معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی


فزایٌذ اًتخبة ٍاحذ  ،ثجت ًبم الکتزًٍیکی ،

اًتخبة ٍاحذ اس طزیق ٍة سبیت


دس سال  1391فراینذ انتخاب واحذ دس تاسیخ ّای صیش اًجام


 .1خذهبت
آهَسش

گشدیذ:
ًیوسال اٍل  91/06/18 : 91-92لغایت 91/06/24
ًیوسال دٍم  91/12/01 :91-92لغایت 91/12/04
قبل اص ضشٍع صهاى اًتخاب ٍاحذ هَاسد هشبَط بِ دسٍس اسائِ ضذُ
ًیوسال ضاهلً :ام دسس ،کذ ٍ گشٍُ دسس ،تؼذاد ٍاحذ ،سضتِ ٍ
هقطغ داًطجَیاى  ،دٍسُ آهَصضیً ،ام استاد ،صهاى بشگضاسی
کالس ،هحل بشگضاسی ،ظشفیت کالس ٍ  ...تَسط کاسضٌاساى اداسُ
آهَصش دس سیستن آهَصضی سوا ٍاسد ضذُ ٍ بشسسی ّای الصم
جْت هواًؼت اص بشٍص ّشگًَِ هطکل طی سًٍذ اًتخاب ٍاحذ اًجام
هی ضَد.
اًتخاب ٍاحذ بصَست ایٌتشًتی تَسط داًطجَیاى اًجام هی ضَد.
بشای داًطجَیاى هْواى ٍ یا اًتقالی ٍ داًطجَیاًی کِ ًیاص بِ
اًتخاب ٍاحذ اص هقاطغ ٍ یا سضتِ ّای دیگش داسًذ با سائِ
دسخَاست کتبی ٍ اخز تاییذیِ اص هؼاًٍت هحتشم آهَصضی ٍ
سئیس هحتشم اداسُ آهَصش تَسط کاسضٌاى اداسُ آهَصش اًتخاب
ٍاحذ اًجام هیگیشد.
بؼذ اص اتوام صهاى اًتخاب ٍاحذ کاسضٌاساى آهَصش اص طشیق
سیستن آهَصضی سوا گضاسضات الصم هٌذسج دس ریل سا اخز ٍ بشای
ّشکذام اقذام الصم سا اًجام هی دٌّذ:
 -گضاسش هشبَط بِ داًطجَیاى فؼال

بذون انتخاب واحذ  :بِ

داًطجَی فؼالی کِ بِ ّش دلیل اًتخاب ٍاحذ ًٌوَدُ است اطالع
دادُ هی ضَد کِ سشیؼاً بِ اداسُ آهَصش جْت حل هطکل خَیص
هشاجؼِ ًوایذ
گضاسش هشبَط بِ ٍجَد تذاخل در برنامه هفتگی  :داًطجَ ًوی
تَاًذ با ٍجَد تذاخل دس بشًاهِ ّفتگی ٍاحذّای اًتخابی  ،اًتخاب
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ٍاحذ ًوایذ ٍلی اگش بِ ّش دلیلی داًطجَیی تَاًستِ باضذ ایي
اًتخاب سا اًجام دّذ اص طشیق گضاسش گیشی اص سیستن آهَصضی
سوا هطخص گشدیذُ ٍ بِ داًطجَ اطالع دادُ هی ضَد کِ ًسبت
بِ حزف ٍاحذ اًتخابی ٍ یا حل هطکل خَیص اقذام ًوایذ.
-



فزایٌذ حذف ٍ اضبفِ
دس ًیوسال اٍل ٍ دٍم  1391 -92دس هَسخِ 1391/07/9 ٍ 8
ٍ  1391/12/21 ٍ20بصَست ایٌتشًتی تَسط داًطجَیاى اًجام
گشدیذ .دس صَستی کِ ٍاحذ اًتخابی داًطجَ اص هقطغ ٍ یا سضتِ
دیگشی باضذ تَسط کاسضٌاساى اداسُ اهَصش ٍاحذ هَسد ًظش
اضافِ هی گشدد.



