظـف محبي در اين خصوص فرمودند اساتيد عضو هيئـت علمـي دانشـكده
 داشته باشند. اين مسئله پيگيري خواهد شد.دانشجويان در ابتداي ترم اعالم كنند و در آن ساعات حضور 

 د.دانشجويان از دانشگاه درخواست داشتند كه اقدامات الزم را جهت اجراي برنامه واكسيناسيون انجام ده  -17
را داشتند كه با موافقت مسئولين اين تجهيزات در  media labدر آخر دانشجويان اين دانشكده درخواست مجهز شدن   -18



 
 حال خريداري است.

  دانشكده پيراپزشكي
ث كـاهش دانشجويان در خواست نيرو جهت آموزش را داشتند. تعداد مربيان در نظر گرفته شـده بـراي ايـن رشـته باعـ  -19

 كيفيت آموزشي شده است.
 دانشجويان در خصوص رفتار پرسنل اتاق عمل بيمارستان زنان با ايشان گاليه داشتند.  -20
واسـت دارنـد شود؛ دانشـجويان درخواحد كارآموزي قلب براي دانشجويان اتاق عمل به دليل مسائل بهداشتي برگزار نمي  -ون

 مند شوند. هاي بهداشتي الزم را ببينند و از اين واحد كارآموزي بهرهكه آموزش
 هاي دانشكده پيراپزشكي نيز كيفيت و استانداردهاي الزم را ندارد.صندلي  -22
تـه شـود. در يان تقاضا دارند كه كمدهاي ايمني براي دانشجويان رشته اتاق عمل بيمارستان شـهدا در نظـر گرفدانشجو  -23

  حال حاضر ايشان فقط يك كمد دارند كه از لحاظ امنيتي هم وضعيت مناسبي ندارد. 
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