
در راستای اهداف دانشگاه در  4931عملکرد دانشکده پیراپزشکی در سال 

 بدین شرح می باشد.حوزه های آموزش 

 
 توسعه کمی و کیفی رشته های آموزشی

 49/9/49 /پ8787/32/49/6پیگیری مجدد چارت تشکیالتی دانشکده پیراپزشکی طی نامه  -

 9شروع مقطع ارشد بیوانفورماتیکک بکا   و  مقطع کارشناسی ارشدکسب موافقت اصولی رشته انفورماتیک پزشکی در  -

 49-49دانشجو در نیمسال دوم 

 ارشد فناوری اطالعات سالمت رشته الزم جهت پیگیری مدارک تکمیل - -

 

 ارتقای اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی
 در کنگره ها   کنندگان حمایت مالی دانشکده از شرکت -

اعضکا هیکات علمکی     بکرای دو نفکر از   پزشکیجلسات بورد انفورماتیک در حمایت مالی دانشکده از شرکت کنندگان  -

 در سال جاری بار 9گروه فناوری اطالعات برای 

 برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی در دانشکده -

 

 دانشکده توسعه فضاهای آموزشی و اداری فعالیت های
درخواست سبک سازی و توسعه ساختمان و فضاهای آموزشی دانشکده پیراپزشکی طی نامه شکماره  مجدد پیگیری  -

  42/3/49/پ مورخه 44667/3/49/6

 

 و گروه های آموزشی آموزشی دانشکده عملکرد
 27/6/49، 44/9/49، 47/2/49،  37/3/49،  34/4/42  جلسکه شکورای آموزشکی در دانشککده در تکاری       8تشکیل  -

،42/8/49  ،27/4/49 

 تشکیل بموقع جلسات گروه های آموزشی دانشکده -

مکدیران  و  نظارت و کنترل بر فرآیند آموزشی در دانشکده و کلیه مراکز آموزشی درمانی توسک  معاونکت آموزشکی    - 

 گروه 

 ده  برگزاری کالسهای توجیهی توس  گروه های آموزشی و اساتید راهنما برای دانشجویان جدیدالورود در دانشک -

 

 

 با اساتید و مربیان بالینی ایجاد تعامل آموزش

معاونت و مدیریت محترم آموزشی و معاونت محترم درمان جهت جذب کارشناسان ارشکد  با  4/3/49مورخه  جلسه -

افزایش مبلغ حق التدریسکی بکرای کسکانی ککه در امکر      پیگیری پیشنهاد عالقمند از حوزه درمان به آموزش بالینی و 

 .نی همکاری می نمایندآموزش بالی

 جهکت   پیگیری مجدد استفاده از فیلد های بالینی بیمارستان امام رضا در ککارموزی رشکته اتکام عمکل و هوشکبری      -

  4/7/49مورخه  47299/32/49طی نامه شماره  افزایش کیفیت آموزشی بالینی



 جهکت   39/6/49اتکام عمکل در تکاری      -برگزاری جلسه توجیهی مربیان حق التدریسی کارآموزی رشته هوشکبری  - 

 اتام عمل   –با حضور ریاست ،معاونت و مدیر محترم گروه هوشبری  افزایش کیفیت آموزشی بالینی

 

 

 سایت ارشد و راه اندازی  ارتقای تجهیزات آموزشی
دانشجوی ارشد  46و تامین فضای فیزیکی برای استقرار ارشناسی ارشد بیو انفورماتیک تجهیز و راه اندازی سایت ک -

 برگزاری کالسهای درسی و ژرنال کالبها  جهت میلیون ریال  277با اعتباری حدودا 

 (میلیون ریال 477با اعتبار  )و کالسهای درسی بیو انفورماتیک دستگاه کامپیوتر برای دانشجویان ارشد 47خرید  -

   (میلیون ریال 67با اعتبار حدودا )اتام پراتیکتجهیز و کابینت بندی  -

انتقال دستگاه رادیولوژی کارکرده از بیمارستان مطهری به آزمایشگاه گروه تصویر بکرداری پزشککی جهکت آمکوزش      -

تصویر برداری و انجام اقدامات الزم جهت نصب دستگاه در آزمایشکگاه مربوطکه جهکت آمکوزش متکدها و       دانشجویان

 تکنیک های عکس برداری و کنترل کیفی

 

