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علوم پزشکیدفتر توسعه آموزش 

پزشکیدانشکده 
92-93در سال 

دکتر حسین عصارزاده
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تشکیل گروه جدید اخالق حرفه اي

:اعضاي  گروه

)مدیرگروه( عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی–کاظم مسکنی -1
مامایی-عضو هیات علمی دانشکده یرستاري -محسن کوشان-2
عضو هیات علمی دانشکده بهداشت-علی اصغر خسروآبادي -3
عضو هیات علمی دانشکده پزشکی-دکتر حسن صالحی پور-4

دانشکده درخصوص اعضاي جدید گروهEDOبروز کردن سایت -

:مرتبط با اخالق حرفه اي با عناوینهاياعضاي هیات علمی دانشکده درکارگاه شرکت -

اخالق حرفه اي -1
کارگاه حجاب وعفاف-2
اخالق حرفه اي ودانشجو هزاره سوم -3
کارگاه تاریخ تمدن اسالمی- -4

جشن روپوش سفیدبرگزاري مراسم 

.برگزار شد16/2/93بالین در تاریخورود به در مرحله پزشکیاین جشن براي دانشجویان 

9:30ساعت -اجتماعات بیمارستان واسعی سالن:برنامه مراسم

وطرح دورهطرح درس 

دروس در نظام نوین آموزش پزشکیادغام تشکیل سه جلسه تخصصی درخصوص -1
همکاري با مرکز مطالعات دانشگاه جهت طراحی فرمت جدید طرح درس وطرح دوره -2
اطالع رسانی به اعضاي هیات علمی جهت استفاده از کارگاه آنالین طرح درس وطرح دوره -3
پیگیري ارسال طرح درس وطرح دوره درقالب کارعملی کارگاه به مرکز مطالعات دانشگاه -4
طرح درس وطرح دوره درسایت دانشکدهبارگذاري -5
:موزشی دانشکده با عناوینآتصویب روش هاي نوین آموزشی اعضاي هیات علمی درجلسات شوراي - 6

دانشجویان درهاي کوچکمبتنی برگروهمفهومیينقشهوافزاییهمیادگیريدیدگاهباشناسیبافتنوینآموزش
)آقاي دکتر گل محمدي(مامایی
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آقاي دکتر (دانشجویاندرمکان یابی کانون هاي سمع صداي قلبیزمان وکاربردي درسطحیآناتومینوینآموزش
)گل محمدي

 روش نوین آموزش تغذیه به دانشجویان بهداشت عمومی با رویکرد کاربرد تغذیه در جامعه براي گروههاي آسیب
)خانم دکترکوشکی(پذیر

 استفاده همزمان از آموزش آزمایشگاهی و آموزش حضوري در سازمان انتقال خون براي تدریس درس عملی
)دکتر پژهانآقاي(فیزیولوژي خون

 تلفیق آموزش مبتنی بر وبالگ و روش طرح وحل مسئله توسط دانشجویان در واحد درسی زنان و مامایی
)خانم دکتر آگاه(دانشجویان پزشکی

:هاي زیرالگ بوكبازنگري در

دانشجویان )اعصاب، قلب، عفونی(داخلی و کارورزيکارآموزي - الف
کارورزي اطفال دانشجویان توسط گروه کودکان و کارآموزي -ب
دانشجویان ENTو کارورزيکارآموزي -خ
روانپزشکیو کارورزيکارآموزي -ح
پوست و کارورزي کارآموزي -ج
جراحی عمومیو کارورزيکارآموزي -چ
جراحی –و کارورزي جراحی دانشجویان توسط گروه داخلی کارآموزي - د
جراحی –و کارورزي ارتوپدي دانشجویان توسط گروه داخلی کارآموزي - ذ

جراحی –و کارورزي جراحی  مغز و اعصاب  توسط گروه داخلی کارآموزي -ط
جراحی –و کارورزي اورولوژي توسط گروه داخلی کارآموزي -ظ
و کارورزي بلوك زایمان دانشجویان توسط گروه زنان و مامایی کارآموزي - و
دانشجویان توسط گروه زنان و مامایی اتاق عملو کارورزي ي کارآموز-ر
درمانگاه تخصصی زنانو کارورزي کارآموزي -ز

توسط گروه زنان و مامایی اورژانس زنانو کارورزي کارآموزي -ي
و کارورزي داخلی زنان توسط گروه زنان و مامایی کارآموزي - ف
توسط گروه زنان و مامایی و کارورزي پس از  زایمان کارآموزي - ق

