
 

 

����� ���زش    ���� و �������� و �������� و �������� و ����    				��ر�������ر�������ر�������ر������������ ���زش%�را	 #$�#"! ار	 و ������� ���زش%�را	 #$�#"! ار	 و ������� ���زش%�را	 #$�#"! ار	 و ���ت و '&�ور، �,+*(�ت و '&�ور، �,+*(�ت و '&�ور، �,+*(�ت و '&�ور%�را	 #$�#"! ار	 و )*+,� ، 	 	 	 	 

9�ن .���                ١٣٩٠١٣٩٠١٣٩٠١٣٩٠////١١١١١١١١////٢٩٢٩٢٩٢٩: : : : 0ر/ .���0ر/ .���0ر/ .���0ر/ .��� 9�ن .���: 9�ن .���: 9�ن .���: �ن G?وع                دE@? ری�AB �C@?م دا>;دE@? ری�AB �C@?م دا>;دE@? ری�AB �C@?م دا>;دE@? ری�AB �C@?م دا>;: : : : :Hوعز?G ن�Hوعز?G ن�Hوعز?G ن�Hن                ٩٩٩٩: : : :     ٣٠٣٠٣٠٣٠: : : : ز��یI ن�Hنز��یI ن�Hنز��یI ن�Hنز��یI ن�H١١١١١١١١: : : : ز        

���. J �K?L�M���. J �K?L�M���. J �K?L�M���. J �K?L�M::::  ?@Nد 	O� ب�&Q ?@Nد 	O� ب�&Q ?@Nد 	O� ب�&Q ?@Nد 	O� ب�&Q 	ز��R 	ز��R 	ز��R 	ز��R ��ب �O	 دAB �C; ،?@N@?م دا>ری&Q?@Nد 	O� ب�&Q?@Nد 	O� ب�&Q?@Nد 	O� ب�&Q     �S�T��U �S�T��U �S�T��U �S�T��U  Vون�W م ���زش?@ABور��ت و '&)*+,� ،،	    X,Yا ?@Nد 	O� ب�&QX,Yا ?@Nد 	O� ب�&QX,Yا ?@Nد 	O� ب�&QX,Yا ?@Nد 	O� ب�&Q    �Z[\]�Z[\]�Z[\]�Z[\]  م?@AB �C^?_�`ab ;cدا ، 	O� ب�&Q 	O� ب�&Q 	O� ب�&Q 	O� ب�&Q

�ون AB@?م jkldm ���ز�i و hوd$e  ،�fgر	 d$eر	 d$eر	 d$eر	 WV�nop qr�s ر�t?_�nop qr�s ر�t?_�nop qr�s ر�t?_�nop qr�s ر�t?_رادرادرادراد  ،�S�H�H و 	ر�u#^ ;cم دا?@AB �C^?_�vwd$x 	ر�yz 	O� ب�&Q�vwd$x 	ر�yz 	O� ب�&Q�vwd$x 	ر�yz 	O� ب�&Q�vwd$x 	ر�yz 	O� ب�&Q �`abا?{| ;cم دا?@AB �C^?_  

        

        ::::د~{�ر .���د~{�ر .���د~{�ر .���د~{�ر .���

١١١١.... q�q�q�q�    �`abا?{| ;cدا �i�9ت ���ز �� و ����9ت ���ز�i داc; |}?اab`�ا�J �f�d ���ص �� �� و ����9ت ���ز�i داc; |}?اab`�ا�J �f�d ���ص �� �� و ����9ت ���ز�i داc; |}?اab`�ا�J �f�d ���ص �� �� و ���    ا�J �f�d ���ص ��

  ::::m ا�oاتm ا�oاتm ا�oاتm ا�oات

دليل وقتي كه جهت بررسي مشكالت آموزشي دانشكده ضمن تشكر از رياست محترم دانشگاه به آقاي شعوري، در ابتداي جلسه، 

بر اساس اين گزارش، دانشكده . انشكده مذكور ارائه دادنداند، گزارشي از وضعيت فعلي د پيراپزشكي، در اختيار حوزه آموزش قرار داده