 

 آزمایشگاه و کارشناس آموزشجذب هیات علمی و کارشناس  فعالیت های
دو هیات علمی دانشیار رشته انفورماتیک پزشکی و اطالع رسانی پزشکی از دانشکده پزشکی به گکروه   قطعیانتقال  -

 انفورماتیک  

اتکام عمکل از شکروع     –برای گروه هوشبری  در قالب فراخوانمتعهد خدمت  کارشناس ارشد جذب دو هیات علمی -

 49-49نیمسال دوم 

 .  6/2/49/پ مورخه 9932/32/49/6 درخواستطی  

 طکی نامکه  جهکت جکذب هیکات علمکی      پیراپزشککی مکورد نیکاز دانشککده    ارسال لیست اعضای هیات علمی تهیه و  -

  47/4/49مورخه  34936/32/49

طکی   49-49جذب دو کارشناس آزمایشکگاه نیکروی طکرر بکرای گکروه هکای آموزشکی دانشککده از نیمسکال دوم           -

 . 49 /6/2/پ مورخه 9927/32/49/6 شمارهدرخواست 

مورخکه   46796/32/49 – 49/9/49مورخکه   47968/32/49نامکه هکای   درخواست جذب کارشناس آموزش طکی   -

 43/7/49مورخه  47963/32/49 – 44/8/49

 

 

 :  EDOعملکرد
 :تحت عنوان و کارگاه های آموزشی علمی های و برگزاری کنفرانس  EDO جلسات لشکیت -

 ،  (9/2/49 ) "پیوند خون بند ناف جنین و بانکداری خون بند ناف"     

 ، (7/9/49)آموزش قوانین اساتید راهنما و نحوه انتخاب واحد های درسی      

   ، (38/8/49) نحوه ارائه ژورنال کالب     

 (7/47/49)هیات علمیاعضاء  توس چگونگی مطالعه مقاالت      



به عنوان راب  استعدادهای درخشان و آقای دکتر لطف نژاد به عنکوان مسکلول پورتکال    معرفی آقای دکتر جبرائیلی  -

 الکترونیک دانشکده

گروه آموزشی همراه با ریاسکت، معاونکت و    9و مشروطی در  49جلسه مجزا با دانشجویان معدل کمتر از  9تشکیل  -

 مدیران گروه و اساتید راهنما

 

   عملکرد کتابخانه :

ازی سیستم نرم افزاری کتابخانه از حالت نکرم افکزار انحصکاری دانشککده ککه فقک  بانکک اطالعکاتی         نصب و راه اند -

کتابخانه ی دانشکده را در بر داشت به جای نرم افزار جامع کتابخانه علوم پزشکی استان ککه شکامل تمکامی بانکهکای     

 .اطالعاتی دانشکده ها و مراکز بهداشتی درمانی می باشد 

 کتب مورد نیاز برای خرید و هماهنگی های الزم با کتابخانه مرکزی  جمع آوری لیست -

ایجاد بخش جداگانه جستجوی اینترنتکی و همننکین منکابع و بانکهکای اطالعکاتی کتابخانکه هکا در کتابخانکه ایکن           -

 دانشکده  

از کتابخانه مرککزی بکه کتابخانکه     انتقالی کتاب 2777 و آماده سازی ،فهرست نویسی و تهیه بر چسب برای انتقال  -

 49دانشکده در شهریور 

 میز امانت از کتابخانه پزشکیاز کتابخانه مرکزی و  میز وصندلی مطالعه ، کتاب  انتقال قفسه -

  49آبان ماه  اردیبهشت و از نمایشگاهکتاب جهت رفع کمبود های گروه های آموزشی  جلد 277حدودا خرید  -

 

 

 کامپیوتر :عملکرد مرکز 

    بر اساس فرمت پورتال جدید دانشگاه سایت دانشکده و بروز رسانی و باز نگریطراحی  -

 اعضا هیات علمی  و  بارگذاری اطالعات گروه های آموزشی و جمع اوری -

 بارگذاری آیین نامه های آموزشی  -

 مفیددسترسی به لینکهای   -

 تاخبار در سایآخرین فعالسازی   -
 Deep freezeاتصال کلیه کامپیوترهای کالسهای آموزشی به شبکه جهت بروز کردن آنتی ویروس و نصب  -
 


