
  89ماهه اول سال  6دانشکده پیراپزشکی  EDOگزارش فعالیتهای انجام شده در 

 

 تعداد ارزیابی کمی آزمًوهای چهار گسیىه ای پایان ترم با ورم افسار ارزیابی آزمًن:-1

 ردیف نام استاد گروه آموزشی نام درس ترم تحصیلی دانشجویان
97-98-2ًیوعال   1 خاًن رٍیاًی اتاق عول اصَل اظتریساظیَى ٍ ضذ عفًَی 

97-98-2ًیوعال   2 خاًن بخشا َّشبری هرالبت ّای پط از بیَْشی 

97-98-2ًیوعال 1بیَْشی    3 خاًن بخشا َّشبری 

97-98-2ًیوعال  آشٌایی با بیواری ّای داخلی ٍ  
 هرالبت ّای آى

 4 آلای وَچىی اتاق عول

97-98-2ًیوعال  5 آلای وَچىی اتاق عول تىٌَلَشی اتاق عول گَارغ 

97-98- 2ًیوعال  6 خاًن دوتر جرجاًی علَم آزهایشگاّی ورم شٌاظی 

97-98-2ًیوعال  7 خاًن دوتر جرجاًی علَم آزهایشگاّی اًگل شٌاظی 

97-98 2ًیوعال   8 آلای دوتر ظیٌِ ظپْر علَم آزهایشگاّی ایوٌی شٌاظی 

97-98 2ًیوعال  2فیسیَلَشی  هشْذیخاًن دوتر حاجی  اتاق عول   9 

97-98 2ًیوعال  2فیسیَلَشی   10 خاًن دوتر حاجی هشْذی َّشبری 

97-98 2ًیوعال  2فیسیَلَشی   11 خاًن دوتر حاجی هشْذی علَم آزهایشگاّی 



 تعداد ارزیابی کیفی آزمًوها با جديل میلمه: -2

 

ترم تحصیلی  تاریخ جلعِ
 داًشجَیاى

 ردیف ًام اظتاد گرٍُ آهَزشی ًام درض

19/03/98 علَم  3ترم  
 آزهایشگاّی

علَم  لارچ شٌاظی پسشىی
 آزهایشگاّی

 1 آلای دوتر فرّاد ًیه ًصاد

َّشبری 6ترم  19/03/98  2 خاًن حیذری َّشبری اصَل هرالبت ّای ٍیصُ 

َّشبری 1ترم  19/03/98  3 خاًن وریویاى َّشبری آهار زیعتی ٍ رٍغ تحمیك 

َّشبری  1ترم  19/03/98
 ًاپیَظتِ

 4 آلای دوتر رجبی َّشبری آهار زیعتی ٍ رٍغ تحمیك 

علَم  4ترم  19/03/98
 آزهایشگاّی

علَم  خَى شٌاظی
 آزهایشگاّی

 5 آلای دوتر حجتی

اتاق عول 6ترم  19/03/98  6 آلای دوتر خَغ بیي اتاق عول رادیَلَشی)تصَیر برداری( 

اتاق عول 2ترم  19/03/98 خَغ بیي آلای دوتر اتاق عول فیسیه پسشىی   7 

علَم  1ترم  19/03/98
 آزهایشگاّی

علَم  ایوًََلَشی
 آزهایشگاّی

 8 آلای دوتر ظیٌِ ظپْر

َّشبری 4ترم  19/03/98  9 آلای دوتر ظیٌِ ظپْر َّشبری ایوًََلَشی 

َّشبری 6ترم  19/03/98 3رٍغ بیَْشی    10 آلای دوتر هذاح َّشبری 

َّشبری 6ترم  19/03/98 3رٍغ بیَْشی    11 آلای دوتر هجاٍر عمیلی َّشبری 

علَم  2ترم  19/03/98
 آزهایشگاّی

علَم  بافت شٌاظی
 آزهایشگاّی

 12 خاًن دوتر الیاظی

علَم  3ترم  19/03/98
آزهایشگاّی 
 ًاپیَظتِ

علَم  اًگل شٌاظی
 آزهایشگاّی

 13 خاًن دوتر جرجاًی

علَم  4ترم  19/03/98
 آزهایشگاّی

علَم  ورم شٌاظی
 آزهایشگاّی

 14 خاًن دوتر جرجاًی

اتاق عول 2ترم  19/03/98 2تشریح    15 آلای هحرری اتاق عول 

علَم  4ترم  19/03/98
 آزهایشگاّی

1بیَشیوی پسشىی  علَم  
 آزهایشگاّی

 16 خاًن دوتر حصاری

علَم  4ترم  19/03/98
 آزهایشگاّی

علَم  عولی 1بیَشیوی پسشىی 
 آزهایشگاّی

 17 خاًن دوتر حصاری

25/03/98 علَم  3ترم  
آزهایشگاّی 
 ًاپیَظتِ

علَم  بْذاشت عوَهی ٍ اپیذهیَلَشی
 آزهایشگاّی

 آلای هٌْذض لٌبری
 
 
 

