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 بابل پزشکی علوم دانشگاه نگر جامعه آموزش زمینه در شده انجام اقدامات  گزارش

 
 فکر اتاق در موجود چالشهای و محور عدالت ،پاسخگو آموزش لویتوا موضوع طرح. 

 دانشگاه ریاست نظر زیر مشترک ویژه کارگروه تشکیل جهت ریزی برنامه. 

 ویژه کارگروه در عضویت جهت بهداشتی و دانشجویی و فرهنگی آموزشی، های معاونت نمایندگان معرفی 

 .مشترک

 پاسخگویی موضوع بر تمرکز راستای در مشترک ویژه کارگروه اعضای جهت دانشگاه ریاست توسط ابالغ صدور 

 .جامعه نیازهای قبال در دانشگاه

 آموزشی معاونت بهداشتی و دانشجویی و فرهنگی آموزشی، های معاونت ویژه کارگروه نشست اولین برگزاری 

 .خصوص این در ریزی برنامه و اجتماعی پاسخگویی های برنامه تقویت کارهای راه تعیین راستای در

 آموزشی برنامه اصلی مشتریان بعنوان دانشجویان، وصنوف دانشجویی نمایندگان از آموزشی سنجی نیاز 

 .0011 سال در ریزی برنامه جهت دانشجویی و فرهنگی معاونت به اعالم و پاسخگو

 و دانشجویان با مرتبط مسئولین ،آموزشی معاون اندیشی هم مدون جلسات برگزاری جهت ریزی برنامه 

 .دانشجویی صنوف نمایندگان

 صنوف نمایندگان و دانشجویان با مرتبط مسئولین و آموزشی معاون اندیشی هم نشست اولین برگزاری 

 .0911سال سوم ماهه سه در دانشجویی

 با مرتبط های همایش و جهادی اروهای مسابقات، برگزاری فرهنگی، های برنامه اجرای جهت ریزی برنامه 

 .0011 سال در دانشجویی و فرهنگی معاونت توسط جامعه نیاز و پاسخگو آموزش موضوعیت

 نگر جامعه مرکز احداث خصوص در ارشادی نظرات و نامه شیوه ارسال جهت متبوع وزارت از ستعالما. 

 تجارب از استفاده و نگر جامعه آموزشی مرکز ایجاد زمینه در پیشرو های دانشگاه از بازدید جهت ریزی برنامه 

 .کتبی استعالم ویا بازدید.)دانشگاهها این

 01 تدوین و بازنگری جهت  بابل پزشکی علوم دانشگاه زیرمجموعه های دانشکده به پیشنهاد ارائه و  مکاتبه  %

 به) دانشکدهها به جامعه سالمت نیازهای و اجتماعی های مولفه اساس بر آموزشی وگایدالینهای ها کوریکولوم از

 (.گروه و رشته تفکیک

 بخش در دانشجویان حضور به بیشتر زمان اختصاص جهت عمومی پزشکی درسی برنامه ترمی آرایش بررسی 

 .پاسخگو پزشکی با مرتبط های

 استاندارد نگر جامعه پزشکی آموزش مرکز اندازی راه جهت ریزی برنامه. 

 تا بابل  شهرستان در مربع متر 011 بنای زیر با نگرحداقل جامعه مرکزسالمت 0 الی 9 ایجاد بینی پیش 

 .0011سال پایان



 موجود نگر جامعه دندانپزشکی مرکز 0 نمودن استاندارد و تکمیل. 

 منزل در مراقبت تیم در داوطلب دانشجویان بکارگیری جهت ریزی برنامه (Home care)همکاری با 

 .بهداشتی معاونت و دانشجویی و نگیهفر آموزشی، معاونت

 هیئت اعضاء با ها دانشکده( پژوهشی و آموزشی معاون ریاست،) ولینئمس موثر ارتباط برای بسترمناسب ایجاد 

 جدیدالورودها. خصوصا دانشجویان و مختلف های گروه ،دانشکده علمی

 و عضویت با)جامعه نیازهای به پاسخگویی هدف با دانشگاه مختلف های معاونت بین ارتباط و تعامل ایجاد 

 .(مشترک ویژه کارگروه در همکاری

 تجهیز Skill Lab منتخب های رشته برخی جهت جدید. 

 صورت به مجازی  و حضوری بصورت پزشکی دانشجویان کارآموزی ورودمقطع بدو آموزشی  های دوره تشکیل 

 طرح) مجازی صورت به 01کووید بیماری آموزش و نویسی نسخه بیمار، با ارتباط جلسات قالب در فشرده

 .(نوآورانه

 

 