:اعضاء هیات علمی و دانشجویانتوانمند سازي 

نیاز سنجی کارگاه هاي مورد نیاز اساتید-الف

ی کارگاه هاي مورد نیاز دانشجویان نیاز سنج-ب

جهت اولویت بندي کارگاه هاي مورد نیازشرکت در جلسات توانمند سازي اساتید -ج
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)خاص المپیاد دانشجویی( شرکت اعضا هیات علمی دانشکده درکارگاه نقشه مفهومی - د

:دانشکده پزشکی با عناوینبرگزاري ژورنال کالب درمحل سالن اجتماعات -د

بررسی یک مطالعه مورد شاهدي- ویژگی مطالعات مورد شاهدي
ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه
انواع مقاالت در مجالت علوم پزشکی
روش هاي نمونه گیري
 ارزیابی نقادانه مقاالت علوم پزشکی با ابزارCASP

پژوهش در آموزش

شناسایی طرح هاي مرتبط با آموزش -
مشاوره جهت فرایند نویسی همکاران دانشکده-
ارسال فرایندهاي آموزشی به دبیرخانه دانشگاه-
:و مقاالت چاپ شده آموزشی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکیطرح هاي پژوهش در آموزش عناوین -

 بررسی میزان اشتغال به کار فارغ التحصیالن رشته کتابداري و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
)طرح پژوهشی(ایران در بیمارستان هاي شهر تهران 

علوم پزشکی سبزوار بر اساس استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهی ایران در سال ارزیابی کتابخانه مرکزي دانشگاه
)طرح پژوهشی(1391

طرح پژوهشی(بررسی رابطه بین استقامت ذهنی، موفقیت در کنکور و عملکرد تحصیلی در دانشگاه(
 Efficacy of English language programs as judged by nurses and students  of nursing
do nurse in iran need to know English )مقاله(

:93جشنواره شهید مطهري سالدربرتر دانشگاهیآموزشیهاي فرایند عناوین
 تبیین وبررسی قوانین ومقررات مورد نیاز دانشجویان وکارکنان در محیط آموزشی ، پژوهشی و درمانی ، راهی به

، )دانشکده پزشکیعضوهیات علمی (دکتر رامین شهرائینی : سوي توسعه کیفی و عدالت آموزشی صاحبان فرایند 
) کارشناس مرکزمطالعات( آقاي علیرضا دانایی فرد

 هاي قرآنی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صاحبان فرآیند و همکاران ارزیابی مهارت :
، حسین تاج آبادي)هیئت علمی دانشکده پزشکی(دکترنعمت اله شموسی

 هیئت علمی (دکتر نعمت اله شموسی:  بهبود کیفیت اردوي جهادي سفیران سالمت صاحبان فرآیند و همکاران
ن تاج آبادي،  علی اصغر سیدآبادي، حسی)دانشکده پزشکی

 اجراي برنامه فرهنگی ارزش گذاري و تاکید بر آموزه هاي دینی و فرهنگی به منظور تعمیق اعتقادات مذهبی و
)دکتر پژهان( گسترش اخالق اسالمی در دانشجویان
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در دانشجویانتاثیر آموزش نوین آناتومی سطحی کاربردي در زمان و مکان یابی کانون هاي سمع صداي قلبی )
)دکتر گل محمدي

المپیاد دانشجویی 

تشکیل جلسه آشنایی با المپیاد دانشجویی جهت دانشجویان پزشکی واجدالشرایط با دعوت از مسئول کمیته المپیاد -
دانشجویی در بیمارستان واسعی

94معرفی دانشجویان دانشکده پزشکی جهت شرکت درمسابقات المپیاد دانشجویی درسال -

ارسال اسامی دانشجویان متقاضی المپیاد به کمیته المپیاد دانشجویی درمرکز مطالعات-

تشکیل تیم استدالل بالینی با حضور اساتید بالینی دانشکده پزشکی وهماهنگی جهت برگزاري جلسات--

جلسه مقدماتی جهت اساتید حیطه استدالل بالینی4هماهنگی جهت تشکیل -

ومی جهت مدرسین حیطه هاي چهارگانه المپیادبرگزاري کارگاه نقشه مفه-

استعداد درخشان 

شناسایی دانشجویان استعدادهاي درخشان  واطالع رسانی به آنان درخصوص ثبت نام درسایت-

ارائه اسامی دانشجویان استعدادهاي درخشان به کمیته استعداد درخشان مرکز مطالعات دانشگاه-

درخشان جهت دریافت بن کتاب از کمیته استعدادهاي درخشاناطالع رسانی دانشجویان استعداد -

دعوت از مسئول کمیته استعداد درخشان جهت حضور در مراسم روز دانشجو -
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:ارزشیابی