18 



  

علَم  4ترم  25/03/98
 آزهایشگاّیِ

علَم  بْذاشت عوَهی ٍ اپیذهیَلَشی
 آزهایشگاّی

 آلای هٌْذض لٌبری
 
 
 
 

19 
 
 
 

 

علَم  3ترم  25/03/98
آزهایشگاّی 

 ًاپیَظتِ

علَم  گَارغ غذد ٍ
 آزهایشگاّی

 20 آلای دوتر ور

علَم  2ترم  25/03/98
 آزهایشگاّی

علَم  1تربیت بذًی 
 آزهایشگاّی

 21 خاًن هٌصَریاى

اتاق عول 2ترم  25/03/98 علَم  فیسیَلَشی پسشىی 
 آزهایشگاّی

 22 خاًن دوتر حاجی هشْذی

َّشبری 2ترم  25/03/98 علَم  فیسیَلَشی پسشىی 
 آزهایشگاّی

 23 خاًن دوتر حاجی هشْذی

اتاق عول 2ترم  25/03/98  24 آلای آلایی ًصاد اتاق عول فَریت ّای پسشىی 

اتاق عول 2ترم  25/03/98  25 خاًن رٍیاًی اتاق عول اصَل اظترلیساظیَى ٍ ضذ عفًَی 

َّشبری  1ترم  25/03/98
 ًاپیَظتِ

 26 خاًن دوتر حاجی هشْذی َّشبری فیسیَلَشی پسشىی

اتاق عول 6ترم  25/03/98  27 خاًن والًتری اتاق عول اخالق حرفِ ای 

اتاق عول 2ترم  25/03/98  28 خاًن والًتری اتاق عول هْارت ّای بالیٌی 

َّشبری 6ترم  25/03/98  29 خاًن ّالوَ َّشبری فَریت ّای پسشىی 

علَم  3ترم  25/03/98
آزهایشگاّی 
 ًاپیَظتِ

علَم  اپیذهیَلَشیبْذاشت عوَهی ٍ 
 آزهایشگاّی

 30 آلای دوتر هیروریوی

علَم  3ترم  25/03/98
آزهایشگاّی 
 ًاپیَظتِ

اصَل فٌی ٍ ًگْذاری ٍ تجْیسات 
 آزهایشگاّی

علَم 
 آزهایشگاّی

 31 آلای دوتر آیت الْی



 تعذاد الي بَن ّای تذٍیي شذُ در گرٍّْای آهَزشی :)ًام الي بَن ّا ٍ گرٍُ آهَزشی(-3

 الي وارآهَزی در اتاق عول اٍرشاًط ٍ احیاء للبی ریَی.  -8در عرصِ ترم  الي بَن وارآهَزیتىٌَلَشی اتاق عول: گرٍُ

 بَن ّا ٍ گرٍُ آهَزشی( تعذاد الي بَن ّای بازًگری شذُ در گرٍّْای آهَزشی داًشىذُ: )ًام الي-4

ترم ٍ رشتِ داًشجَیاى ٍ -برگسار شذُ در گرٍّْای آهَزشی داًشىذُ :)ًام درض هربَطِ Mini CEXتعذاد آزهًَْای  -5

 برگسار ًشذُ اظت ًام گرٍُ آهَزشی هربَطِ(

یاى ٍ ًام گرٍُ ترم ٍ رشتِ داًشجَ-برگسار شذُ در گرٍّْای آهَزشی داًشىذُ:)ًام درض هربَطِ Dopsتعذاد آزهَى -6

 برگسار ًشذُ اظت آهَزشی هربَطِ(

ترم ٍ رشتِ داًشجَیاى ٍ ًام گرٍُ -برگسار شذُ در گرٍّْای آهَزشی داًشىذُ:)ًام درض هربَطِ OSCEتعذاد آزهَى -7

 برگسار ًشذُ اظت( آهَزشی هربَطِ

 برگسار ًشذُ اظتتعذاد شًٍال والب ّای آهَزشی برگسار شذُ در داًشىذُ:  -8

 ذاد جلعات برگسار شذُ تَظط دفتر تَظعِ آهَزغ داًشىذُ:تع -9

 برگسار شذُ اظت. 25/03/98ٍ  19/03/98 جلعِ در تاریخ 2بر اظاض صَرتجلعات ارزیابی ویفی ارزیابی ویفی :

  ظِ جلعِ جْت تاییذ طرح درض ّا برگسار گردیذُ اظت.  1398در شْریَر هاُ  طرح درض ٍ برًاهِ ّفتگی:

ارزیابی درًٍی گرٍّْای آهَزشی داًشىذُ ّا:)ًام گرٍّْای آهَزشی ، تاریخ شرٍع ارزیابی درًٍی ٍ تاریخ پایاى گسارغ -10

 ارزیابی(

 بِ اتوام رظیذُ اظت.  1395ارزیابی درًٍی گرٍُ ّای اتاق عول ٍ َّشبری در بْوي 

 بِ اتوام رظیذُ اظت.  96ارزیابی درًٍی گرٍُ علَم آزهایشگاّی در اردیبْشت 

 

 برگسار ًشذُ اظت وارگاُ ّای برگسار شذُ در راظتای تَاًوٌذ ظازی اظاتیذ ٍ فراگیراى: -11

 )............طرح درض(طرح درض ّای بارگساری شذُ ٍب ظایت داًشىذُ :  -12

 )ًام هذرض:.......( -)ًام درض:...................(  - طرحذرظذٍرُ .1

 ظیار ٍ اظىراب.هذرض: آلای آلایی ًصادگرٍُ اتاق عول اصَل ٍ فٌَى عولىرد فرد  .2

 گرٍُ اتاق عول هْارت ّای بالیٌی.هذرض خاًن رٍیاًی .3

http://goums.ac.ir/files/paramed/piraedo_07ee6/files/karamoozi_4.pdf


 آشٌایی با ٍظایل ٍ تجْیسات اتاق عول.هذرض خاًن والتٌری-4

 ترهیٌَلَشی پسشىی.هذرض خاًن چْرُ گشا-5

 .هذرض خاًن چْرُ گشا)گرٍُ َّشبری(رٍغ تحمیك-6

 پسشىی)گرٍُ اتاق عول( هذرض آلای دوتر ظیٌِ ظپْرگرٍُ علَم آزهایشگاّی.ایوًََلَشی -7

 ایوًََلَشی پسشىی)علَم آزهایشگاّی( هذرض آلای دوتر ظیٌِ ظپْر(-8

 هیىرٍب شٌاظی ٍ اًگل شٌاظی.هذرض خاًن دوتر جرجاًی-9

 ولیات اًگل شٌاظی.هذرض خاًن دوتر جرجاًی-10

 ولیات ته یاختِ هذرض خاًن دوتر جرجاًی -11

 تِ شٌاظی.هذرض خاًن دوتر جرجاًیولیات ته یاخ-12

 بیَشیوی اتاق عول.خاًن دوتر حصاری-13

 بیَشیوی بالیٌی )َّشبری( دوتر حصاری-14

 بیَشیوی عوَهی)علَم آزهایشگاّی(دوتر حصاری-15

 دوتر حصاری-بیَشیوی پسشىی-16

 دوتر جَشماًی ٍ دوتر حصاری-َّرهَى شٌاظی-17

 لارچ شٌاظی پسشىی.خاًن دوتر حعیٌی-18

 فیسیه حیاتی .خاًن دوتر عرب-19

 خاًن دوتر عرب-فیسیه دظتگاُ ّای آزهایشگاّی-20

 بیَْشی ٍ هرالبت ّای آى.هذرض آلای جعفری-گرٍُ َّشبری-21

 تىٌیه ّای بیَْشی ٍ ادارُ درد.هذرض آلای جعفری-22

 فیسیَپاتَلَشی.هذرض جعفری-23

 فَریت پسشىی.خاًن بخشا-24

 فیسیَپاتَلَشی.خاًن بخشا-25



 هْارت ّای پرظتاری ٍ وار در اتاق عول)بخشا ٍ خاًن حیذری(-26

 رٍغ تحمیك خاًن بخشا ٍ خاًن چْرُ گشا-27

 )خاًن حیذری(اصَل هرالبت ّای ٍیصُ-28

 فیسیه پسشىی.خاًن دوتر عرب-29

 

 

 گسارغ چه لیعت ارزشیابی ادٍاری بِ دفتر برًاهِ ریسی داًشگاُ : -13

 هشَرتی داًشجَیی: گسارغ برگساری وویتِ ّای -14

 در ترم جاری برگسار ًگردیذُ اظت. 

 گسارغ تعذاد درٍض هجازی برگسار شذُ در ًیوعال در داًشىذُ: -15

 در ترم جاری برگسار ًگردیذُ اظت. 

 تعذاد جلعات وویتِ آهَزغ هجازی در داًشىذُ: -16

 در ترم جاری برگسار ًگردیذُ اظت. 

 فرآیٌذّای جشٌَارُ شْیذ هطْری: -17

 داًشگاُ ارظال گردیذ. EDCتٌْا یه فرآیٌذ از داًشىذُ پیراپسشىی بِ 

 

 

  

 