در نيمسال جاري در . باشد ر فراواني دانشجويان ميترين دانشكده از نظ بزرگدانشجو،  420پيراپزشكي در سال تحصيلي جاري با حدود 

هاي پزشكي، مشغول به تحصيل هستند و  دوره فوريت 3دوره علوم آزمايشگاهي و  3دوره هوشبري،  4دوره اتاق عمل،  4اين دانشكده، 

لكن، آنچه كه . گروه بر عهده داشته است 14هاي آموزشي را براي اين  ريزي و اجراي برنامه دانشكده با بضاعت اندك خود، وظيفه برنامه

هاي اتاق عمل و هوشبري به دوره كارآموزي در عرصه  مشكل مواجه نموده است، ورود دانشجويان رشته در نيمسال جاري، دانشكده را با

در تمام طول نيمسال در مراكز آموزشي درماني تابعه ياد شده بايد  هاي رشته 1387دانشجوي ورودي  50است و اين بدان معني است كه 

هاي آموزشي  آموزش به برنامه كاري مراكز آموزشي درماني در كنار حجم فعاليتاضافه شدن اين حجم از  .دانشگاه حضور داشته باشند

هاي عمل و عدم امكان حضور تعداد زياد دانشجو در اتاق عمل، نبود  هاي موجود در اتاق محدوديت هاي مختلف، موجود مربوط به رشته

وارد، عدم تعامل مناسب همكاران محترم درماني مراكز، باعث هاي كارآموزي و در برخي از م مربي به ميزان مورد نياز جهت پوشش برنامه

بديهي است حل اين مشكل، . شده است از ابتداي شروع نيمسال تحصيلي جاري، با حجم زيادي از اعتراض دانشجويان، مواجه باشيم

  . دانشكده مزبور است نيازمند مشاركت بين بخشي مناسب بين اجزاي مختلف دانشگاه به ويژه حوزه معاونت محترم درمان با



 

 

با توجه به كمبود : ايشان در ادامه، به راهكار اتخاذ شده در خصوص دانشجويان دوره كارآموزي در عرصه اشاره نموده و اظهار نمودند

م شده هاي هر مركز، تقسي شديد مربي، طبق هماهنگي به عمل آمده با معاونت محترم آموزشي، دانشجويان مزبور با در نظر گرفتن ظرفيت

و به مراكز معرفي گرديدند تا زير نظر سوپروايزرهاي آموزشي، فعاليت نمايند كه متأسفانه مراكز آموزشي درماني استقبال مناسبي از 

رسد نشان  اند و در برخي از موارد از ورود دانشجو به فضاهاي كارآموزي ممانعت گرديده است كه به نظر مي دانشجويان به عمل نياورده

رغم آنكه دانشكده، تعداد اندكي از دانشجويان را معرفي  در برخي از مراكز هم علي. باشد دم تمكين به آموزشي بودن مراكز ميدهنده ع

واحد كارآموزي  164آقاي شعوري با اشاره به اينكه  .اند نموده است، لكن كماكان بر كمتر شدن ميزان حضور دانشجويان اصرار ورزيده

ط دانشكده ارائه شده است كه الزم است توسط مراكز پوشش داده شود، خواستار مساعدت رياست محترم توساتاق عمل و هوشبري 

  .دانشگاه و همكاري حوزه معاونت محترم درمان در اين زمينه شدند

با وجود تمامي كمبودها از قبيل  كهضمن تشكر از ايشان پس از توضيحات آقاي شعوري، آقاي دكتر حجازي، رياست محترم دانشگاه 

خواستار اند،  ها و ساير موارد، دانشكده ياد شده را مديريت نموده ناشي از ماهيت رشتههاي  دشواري و نيز پرسنل و عضو هيأت علمي

آموزشي كه بايد در  هاي سريع دانشجويان و دورهايشان با اشاره به رشد . سازي امور گرديدند ريزي مناسب در جهت بهينه تدبير و برنامه

تدابير الزم به منظور تصميمات خردمندانه و مراكز آموزشي درماني ارائه گردد و عدم رشد متناسب فضاها و امكانات آموزش باليني، اتخاذ 