.سال اول انجام وارزشیابی نیمسال دوم درحال اجرا می باشدیمنارزشیابی اساتید در دروس تئوري و بالینی -

ارزشیابی به اساتید ومدیران گروه دانشکده پزشکیارائه فید بک  -

با توجه به راه اندازي نرم افزار ارزیابی آزمون،  در راستاي سیاست هاي مرکز مطالعات دانشگاه تعدادي  این ترم به صورت -
. داوطلبانه تعداي از آزمون ها ارزیابی شدند

:آزمون ها

 الگ بوك
آزمون هاي عملی بالینی

):Skill Lab(اي بالینیمرکز مهارت ه

کارگاه هاي ) ياسرکارخانم خداد(بیمارستان آموزشی امداي EDOبا توجه به نیاز سنجی  آموزشی انجام شده توسط رابط 
:این مرکز جهت اعضا هیات علمی بالینی وکارکنان برگزار شده استبا همکاریزیر

:پزشکیبه دانشجویاندر مرکز مهارت هاي بالینی آموزش هاي داده شده 

ABG
سونداژ ادراري
بینی معدهايسوند گذاري)NGT(
تزریقات
انواع پانسمانها و بانداژها
زدن و کشیدن بخیه

اعضاشرکت کننده نام کارگاه ردیف
بهداشتیپزشکان عمومی مراکز  CPRو مدیریت را ه هوایی 1

کارکنان بیمارستان مبینی و بیمارستان واسعی CPR 2
کارکنان مرکز بهداشت CPRنوزاد 3

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی CPR 4
کارکنان مرکز بهداشت کمکهاي اولیه و امدادرسانی در بالیا 6
معاونت بهداشتیهمکاران بهیار و پرستار شاغل در حوزه  CPR 7
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گچ گیري
معاینه و سمع شکم و ریه
 راههاي هوایی و مدیریتCPR

 معاینه لگن ،تعیین دیالتاسیون و افاسمان
آموزش زایمان  طبیعی با موالژ
کاراموزي بالینی
معاینات فیزیکی

:آموزش پاسخگو

و سایر رابطین  دفاتر توسعه دانشکده ها به مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت کسب EDOبازدید مدیر -
تجربه

پاسخگو مرکز مطالعات درخصوص ارائه گزارش شفاهی وتصویري بازدید وطرح دیدگاه هاي حضور وشرکت در کمیته آموزش -
سایر کارشناسان مرکز

-حضور وشرکت در کمیته آموزش پاسخگو مرکز مطالعات درخصوص راه اندازي  واحد آموزش پاسخگو درمرکز بهداشتی -
درمانی شهید الداغی

تهیه وتدوین کتابچه آشنایی دانشجویان رشته پزشکی با آینده شغلی خود -
)ورودي هاي جدید(توزیع کتابچه تهیه شده بین دانشجویان پزشکی  -

کمیته مشورتی دانشجویی

معرفی نمایندگان دانشجویان رشته پزشکی  ودانشجویان رشته پروتز دندان به کمیته مشورتی مرکز مطالعات -
)درابتداي هر ترم( 

دعوت حضور دانشجویان رشته پزشکی جهت شرکت درجلسه کمیته مشورتی درمرکز مطالعات دانشگاه --
)دوبار در هر ترم(

نشگاه، نماینده شرکت درجلسه اختصاصی جهت رفع مشکالت دانشجویان پروتز دندان با جضور مدیر مالی دا-
سئول کمیته مشورتی دانشجوي مرکز مطالعات ومدیر مرکز ممعاونت پشتیبانی، نماینده معاون غذا و دارو، 

مطالعات
پیگیري  مصوبه جلسه فوق و حل مشکالت این گروه از دانشجویان وارسال خبرآن به سایت دانشکده-
تشکیل سه جلسه بررسی مشکالت بالینی دانشجویان پزشکی با حضورریاست محترم دانشگاه و ریاست محترم -

ریاستدانشکده پزشکی دردفتر 
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توسعه رشته

درخواست رشته کارشناسی رادیولوژي به مرکز مطالعات دانشگاه به همراه ارسال مستندات الزم-
هماهنگی جهت تشکیل جلسه توسعه رشته درمرکز مطالعات-
شرکت درجلسه با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، مدیر مرکز -

ویان  عضو هیات علمی دانشکده پزشکی به عنوان کارشناس پیگیروسایر کارشناسان مطالعات وآقاي مهرپ
کمیته توسعه رشته درمرکز مطالعات

ب این رشته از سوي مرکز ذبررسی مستندات وتصویب احراز واجد الشرایط  بودن دانشکده پزشکی جهت ج-
مطالعات دانشگاه


