
  

  29- 93سال تحصیلی اول در شش ماهه  پیراپزشکی دانشکده EDOگزارش عملکرد واحد 

،تکمیل فرمها توسط دانشـجویان،آنالیز داده هـا    )فرم 840(توزیع فرمهاي نظر سنجی بین دانشجویان :(ارزشیابی از نظر دانشجو
پـس از تأییـد    محرمانـه فـرم هـا  بـراي  اسـاتید      ارسـال  دانشـگاه و   EDCو تحویـل نتـایج بـه     SPSSاز نرم افـزار  با استفاده 

EDC( اعضاءهیئت علمی و مدرسین ازارزشیابی نظري)در استاد     28  با استفاده از فرمهاي ارزشیابی دانشجو از )مدعو و غیر مدعو
  .انجام شد 92-93سال تحصیلی  اول نیمسال

  ارزشیابی کیفی آزمون

  گروه  نام درس  نام استاد

 علوم آزمایشگاهی  قارچ شناسی پزشکی  نژاد فرهاد نیکدکتر 

  اصول بیهوشی- 1  فوزیه بخشا

  اصول پرستاري- 2

  هوشبري

  

  :ارزشیابی کمی آزمون

  گروه  نام درس  نام استاد

  تک یاخته شناسی- 1 دکتر اوغل نیاز جرجانی

 میکروب شناسی- 2

 علوم آزمایشگاهی

  قارچ شناسی- 1  دکتر فرهاد نیک نژاد

  میکروب شناسی- 2

 آزمایشگاهی علوم

 علوم آزمایشگاهی خون شناسی خدابردي کلوي

کارشناسی - 3علوم آزمایشگاهی ترم (بیوشیمی عمومی- 1  حمید رضا جوشقانیدکتر 
  )پیوسته

کارشناسی - 3علوم آزمایشگاهی ترم ( )2(بیوشیمی پزشکی- 2
 )پیوسته

 علوم آزمایشگاهی

 علوم آزمایشگاهی  خون شناسی  علی اصغر آیت اللهیدکتر 

  اتاق عمل  آشنایی با وسایل اتاق عمل  قربان محمد کوچکی

  هوشبري  اصول بیهوشی  فوزیه بخشا



  

  :جلسات برگزار شده

  تاریخ  جلسه
  29/6/92و  28  بازنگري فرمهاي ارزشیابی

  30/6/92  بررسی الگ بوك گروه هوشبري

  27/7/92  ...)بھ روز رسانی سایت،طرح درس ،الگ بوک و (  EDCجلسه با  
  3/10/92  ارزیابی کیفی آزمون
  8/10/92  ارزیابی کیفی آزمون

  26/10/92  .نطارت بر امتحان قارچ شناسی که به صورت الکترونیک و ایستگاهی برگزار شد
 19/11/92 )طرح راد(  EDCجلسه با

  13/12/92  آموزش پاسخگو
با مسئول محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،   EDOدر طول ترم پس از ارایه به  کارشناس  و الگ بوك  طرح درس** 

  .علوم پزشکی بررسی و پس از رفع اشکاالت بر روي سایت قرار گرفت
  

  :طرح درس

  
  

علوم 
  آزمایشگاهی

  طرح درس دوره  بیوشیمی عمومی  محدثه نامجو
  طرح درس دوره  خون شناسی  دکتر علی اصغر آیت اللهی

روزانهطرح درس   بیوشیمی عمومی  یدکتر حمیدرضا جوشقان  
و فرامرز  دکتر اوغل نیاز جرجانی

  کوهسار
  تک یاخته شناسی 

  میکروب شناسی و انگل شناسی
  و روزانه  طرح درس دوره

  و روزانه طرح درس دوره  اصول پرستاري و کار در اتاق عمل  فوزیه بخشا  ھوشبری

از  طرح انطباق اد با مطالب تدریس شده در کالساستارائه شده توسط جهت بررسی تطابق بین طرح درس 
.براي یک استاد از هر گروه انجام شد دیدگاه دانشجویان   

 نام استاد درس گروه
 امید بهروش اصل عملکرد و وظایف فرد سیار در اتاق عمل اتاق عمل

آزمایشگاهیعلوم  حمید رضا جوشقانیدکتر  بیوشیمی عمومی   
 فوزیه بخشا اصول پرستاري و کار در اتاق عمل هوشبري

  

با تأیید و امضاء فعالیتهاي آموزشی اساتید و اعضاء هیئت علمی   پیگیري در خصوص صدور  گواهی ***
  م پزشکیسرپرست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علو

  جهت توانمند سازي کارشناسان EDCشرکت در کالسهاي برگزار شده  *



  

  

  

  

   



  

   



  م پزشکی دانشگاه