  :ها را خاطر نشان نمودند ريزي هاي موجود را ضروري دانستند و توجه به موارد ذيل در برنامه استفاده بهتر از قابليت

شوند و در صورت نياز،  تربيت مي به صورت عموميتوجه به اينكه دانشجويان رشته اتاق عمل براي كار در اتاق عمل با  -

در  به شكل عمومي هاي آموزشي هاي تكميلي طي خواهند نمود، بر تمركز برنامه هاي تخصصي الزم را به عنوان دوره دوره

 .هاي عمل مراكز، تأكيد نمودند اتاق

تواند به خوبي بخشي از نيازهاي  استفاده از فضاي مجازي، مييشرفت فناوري، به ويژه فناوري اطالعات و ارتباطات، با توجه به پ -

باشد كه  در دستور كار دانشگاه مي Integrated Operating Roomدر همين راستا، ايجاد سامانه . آموزشي را پوشش دهد

هاي مورد نياز  د، لكن قادر خواهد بود جوابگوي بخشي از آموزشده اگرچه بودجه قابل توجهي را به خود اختصاص مي

هاي عمل جنرال مركز  در قالب اين طرح، سامانه صوتي و تصويري پيشرفته در يكي از اتاق. دانشجويان اين دانشكده باشد

دهاي جراحي را مشاهده آموزشي درماني شهيد بهشتي، استقرار يافته و دانشجويان در سالن يا كالس درس مستقلي، كليه فراين

 .نمايند و مربي مربوطه نيز توضيحات الزم را ارائه خواهد نمود مي

درمان دانشگاه نيز خواهان تعامل و هماهنگي بيشتر دانشكده با مراكز آموزشي درماني گرديدند و  سرپرست معاونتآقاي دكتر فرقاني، 

ايشان اظهار اميدواري نمودند در سايه اين تفاهم و . ر را ضروري دانستنددرك متقابل حوزه آموزش و درمان از مسائل و مشكالت يكديگ

  .هاي آموزشي و درماني مكمل همديگر و باعث ارتقا و رشد يكديگر باشند فعاليتتعامل و همكاري مؤثر دو حوزه، 



 

 

هاي عملي و باليني را به صورت تركيبي از سه  حسيني، مدير آموزش، تحقيقات و فناوري نيز در سخناني، ارائه آموزش آقاي دكتر اسحق

ها دانستند و اظهار نمودند  هاي باليني، استفاده از سامانه مورد نظر رياست محترم دانشگاه و حضور در بخش فرايند آموزش در مركز مهارت

لكن، با توجه به اهميت حضور فراگير در محيط واقعي . بر داري شود ها بهره ها، الزم است از همه اين ظرفيت بهترين خروجي براي داشتن

ها را دريافت كرده  بهترين آموزشآموخته دانشگاه علوم پزشكي قم،  كه دانش شودريزي  كار و مواجهه مستقيم با بيمار، بايد طوري برنامه

  .كشور باشد باشد و سرآمد در كل

هاي آموزشي به ويژه  موزش، تحقيقات و فناوري نيز، با تشكر از عنايت رياست محترم دانشگاه به مقولهآآقاي دكتر كوهپايي، معاون 

  :ارتقاي كيفيت در آموزش، نكاتي را به شرح زير بيان نمودند

ها را بهينه  برداشت، كيفيت آموزش را ارتقا داد و سرفصلمراكز آموزشي درماني   توان فشار را از مجموعه با استفاده فناوري، مي -

 .ارائه داد

به عناوين   ها از قبيل دانشجويان انتقالي ساير وروديمعرفي دانشجو بيش از ظرفيت اعالمي دانشگاه، از سوي سازمان سنجش و  -

 .كند حصيلي را با مشكل مواجه ميهاي ت ريزي صحيح و مناسب براي برخي از رشته مختلف، از جمله معضالتي است كه برنامه

رغم گذشت نزديك به دو دهه، هنوز به حد مطلوب و  افتد، علي زشي درماني اتفاق ميوآنچه به عنوان آموزش باليني در مراكز آم -

