
زه های در راستای اهداف دانشگاه در حو 9316عملکرد دانشکده پیراپزشکی در سال 

 بدین شرح می باشد  و پژوهشی  آموزشی

 

 توسعه کمی و کیفی رشته های آموزشی

شکده   - س      پیگیری چارت دان شکی از طرف مرکز تو شکده پیراپز ساختار جدید دان عه مدیریت و تحول اداری  و تایید 

 3/1/31خ مور 133515331نامه زارت متبوع طی و

ستقالل گروه فناوری اطالعات و  - شگاهی   گروه پیگیری ا در    و طرح  33/2/31مورخ  282/23/31طی نامه علوم آزمای

 4/5/31شورای دانشگاه مورخه 

 31- 37 سالتحصیلی از نیمسال اول و جذب دانشجوارشد فناوری اطالعات سالمت  راه اندازی رشته کارشناسی -

و جلب نظربازدید   21/4/31تصویربرداری پزشکی در مورخه   فناوری جهت راه اندازی رشته ارشد   اعضا بورد   زدیدبا -

 کنندگان به شرط جذب نیروی هیات علمی برای گروه 

 رادیوبیولوژی هوشبری و آموزش اتاق عمل، راه اندازی رشته ارشدجهت  پیگیری مکرر -

 

 ارتقای اعضای هیأت علمی و گروه های آموزشی  

شرکت کنندگان در کنگره    - شکده از  شکی     ای داخلی وه حمایت مالی دان سات بورد انفورماتیک پز شبری جل  و هو

 روز 78مجموعا  در سال جاریبه صورت ماموریت  دانشکدهبرای اعضای هیأت علمی 

 EDOبا همکاری  سمینار و کارگاه آموزشی در دانشکده 7برگزاری  -

 ارتقا علمی یکی از اعضا هیات علمی گروه تصویر برداری پزشکی به مقام استادی -

 

 عملکرد آموزشی دانشکده  

 13در سال جلسه نقل و انتقاالت  4و جلسه شورای آموزشی  8 تشکیل -

 جلسه پژوهشی جهت تصویب و دفاع از پایان نامه های ارشد و طرحهای تحقیقاتی   11تشکیل  -

شی و مدیران           - سط معاونت آموز شی درمانی تو شکده و کلیه مراکز آموز شی در دان نظارت و کنترل بر فرآیند آموز

 گروه

 EDOکارگاه آموزشی توسط اساتید محترم دانشکده با نظارت  7 برگزاری-

 11/2/31مورخه با اعضای هیات علمی دانشکده جهت مذاکرات و ارائه پیشنهادات  EDOبرگزاری نشست های -

ر  د جدیدالوروددانشجویان  برای  معاونت آموزشی دانشکده و کارشناسان آموزش    برگزاری کالسهای توجیهی توسط    -

سالمت       ) 6/8/66تاریخ  شگاهی و فناوری اطالعات  شجویان علوم آزمای شجویان    )   96/7/66و درتاریخ   (دان دان

   (هوشیری ، اتاق عمل و تصویر برداری پزشکی 
 اجرا برنامه صدور کارت ورود به جلسه برای دانشجویان و شماره گذاری صندلی ها در حوزه امتحانات    -



رشته تحصیلی در     5برای تمامی ورودی ها در   و تقدیر از دانشجویان برتر  برگزاری جشن پایش پیشرفت تحصیلی    -

 2/3/31تاریخ

 11/4/66رشته تحصیلی در تاریخ  5در  32برگزاری جشن فارغ التحصیلی برای دانشجویان ورودی  -

 

 فعالیت های جذب هیأت علمی و کارشناس آزمایشگاه

 

 -هوشبری گروه  برایمتعهد خدمت به صورت  کارشناس ارشد مراقبت های ویژه   با مدرک نفر هیأت علمی  1جذب  -

 خروجی متعهد خدمت جایگزین نیروهای اتاق عمل

شبری        - ضا هیات علمی )گروه فناوری اطالعات و گروه هو ستخدامی دو نفر از اع ضعیت ا اتاق عمل( طی   –تبدیل و

 31فراخوان جذب هیات علمی سال 

 

 عملکرد مرکز کامپیوتر

 طراحی و بارگذاری کامل و بروز رسانی سایت دانشکده پیراپزشکی مطابق با استانداردهای اعتبار بخشی مؤسسه ای -

 کالسهای آموزشی، کارگاه ها، آزمایشگاه ها،    و ویدیو پروژکتورهای کامپیوتر ها و پایش مداوم  رل و بروز رسانی کنت -

 و کارشناسان آموزشاتاق اساتید

 

 

 بار بخشی آموزشیفعالیت های دانشکده در خصوص اعت

 23/3/31 و 17/3/31در تاریخ کمیته نظارت بر آزمونها برگزاری جلسات  -

 13/3/31 و 11/2/31 در تاریخ پایش پیشرفت تحصیلیو  کمیته دانشجویان آسیب پذیر جلساتبرگزاری  -

  14/11/31 در تاریخ کمیته پایش استاندارد اعتبار بخشی برگزاری جلسات -

 15/8/31و  12/4/31در تاریخ  انجمن های علمی دانشجوئی برگزاری جلسات  -

 به دو زبان فارسی و انگلیسی  تغییر تابلو سر در تمامی اتاق ها  -

 

 خرید وسایل و تجهیزات و راه اندازی آزمایشگاه

 در امر آموزشبهره برداری کامل از آزمایشگاه آموزشی بیوشیمی و هورمون شناسی       و  تجهیز، سکو بندی  ،تاسیس -

 دانشجویان علوم آزمایشگاهی

 Stat faxدستتتگاه االیزاریدر  1و  Stat fax 4500فتومتر نیمه اتوماتیک از نوع   دستتتگاه 2و راه اندازی  خرید -

 که مجهز به نرم افزار بسیار پیشرفته و کامپیوتر مستقل می باشد. 4300

شتتاخه، بن ماری جوش و بن  12ستتانتریفوژ دستتتگاه  3گرم ،  3331/3ترازوی دیجیتال با دقت  و راه اندازی  خرید-

و  روتاتور ستترولوژی  آب آب مقطر گیری ، دستتتگاه دیونیزه، دستتتگاه نیکون میکروستتکن نوری 4ماری ستترولوژی ، 

 ریال  333,333,333,1با ارزش تقریبی جهت اهداف آموزشی و تحقیقاتی 



   در آزمایشگاه هماتولوژی  )سل کانتر( Counter   MS9-5+ Full Cellراه اندازی  دستگاه-

ات وریدی و بخیه برای استتکیل لب به ارزش ، موالژهای تزریقEspinal Epidural ،Intubationخرید موالژهای -

 ریال 333,333,333تقریبی 

 خرید بارکد خوان برای کتابخانه-

 برای استفاده دانشجویان  کمد  و نصب ساخت-

   تجهیزات الزمخرید  دانشکده پیراپزشکی وحوزه آموزش  تفکیک-

و حوضه آموزشی و   برای استفاده  اعضا هیات علمی   ست پرینتر   8و ست کامپیوتر   8و اداری میز و صندلی   5خرید-

 پژوهشی

 

 

 