فزایٌذ حذف اضطزاری
بشای ًیوسال اٍل ٍ دٍم  1391 -92دس هَسخِ اًجام گشدیذ.
حزف اضطشاسی بشای داًطجَیاى تَسط کاسضٌاساى ادسُ آهَصش
اًجام هی گیشد .داًطجَیاًی کِ هایل بِ حزف یکی اص دسٍس
اًتخابی خَد هی باضٌذ بایذ فشم حزف اضطشاسی سا اص کاسضٌاس
آهَصش تحَیل گشفتِ ٍ بؼذ اص تاییذ استاد هشبَطِ ًسبت بِ
ًذاضتي غیبت بیص اص حذ داًطجَ دس دسس هزکَس  ،فشم سا بِ
اداسُ آهَصش تحَیل دادُ ٍ کاسضٌاس آهَصش ًسبت بِ حزف
دسس اقذام ًوایذ .بؼذ اص پایاى ّش ًیوسال

کارنامه تحصیلی

ًیوسال بشای داًطجَیاى اسائِ هی ضَد


فزایٌذ اهتحبًبت  ،کالسْبی ججزاًی ،اهتحبى

هیبى تزم
هتحبى پبیبى تزم ،ػذم تطکیل کالس ً ،حَُ ثزگشاری
آسهًَْب ،اهتحبًبت ػولی

برًبهِ ّبی اهتحبًی برای ّر همطغ ٍ رشتِ تحصیلی (دٍرُ
ّبی رٍزاًِ ٍ شببًِ) بب در ًظر گرفتي تذاخل ّبی درسی
(خصَصبً برای داًشجَیبى هْوبى ٍ اًتمبلی) در هحذٍدُ
تمَین داًشگبّی تٌظین ٍ ًَشتِ هی شَد .بب تَجِ بِ کثرت
ٍ تؼذد رشتِ ّبی ٍ داًشجَیبى در ّر رٍز هؼوَالً سِ
دٍرُ زهبًی اهتحبًبت برگسار هی شًَذ (سبػت
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برًبهِ ّب جْت اطالع رسبًی بِ داًشجَیبى در بَلتي
ٍ سبیت لرار گرفتِ ٍ بِ اسبتیذ هحترم ًیس طی ًبهِ ارسبل
هی گردد .برای اهتحبًبت ّر رٍز سبلي ٍ ًبظر اهتحبًی
تٌظین شذُ ٍ بِ ًبظریي ًیس برًبهِ ّبیشبى طی ًبهِ اػالم
هی شَد .جْت برگساری بْیٌِ اهتحبًبت ًیس ،صٌذلی ّبی
سبلي ّب شوبرُ خَردُ ٍ برای ّر جلسِ ًیس بِ داًشجَیبى
شوبرُ صٌذلی اػالم هی گردد ٍ هکبى برگساری اهتحبًبت
ّر رٍز ًیس در  ،LCDاطالع رسبًی هی شَد.
ًبظریي اهتحبًبت ًیس پس از پبیبى جلسِ اهتحبًی ٍ
تحَیل اٍراق بِ اسبتیذ هربَط ٍ تکویل صَرت جلسِ
اهتحبًی ،صَرتجلسِ را بِ آهَزش

– هسئَل اهتحبًبت

تحَیل هی دٌّذ کِ برای رفغ ابْبهبت بؼذی ،ببیگبًی ٍ
ًگْذاری هی شًَذ.
جهت تکمیل فراینذ انتخبة واحذ:
برای تکویل فرآیٌذ اًتخبة ٍاحذ ،از حذٍد دٍ هبُ لبل از
زهبى اًتخبة ٍاحذ ،برًبهِ ّبی درسی ٍ کالسی توبهی
رشتِ ّب ٍ همبطغ تٌظین هی شًَذ کِ ایي کبر بب کٌترل
توبهی ٍاحذّبی آى ترم ،تفکیک ٍاحذّب ٍ ارسبل ٍاحذّبی
هربَط بِ ّر گرٍُ (داخل داًشکذُ ٍ خبرج) جْت هؼرفی
استبد اًجبم هی گیرد ٍ تثبیت برًبهِ ّب بؼذ از هؼرفی
استبد از گرٍّْبی هربَطِ ٍ ّوبٌّگی زهبى کالس بب
استبداى هربَطِ ٍ در ًظر گرفتي هکبى برگساری ،هی
ببشذ .برًبهِ ّبی تکویل شذُ ترم لبل از اًتخبة ٍاحذ بِ
تفکیک درٍس در سوب لرار دادُ هی شًَذ تب از ّرگًَِ
تذاخل درسی در زهبى اًتخبة ٍاحذ جلَگیری شَد .ایي
برًبهِ ّب بؼذاً بب اػالم کلیبت تمَین داًشگبّی ٍ زهبى ٍ
هکبى درٍس بِ توبهی اسبتیذ هحترم ابالؽ هی گردًذ.
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تقَین آهَسضی