برخوردهاي صورت . مراكز آموزشي درماني استسازماني رسد بخشي از آن مربوط به فرهنگ  بهينه نرسيده است و به نظر مي

 .آموزش در مراكز آموزشي درماني است نه توسط برخي از همكاران مراكز با برخي از دانشجويان، مؤيد نهادينه نشدگرفت

رسد هنوز قادر  نظر مي با توجه به عدم تمكين مراكز آموزشي درماني در قبال آموزش و عدم تعامل مطلوب در برخي از موارد، به -

 .مراكز ياد شده، به نحو شايسته استفاده نماييم د درمعقول و منطقي موجو هاي از ظرفيت نيستيم

نيروي پرستاري از مجموع  5جلسه هيأت رئيسه محترم دانشگاه مبني بر در اختيار قرار دادن  رغم توافق به عمل آمده در علي -

سد تزريق اين ر نيروهاي جديداالستخدام براي فعاليت در حوزه آموزش، هنوز بخش اعظم اين امر محقق نشده و به نظر مي

 .نيروها بتواند قسمتي از مشكالت را پوشش دهد

  :در ادامه، رياست محترم دانشگاه، در سخنان خود به موارد زير اشاره نمودند

هاي آموزش باليني در دو مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي و فرقاني، ضروري بوده و به مديريت بهتر  تجميع و تمركز فعاليت -

 .انجاميد و اميدواريم اين امر به زودي محقق گرددامور خواهد 

رود حوزه آموزش و به  ها و مشكالت متعددي كه رؤساي مراكز آموزشي درماني با آنها مواجهند، انتظار مي با توجه به دغدغه -

در اين مراكز ايجاد درگير آموزش باليني، با ارتباط مستمر و تعامل همه جانبه خود، زمينه مناسب آموزش را  يها ويژه دانشكده

 .نمايند



 

 

هاي انجام شده، اعتبارات مناسبي براي حوزه آموزش منظور گرديده است و اميدواريم تا پايان  پيگيريخوشبختانه با توجه به  -

 .پرداخت گرددالتدريس و ساير موارد،  سال، كليه مطالبات اساتيد حق

�ت�����ت�����ت�����ت����::::        

به طور جدي پيگيري شده و بودجه مورد نياز از محل  Integrated Operating Roomاندازي سامانه  مقرر شد موضوع راه .1

 .تأمين گردد مجاز دانشگاهاعتبارات 

با توجه به اينكه حجم بااليي از آموزش دانشجويان پيراپزشكي و پرستاري در مركز آموزشي، پژوهشي، درماني شهيد بهشتي  .2

و بتواند به  هاي الزم باشد مركز، مسؤول پيگيري و انجام هماهنگييك كارشناس به طور ويژه در آن گيرد، مقرر شد  صورت مي

 .طور مستقيم با رياست مركز مزبور، ارتباط برقرار نموده و نسبت به رفع مشكالت، اقدام نمايد

از طريق  نفر شناسايي و اعالم نمايد تا 4قرار شد حوزه معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري، نيروهاي مورد نظر خود را به تعداد  .3

 .حوزه درمان در اختيار آن معاونت قرار گيرند

، موفق به كسب باالترين رتبه در 1389كارورزي اسفند  رشته پزشكي در آزمون پيش 1384با توجه به اينكه دانشجويان ورودي  .4

همه ن عزيزان و اند، مقرر شد طي مراسمي با حضور رياست محترم دانشگاه از اي بين دانشجويان رشته پزشكي كل كشور شده

 .اند، تقدير به عمل آيد كساني كه در اين موفقيت نقش داشته

صورت ها، با توجه به شرايط و امكانات دانشگاه، تعديل  هاي پذيرش دانشجو در برخي از رشته مقرر شد در خصوص ظرفيت .5

 .پذيرد

اهم نمودن فضاهاي مورد نياز حوزه آموزش مقرر شد تا زمان تعديل پذيرش دانشجو، كليه مراكز آموزشي درماني در زمينه فر .6

، همكاري و هماهنگي )مربيان مورد نياز براي آموزش(و نيز تأمين نيروي انساني ) فضاهاي آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي(

 .الزم را داشته باشند


