گزارش عملکرد دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی در سال  97دانشکده بهداشت
 -1بازنگری کوریکولوم آموزشی  4گروه آموزشی دانشکده بهداشت .الزم به ذکر است در مورد کوریکولووم
آموزشی گروه بهداشت عمومی نسبت به تغییر و کوریکولوم آموزشی موارد زیر اقدام نموده است :
 -1-1تصحیح مشخصات کلی برنامه آموزشی
 -2-1در بخش تحلیل وظایف حرفه ای مورد به نقش آموزشی و نقش مراقبتی اضافه شد.
 -3-1در بخش مشخصات دوره  ،دروس عمومی  22واحد نوشته شده که بوا توهوه بوه هودوف الوفی ت کیو
دروس عمومی ) باید به  24واحد تغییر یابد.
 -4-1ی ت کی

دروس پایه و اصلی) درس اصطالحات پزشکی و بیمارستانی از دو واحد نظری بوه  1/5واحود

نظری و  0/5عملی تغییر یابد .
 -5-1سرفصل درس آناتومی ی کد درس )01:برای بخش عملی است اده از امکاناتسالن پراتی

اضافه شود.

 -6-1اعماف تغییراتی در م هوم شرح در شامل دروس فیزیولوژی ،اصوف و کلیوات اپیودمیولوژی  ،توانبخشوی و
رفاه اهتماعی ،بهداشت دهان و دندان بهداشت سالمندان
-7-1تصحیح اشکاالت نگارشی
 -2تهیه طرح درسی در گروه بهداشت عمومی به تعداد  21طرح درسی در سوطح کارشناسوی  10 ،طورح درس
ههت کارشناسوی ارشود و ههوت گوروه مهندسوی بهداشوت حرفوه ای  5طورح دوره و طورح درس و همینوین
بازنگری کل طرح دوره دروس کارشناسی ارشد آموزشی بهداشت و ارتقاء سالمت و تهیه  2طرح درسی ههت
گروه اپیدمیولوژی
 -3تشکیل سه هلسه کمیته ارزشیابی در ههت ارتقاء کی یت تدریس اساتید
 -4شروع به کار مسئوف مجازی سازی در دانشکده
 -5شروع به کار مسئوف الگ بوک الکتریکی در دانشکده

 -6پیگیری نظرات و پیشنهادات اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده ههوت ارتقواء کی یوت پرسشونامه بوازنگری
درس از دید استاد و دانشجو
 -7برگزاری کارگاه تحلیل آزموون موور  97/11/6توسو اسواتید محتورم  EDCههوت اعضواء هیوأت علموی
دانشکده
 -8برگزاری ه ته سالمت و دستاوردهای آموزشی ساف  97در دانشکده
 -9درخواست برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اساتید دانشکده به دفتر  EDCیفایل پیوست می باشد)
 -10پایش ارزشیابی اساتید به ت کی

اساتید هیأت علمی ،اساتید مدعو و دانشجو در هر دو نیمساف

 -11پایش ارزشیابی اساتید از دیدگاه همکاران
 -12ارساف اسامی اساتید متقاضی شرکت در دوره فلوشیپ آموزشی مقدماتی و پیشرفته
 -13ساخت و تحلیل آزمون های تهیه شده ههت امتحانات پایان ترم
 -14ساخت و تحلیل آزمون کارگاه ارتباط با صنعت توانمند سازی مسئولین فنی شرکت علمی بهداشت برگزار
شده توس گروه بهداشت حرفه ای
 -15ساخت و تحلیل آزمون کارگاه ارتباط با صنعت نمونه برداری و آنالیز عوامل شیمیایی محوی کوار برگوزار
شده توس گروه بهداشت حرفه ای
 -16ساخت و تحلیل آزمون کارگاه ارتباط با صنعت ارزیابی و ریس

ارگونومی

 -17انعقاد ت اهم نامه ههت همکاری و ارائه خدمات متقابل بین دانشکده بهداشت و نیروی انتظامی
 -18برگزاری کارگاه های سب