طجق تقَین آهَسضی هػَة


آهَسش پزسٌل ٍ داًطجَیبى



آهَسش سثبى خبرجی  :در قبلت ٍاحذّبی

درسی ارائِ ضذُ


ثزگشاری جلسِ هؼبرفِ  ،هزاسن تجلیل اس

داًطجَیبى ثزتز ٍ هزاسن هطبثِ جطي رٍپَش سفیذ :.....
ثزگشاری  2جلسِ هؼبرفؼِ داًطجَیبى جذیذالَرٍد ٍ
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هزاسن فبرؽ التحػیلی


ارائِ آئیي ًبهِ ّب در ثذٍ ٍرٍد :در قبلت سی

دی ارائِ هی ضَد.


استبد راٌّوب  :طجق آئیي ًبهِ استبد راٌّوب در

سطح توبم داًطجَیبى داًطکذُ اجزا هی ضَد


ارائِ کبرًبهِ در ّز تزم :در ّز تزم ارائِ هی

ضَد.


رػبیت قَاًیي پیص ًیبس

 گضاسش هشبَط بِ عذم رعایت پیش نیاز :با تَجِ بِ اهکاًاتهَجَد دس سیستن آهَصضی سوا داًطجَیاى قادس بِ اًتخاب
ٍاحذی کِ پیص ًیاص آًشا ًگزساًذُ اًذ ًیستٌذ ٍلی اگش بِ ّش
دلیلی داًطجَیی تَاًستِ باضذ ایي اًتخاب سا اًجام دّذ اص طشیق
گضاسش گیشی اص سیستن آهَصضی سوا داًطجَی هَسد ًظش
ضٌاختِ ضذُ ٍ بِ ٍی اطالع دادُ هی ضَد کِ ًسبت بِ حزف
ٍاحذ اًتخابی اقذام ًوایذ.
دسصَستی کِ داًطجَیی ًیاص بِ اًتخاب ٍاحذ بصَست ّوٌیاص
داضتِ باضذ با اسائِ دسخَاست کتبی ٍ اخز هجَص اص ضَسای
آهَصضی داًطکذُ اًتخاب ٍاحذ هزکَس بشای داًطجَ تَسط
کاسضٌاساى اداسُ آهَصش اًجام هی گیشد.



رػبیت قَاًیي حذ ًػبة هؼذل

بِ داًطجَیاًی کِ داسای معذل باالتر از  17هی باضٌذ ایي اهکاى
دادُ هی ضَد کِ بتَاًٌذ تا سقف ٍ 24احذد اًتخاب ًوایٌذ.
4



رػبیت قَاًیي حذ ًػبة ًوزُ قجَلی :اًجبم هی

ضَد.



رػبیت قَاًیي هطزٍطی

اص طشیق گضاسش گیشی اص سیستن آهَصضی سوا تَسط
کاسضٌاساى آهَصش دانشجویان مشروط هطخص ٍ طی ًاهِ ای
بِ ٍالذیي ٍ خَد داًطجَ اطالع دادُ هی ضَد ٍ هتزکش هی گشدد
کِ دس تشم بؼذ ًوی تَاًذ بیص اص ٍ 14احذ (بشای داًطجَیاى
سٍصاًِ) ٍ یا ٍ 12احذ (بشای داًطجَیاى ضباًِ) اًتخاب ًوایذ.


