
    91-92پیراپزشکی  و بهداشت  در شش ماهه اول سال تحصیلی  دانشکده EDOگزارش عملکرد واحد 

داده ها بـا اسـتفاده    توزیع فرمهاي نظر سنجی بین دانشجویان  ،تکمیل فرمها توسط دانشجویان،آنالیز :(ارزشیابی از نظر دانشجو
و ارزشیابی  )نفر 61(ارزشیابی نظري   )EDCدانشگاه و ارسال جهت اساتید پس از تأیید  EDCو تحویل نتایج به  SPSSاز نرم افزار 

در نیمسال اول استفاده از فرمهاي ارزشیابی دانشجو از استاد   با  )مدعو و غیر مدعو(اعضاءهیئت علمی و مدرسین  ار ) نفر 13(بالینی
  .انجام شد 91-92سال تحصیلی 

  :ارزشیابی کیفی آزمون

  گروه  نام درس  ستادنام ا

 علوم آزمایشگاهی  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه  دکتر علیرضا احمدي

 بانک خون - 1  خدابردي کلوي

  هماتولوژي - 2
 علوم آزمایشگاهی

 علوم آزمایشگاهی  )2( انگل شناسی  دکتر اوغل نیاز جرجانی

 علوم آزمایشگاهی  بیوشیمی  محدثه نامجو

 )گروه بهداشت محیط(پزشکیقارچ شناسی  - 1  فرهاد نیک نژاد

  )گروه بهداشت عمومی(قارچ شناسی پزشکی - 2
 علوم آزمایشگاهی

 علوم آزمایشگاهی  هورمون شناسی           دکتر جهانبخش اسدي

 هوشبري فوریت     فوزیه بخشا

 گند زداها و پاك کننده ها - 1  دکتر علی ظفر زاده

 مواد زاید صنعتی - 2

  تصفیه فاضالب در اجتماعات کوچک - 3

  بهداشت محیط

دکتر  محمد هادي مهدي 
  ژادن

فرآیندها و  عملیات در مهندسی بهداشت   - 1
  محیط 

  جمع آوري و دفع مواد زاید   - 2

  بهداشت محیط

  کلیات پزشکی - 1  قربان محمد کوچکی
  مقدمه اي بر تکنولوژي جراحی - 2

  اتاق عمل

  

  

  

  



  

  :ارزشیابی کمی آزمون

  گروه  نام درس  نام استاد

 علوم آزمایشگاهی  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه  دکتر علیرضا احمدي

 انتقال خون – ١  خدابردي کلوي

  خون شناسی - 3
 علوم آزمایشگاهی

 )5علوم ازمایشگاهی ترم ( انگل شناسی - 1  دکتر اوغل نیاز جرجانی

 )1اتاق عمل ترم ( انگل شناسی - 2

  پاتوبیولوژي - 3

 علوم آزمایشگاهی

 علوم آزمایشگاهی  بیوشیمی  محدثه نامجو

 قارچ شناسی   دکتر فرهاد نیک نژاد

  
 علوم آزمایشگاهی

  )1بهداشت محیط ترم (انگل شناسی - 1 دکتر میترا شربتخوري
 )1اتاق عمل ترم (انگل شناسی - 2

 

 علوم آزمایشگاهی

 گند زداها و پاك کننده ها - 1  دکتر علی ظفر زاده

 مواد زاید صنعتی - 2

  تصفیه فاضالب در اجتماعات کوچک - 3

  بهداشت محیط

محمد هادي مهدي دکتر  
  ادنژ

  فرآیندها و  عملیات در مهندسی بهداشت  محیط  - 1
  جمع آوري و دفع مواد زاید   - 2

  بهداشت محیط

  اصول و فنون و عملکرد فرد اسکراب - 1  قربان محمد کوچکی
 آشنایی با تجهیزات اتاق عمل - 2