زندگی سالم برای پرسنل نیوروی انتظوامی مرودشوت توسو گوروه آموزشوی

بهداشت و ارتقاء سالمت
 -19برگزاری کارگاه های سب

زندگی سالم و خود مراقبتی برای سازمان فرهنگی اهتماعی شهرداری توسو

اساتید گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سالمت

 -20برگزاری کالس های آموزشی ارتقاء سوالمت بورای فرهنگسورای شوهرداری توسو دانشوجویان دکتورای
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 -21برگزاری دوره ها و کارگاه های کار آفرینی ههت دانشجویان کارشناسی ارشد در قالب کارآموزی توس
گروه بهداشت محی
 -22برگزاری کارگاه های آموزشی ههت دانشجویان گروه اپیودمیولوژی در مقواطا ارشود و  PhDکوه شوامل
کارگاه  stataمتا آنالیز و مرور سیستماتی

مقاله نویسی و هستجوی اکترونیکی توس اپیدمیولوژی

 -23چاپ و انتشار مقاالت در مجالت علمی و پژوهشی داخلی و خارهی به تعداد  22مورد ارتقاءقطعی عمودی
 4ن ر از اساتید دانشکده و همینین ارتقاء  4ن ر از اساتید نیز در حاف بررسی می باشد.
 -24تألیف و ترهمه کتابهای درسی بوه تعوداد  10موورد توسو گوروه بهداشوت محوی بازدیود از کوارآموزی
دانشجویان در هر دو نیمساف و ارائه بازخورد به گروه های آموزشی
 -25تهیه  15محتوای آموزشی ههت دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد توس گروه بهداشت حرفه ای
 -26چاپ کتاب راهنمای واکنش اضطراری ی )ERGتوس گروه بهداشت حرفه ای
 -27تألیف و ترهمه کتاب راهنمایی برای تغییر موفقیت آمیز در ههت ارتقواء سوالمت هامعوه و توألیف کتواب
راهنمای خود مراقبتی در بیماری ام اس و ترهمه کتواب آموزشوی و سوالمتی بورای سوالمندان همینوین ترهموه
درسنامه تخصصی طب سالمندی توس گروه آموزشی بهداشت و ارتقاءسالمت
 -28ضب الکترونی

 %9از دروس ارشد مجازی توس گروه بهداشت عمومی

 -29تهیه محتوای آموزشی بیماری به تعداد  5مورد توس گروه بهداشت حرفه ای
 -30طرحهای تحقیقاتی مصوب و مقاله های در حاف بررسی و اهرا به تعداد  24طرح
 -31کسب مقام اوف المپیاد کارآفرینی توس دانشجوی رشته حشره شناسی پزشکی خانم نیلوفر سلطانیان
 -32ثبت اختراع داروی نوترکیب  uspatentتوس آفای دکتر حمزه علیپور استاد محترم گروه حشره شناسی
پزشکی

 -33برگزاری بازدیدهای علمی از تص یه خانه آب و فاضالب شهرک صونعتی محوی زیسوت سوازمان پسوماند
شهرداری شیراز کارخانجات مختلف ی 50مورد)
 -34تجهیز آزمایشگاههای میکروبیولوژی ،شیمی  ،هوا و پسماند گروه
 -35تأسیس و تجهیز آزمایشگاه بهداشت پرتوها و ح اظت
 -36تثبیت مقطا دکتری بهداشت محی
همینین موارد قابل تأمل
 -1ایجاد انگیزه در اساتید ههت ارائه بازخورد گزارش تحلیل آزمون
 -2برگزاری دوره های آموزشی مرتب ههت کارشناسان دفاتر  EDOههت بروز شدن همزموان کارشناسوان و
اساتید تا در مواقا لزوم ههت یاری رسانی به اساتید محترم گروه های آموزشی دچار مشکل کمتری شوند.
 -3برگزاری دوره آموزشی حضوری نحوه محاسبه  4فرم مربوط به هیأت ممیزه ،ههت ارتقاء عمودی اساتید
 -4با توهه به اهمیت برقراری ارتباط موثر بین استاد و دانشوجو در زمینوه هوای مختلوف آموزشوی و تحصویلی و
ضرورت ایجاد زمینه های الزم ههت این فرآیند ،پیشنهاد می گردد کارگاه آموزشی با موضوع بهداشوت روان
یا سالمت روان در نوهوانان و هوانان یا موضوعات مرتب ههت اساتید دانشگاه برگزار گردد .در هموین راسوتا
می توان از اساتید مجرب دانشکده نیز در این حیطه بهره مند گردید.

با سپاس -دکتر محمد فرارویی
سرپرست دانشکده بهداشت و مدیر دفترEDO