هیشاى فزاغت اس تحػیل

داًطکذُ پیشاپضضکی دس سال  1391حذٍد ً 140فش داًطجَی
فارغ التحصیل دس سضتِ ّای کاسضٌاسی ًاپیَستِ ػلَم
آصهایطگاّی ،تکٌَلَطی پشتَضٌاسیَّ ،ضبشی ،هذاسک پضضکی ٍ
کاسضٌاسی پیَستِ َّضبشی داضتِ است .کاسضٌاساى اداسُ
آهَصش با اسائِ فشم تسَیِ حساب بِ داًطجَیاى ٍ تحَیل فشم
تکویل ضذُ اص داًطجَ ًسبت بِ اػالم فشاغت ٍ اسسال پشًٍذُ
داًطجَ بِ آهَصش کل اقذام هی کٌٌذ.
فزاّن آٍردى ٍسبیل کوک آهَسضی

تمامی کالسهای دانشکده و آزمایشگاهها مجهز به تجهیزات الزم
کمک آموزشی می باشد.


ضٌبسبیی تؼذاد ّیبت ػلوی هَرد ًیبس ٍتؼذاد ّیبت ػلوی در
ضزف ثبس ًطستگی در گزٍّْبی آهَسضی( در  5سبل آیٌذُ )
ً 5فز ّیت ػلوی هَرد ًیبس ٍ ً 3فز در ضزف ثبسًطستگی

ّ .2یبت ػلوی



تؼذاد ّیبت ػلوی تزفیغ یبفتِ
ً 2فز
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تؼذاد ّیبت ػلوی ای کِ ثِ فزغت هطبلؼبتی رفتٌذ



تؼذاد اػضبء ّیبت ػلوی کِ در هْبرتْبی داًطگبّی ،

هْبرتْبی هحَری ٍ سثبى آکبدهیک هؼزفی ضذًذ
ً 2فز


ثزگشاری کبرگبّْبی هزثَط ثِ ارتقبء ػلوی اسبتیذ
اس طزیق هذیزیت تَسؼِ آهَسش پشضکی داًطگبُ



ًسجت داًطجَیبى ثِ اػضب ّیبت ػلوی
 28ثِ 1



ارسضیبثی الکتزًٍیکی اػضب ّیبت ػلوی (داًطجَیبى ،همکاران
ومدیران)

ارزشیببی ّیئت ػلوی در داًشکذُ پیراپسشکی بؼذ از تٌظین درٍس
ارائِ شذُ در ترم ٍ بب تَلیذ فرم ّبی ًظرسٌجی در رایبًِ ٍ بب اطالع
رسبًی بِ داًشجَیبى ٍ اسبتیذ ّوبًٌذ سبیر داًشکذُ در سِ سطح ریل
اًجبم هی گیرد:
 .1فراگیراى (داًشجَیبى)
ّ .2یئت ػلوی
 .3هذیراى
فرم هبی پر شذه توسط هیئت علمی
ًیوسبل اٍل :کل  27اًجبم ًشذُ
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ٍ غیزُ ........

 7اًجبم دادُ

ً 21فر



ػولکزد در راستبی آهَسش پبسخگَ ( آهَسش در ػزغِ ) – ثب
قیذ رضتِ ٍ ًَع ػولکزد ٍضیَُ ارسضیبثی
در توبهی رضتِ ّبی داًطکذُ ارسضیبثی ثبلیٌی ثِ غَرت
استفبدُ اس کبرپَضِ ٍ الگ ثَک غَرت هی گیزد.



ضیَُ ٍتؼذاد ارسضیبثی اسبتیذ در دٍتزم

داًشکذُ پیراپسشکی ارزشیببی اسبتیذ را از ترم اٍل (  )90-91چْبر ترم
هتَالی از طریك الکترًٍیکی شرٍع ًوَدُ است.
آمبر ارزشیببی الکترونیکی دانشجویبن در دانشکذه پیراپسشکی
فرم هبی پر

