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:برنامه ریزي درسی

درخصوص برنامه EDCو اطالع رسانی  مصوبات )جلسه  درسال16( شرکت فعال درجلسات شوراي آموزشی دانشکده -

ریزي درسی

و جمع آوري طرح درس وطرح دوره اساتید جهت بارگذاري بروز رسانی سایت دانشکده بهداشت -

ارسال فرمت جدید طراحی درس وطرح دوره مصوب مرکز مطالعات دانشگاه به اعضاي هیات علمی دانشکده-

هداشت محیط به اساتید مربوطهکارآموزي ببازخوردبازنگري واحد-

طبق فرمت بازنگري شده به مرکز مطالعات درس وطرح دوره طرحارسال درخواست از اعضاي هیات علمی جهت -

درخواست از اعضاي هیات علمی دانشکده جهت ثبت نام درکارگاه الکترونیکی طرح درس وطرح دوره-

:پژوهش درآموزش

آموزش به مرکز مطالعات دانشگاهارسال طرح هاي مرتبط با -

مشاوره جهت نگارش فرایندهاي آموزشی اساتید وکارکنان دانشکده-

مرکز مطالعات دانشگاهدبیر خانه ارسال فرایندهاي آموزشی اعضا هیات علمی وسایر کارکنان آن دانشکده به -

:92-93ه درسال همکاران دانشکدپژوهش در آموزشمصوب ومقاالت چاپ شده طرح هاي عناوین 

بازنگري کارآموزي بهداشت جامعه دانشجویان پرستاري پسر در راستاي آموزش پاسخگو به نیاز جامعه-

بررسی ارتباط خصیصه به تعویق انداختن امور درسی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-

محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در باره دوره کارآموزي آنان در سال  بررسی دیدگاه دانشجویان  و اساتیدرشته بهداشت -

92-93تحصیلی 

استفاده از روش تحلیل کواریانس جهت ارزیابی اثر بخشی مطالعات مداخله اي-

92در سال LIBQUALبررسی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،با استفاده از-

The structural model of relationship between informational style, achievement goluls and cognitive

engagment

The survey of knowledge, attitude and practice of the staff working in public hospital of mashhad city

about clinical governance

Effectiveness of chess training for improving executive function and mathematics performance of

students with mathematics disorders

Effectiveness of medical treatment to improve learning disorders

The Comparison Of Motor – Coordinated skill in students with dysgraphia disorder and normal ones
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:فرایندهاي برتر دانشگاهی اعضا هیات علمی دانشکده

در سال جراحی-پرستاري در دستیابی آنان به مهارتهاي بالینی پرستاري داخلی8و7بررسی خودارزیابی دانشجویان ترم -

، شهربانو طالبی ، امین )عضوهیئت علمی دانشکده بهداشت( محمد علی یعقوبی فر: صاحبان فرایند و همکاران 91-92

رضوانی ، سید احسان صفاري ، سیدجمال میرموسوي

ارزیابی دوره کارآموزي بهداشت محیط از دیدگاه دانشجویان با تاکید بر برنامه آموزش پاسخگو  صاحبان فرایند-

دکتر -یرموسويدکتر سیدجمال م- اکرم قدرتی-) عضوهیئت علمی دانشکده بهداشت(رمحمدعلی یعقوبی ف:وهمکاران

دکتر سید احسان صفاري-الهه قریشی- اکرم سبحانی-) عضوهیئت علمی دانشکده بهداشت( ابوالفضل رحمانی

:رشد وبالندگی

هاي آموزشیشناسایی نیازهاي آموزشی اعضاي هیات علمی ودانشجویان  جهت برگزاري کارگاه-

ه جهت اولویت بندي کارگاه هاي مورد نیازشرکت درجلسه کمیته رشد وبالندگی مرکز مطالعات دانشکد-

برگزاري کارگاه ها آموزشی جهت اعضا هیات علمی درهمکاري-

همکاري در برگزاري کارگاه هاي دانشجویان دانشکده بهداشت-

:ارزشیابی

شرکت درجلسات بازنگري فرم ارزشیابی اساتید-

صوص کیفیت درصد تمام وقتی اعضاي هیات علمی درخ10گرفتن شرکت درجلسه شوراي آموزشی دانشکده واعالم درنظر -

یز ارائه طرح درس وطرح دورهارزشیابی دانشجویان ون

به اساتیددانشجویانبازخورد ارزشیابی-

اساتید گروه به مدیران آموزشیبازخورد ارزشیابی -

اطالع رسانی درخصوص ارزیابی آزمون اساتید گروه بهداشت-

:آموزش پاسخگو

بازدید از مرکز آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -

EDCارائه گزارش  بازدید هاي انجام شده به مدیر - 

تهیه  کتابچه آشنایی دانشجویان  دانشکده بهداشت  با شاخه هاي ادامه تحصیل وآینده شغلی خود  -
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توزیع کتابچه هاي تهیه شده به دانشجویان هر رشته به تفکیک-

شرکت درجلسات  کمیته آموزش پاسخگو در خصوص روند اجرایی این کمیته دردانشکده بهداشت-

مشورتی دانشجویی

معرفی نمایندگان دانشجویی  به  مسئول کمیته مشورتی دانشجویی-

ر تشکیل  جلسه بررسی مشکالت دانشجویان با حضور ریاست محترم دانشگاه، ریاست محترم دانشکده بهداشت در دفت-

ریاست دانشگاه

دعوت از معاون آموزشی دانشگاه ومدیرمرکز جهت بررسی پاره اي از مشکالت دانشجویان وتصویب راه اندازي خانه بهداشت -

آموزشی دردانشکده بهداشت

هماهنگی با رئیس دانشکده بهداشت به صورت سرزده از کارآموزي دانشجویان وبررسی مشکالت آنان -

مشکالت آموزشی دانشجویانپیگیري رفع -

استعداد درخشان والمپیاد دانشجویی

جهت شرکت درمراسم  المپیاد دانشجوییاطالع رسانی به دانشجویان -

برنامه ریزي جهت حضور مسئول کمیته استعداد درخشان در مراسم روز دانشجو دانشجویان دانشکده بهداشت  جهت آشنایی 

استعدادهاي درخشان والمپیاد دانشجویی ومزایاي آنبیشتر آنان با فعالیت هاي کمیته

به کمیته المپیاد دانشجوییالمپیاد دانشجویی معرفی  دانشجویا ن عالقه مند به شرکت در-

–جهت عضویت  و ترغیب آنان جهت ثبت نام در سایت استعداد هاي درخشان دانشجویان استعدادهاي درخشان شناسایی-

معرفی دانشجویان استعدادهاي درخشان به مسئول این کمیته درمرکز توسعه دانشگاه