  مقدمه اي بر تکنولوژي جراحی - 3

  اتاق عمل

 هوشبري فوریت هاي پزشکی  فوزیه بخشا

  بهداشت عمومی  آموزش بهداشت  حشمتی هاشم
  

  :جلسات برگزار شده

  تاریخ  جلسه
  EDO 21/5/91 و  EDCتعامل 

  3/7/91  جلسه بررسی طرح درس
  12/7/91  جلسه بررسی الگ بوك
  17/7/91  جلسه بررسی طرح درس
  26/7/91  جلسه بررسی الگ بوك
  6/10/91  ارزیابی کیفی آزمون
  10/10/91  ارزیابی کیفی آزمون
  16/10/91  ارزیابی کیفی آزمون

  25/11/91  جلسه بررسی طرح درس
  



  :الگ بوك

    گروه
  در حال اصالح  علوم آزمایشگاهی

  دارد  اتاق عمل 
  دارد  بهداشت محیط 

  دارد  هوشبري
  

  :طرح درس

  
  
  

گروه علو م 
  آزمایشگاهی 

 اصول مدیریت و فوریتها ي آزمایشگاه - 1  دکتر علیرضا احمدي

  روشهاي کنترل در آزمایشگاه بالینی - 2
  

  طرح درس دوره وروزانه
  طرح درس دوره وروزانه

  در حال اصالح  انگل شناسی   دکتر اوغل نیاز جرجانی
 طرح درس دوره وروزانه  بیوشیمی  دکتر حمید رضا جوشقانی

  
  طرح درس دوره وروزانه  خون شناسی   خدابردي کلوي

  طرح درس دوره وروزانه  شناسیقارچ   دکتر فرهاد نیک نژاد
  طرح درس دوره وروزانه

 طرح درس دوره وروزانه  انگل شناسی  فرامرز کوهسار

  
  طرح درس دوره  خون شناسی  یت اللهیآدکتر علی اصغر 
  طرح درس دوره  بیوشیمی  محدثه نامجو

  
  
  
  

بهداشت 
  محیط

  کیفیت اب - 1  دکتر محمد هادي مهدي نژاد
  تصفیه آب - 2

  وروزانهطرح درس دوره 
  طرح درس دوره وروزانه

  کاربرد بیوتکنولوژي در بهداشت محیط - 1  دکتر علی ظفر زاده
  تصفیه فاضالبهاي صنعتی - 2

 طرح درس دوره وروزانه

  طرح درس دوره وروزانه
  طرح درس دوره  بهره برداري و نگهداري از تأسیسات اب و فاضالب   مهندس ابوطالب باي
 شیمی و میکروبیولوژي محیط  - 1  مهندس رقیه نوروزي

آشنایی دانشجویان با ویژگیهاي آب   - 2
سالم،اصالح خواص ظاهري آب،اصل تصفیه 

  آب 

 طرح درس دوره 

  طرح درس دوره 

  طرح درس دوره  شبکه جمع آوري فاضالب و آبهاي سطحی  دکتر مهدي کارگر
 هیدرولیک - 1  مهندس هادي رحیم زاده

  آلودگی هوا - 2
 طرح درس دوره وروزانه

  طرح درس دوره وروزانه
  طرح درس دوره وروزانه  بیماري داخلی     قربان محمد کوچکی  اتاق عمل

 روش تحقیق در اتاق عمل - 1  امید بهروش

  مدیریت در اتاق عمل - 2
  

 طرح درس دوره 

  طرح درس دوره وروزانه

  طرح درس دوره  )1(روش بیهوشی  فوزیه بخشا  هوشبري 
     دکتر کاظم کاظم نژاد 

بهداشت 
  عمومی

 طرح درس دوره  آموزش بهداشت و ارتباطات  هاشم حشمتی 

  روش تحقیق - 1  مهندس ناصر بهنام پور
  مار زیستیآ - 2

 و روزانه طرح درس دوره

  