فرم هبی

کل فرم

شذه

ببقی مبنذه

هب

اٍل ()90-91

4975

2222

7197

69/13

دٍم ()90-91

6102

1486

7588

80/42

اٍل ()91-92

8254

117

8371

98/6

دٍم ()91-92

5756

1702

7458

77/18

نیمسبل

 .3هزکش هطبلؼبت ٍ
تَسؼِ آهَسش

درصذ



پبسخگویی
دانشجویبن

طزح در سْبی تذٍیي ضذُ
 154طزح درس



تؼذاد طزح درس  ،ثزًبهِ ٍ طزح دٍرُ ّبی ثبسًگزی ضذُ ثب
قیذ ٍاحذ هزثَطِ
 26طزح درس



ضیَُ ٍتؼذاد تحلیل آسهَى ٍپس خَراًذ هزثَطِ
ثزاسبس ًزم افشار یگبًِ ٍ در ًیوسبل اٍل  79سزی آسهَى ٍ
 2593سئَال تحلیل پزسطی گزدیذُ است ٍ .در ًیوسبل دٍم
 64سزی آسهَى ٍ  2182سئَال تحلیل ضذُ ٍ پسخَراًذ
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هزثَطِ ثِ ّزیک اس اسبتیذ هحتزم طی ًبهِ ای ارسبل ضذُ
است.


تؼذاد فبیلْبی الکتزًٍیکی ثب قیذ ٍاحذ هزثَطِ  ،رضتِ ٍگزٍُ
هزثَطِ



فؼبلیت ّبی غَرت گزفتِ در خػَظ ضٌبسبیی ٍ.........
داًطجَیبى استؼذاد ّبی درخطبى



ػولکزد در راستبی پیبدُ سبسی ضیَُ ّبی ًَیي تذریس ٍ
ارسضیبثی



ارسضیبثی الکتزًٍیکی



ٍ غیزُ ........



ضیَُ تػوین گیزی در خػَظ ّشیٌِ کزد ( ثِ غَرت
هطَرتی یب تػوین گیزی در ضَرای آهَسش داًطکذُ )
تػوین گیزی در ضَرای آهَسضی ٍ ضَرای هسَلیي داًطکذُ


 .4ثَدجِ آهَسش

چگًَگی ًیبس سٌجی در داًطکذُ ٍ گزٍّْبی آهَسضی
اس طزیق تکویل فزهْبی ًیبسسٌجی



تؼییي اٍلَیت جْت تخػیع ثَدجِ
در ضَرای آهَسضی داًطکذُ



ٍغیزُ .........

تَسؼِ آهَسش :
 .5آهَسش داًطکذُ ّب



اقذاهبت غَرت گزفتِ در خػَظ اخذ هجَس ٍ ایجبد رضتِ
ّبی جذیذ
ثزرسی  5رضتِ کبرضٌبسی ارضذ درخَاستی داًطکذُ در
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ٍسارت هتجَع


اقذاهبت غَرت گزفتِ در خػَظ تجْیش ٍ ایجبد آسهبیطگبّْب
تجْیش آسهبیطگبُ َّضجزی ٍ تجذیل آى ثِ هزکش آهَسش
هْبرتْبی ثبلیٌی گزٍُ



اقذاهبت غَرت گزفتِ در خػَظ تجْیش کالسْب (تجْیش
فضبی آهَسضی داًطکذُ)
افشایص تؼذاد کالسْب ( 7کالس در سبل )91



فؼبلیت ّبی ٍیژُ (فؼبلیت

ثذیغ ٍ هَثز در سطح گزٍُ

آهَسضی ،داًطکذُ ٍداًطگبُ کِ ثب تحَل جذی در آهَسش
داًطجَیبى ّوزاُ ثبضذ


ػولکزد فؼبل کزدى ًظبم استبد راٌّوب
اداهِ فؼبلیت ًظبم استبد راٌّوب در سبل 91



ػولکزد فؼبل کزدى کویتِ هطَرتی داًطجَیی

 .6فؼبلیت ّبی دیگز :
فؼبل ضذى کویتِ هطَرتی داًطجَیی اس سبل 91


گشارش ػولکزد دثیزخبًِ آهَسش هذاٍم :
تؼذاد کبرگبّْبی ثزگشار ضذُ ثب ػٌبٍیي
ٍ سبیز ػولکزد هزثَطِ
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ٍ غیزُ ........

