کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1396در مرکز مطالعات و توسعه
آموزش پزشکی دانشگاه تاسیس گردیده که اعضای آن متشکل از:
 -1مدیر مرکز مطالعات ( رئیس کمیته )
 -2کارشناس مسئول دفتر استعداد درخشان
 -3دبیر کمیته
 -4دانشجویان داوطلب و مستعد در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
این کمیته دارای 4کارگروه ارزشیابی/پژوهش و نوآوری در آموزش  /روابط عمومی و آموزشی با شرح وظایف
زیر می باشد .با توجه به توسعه ی فعالیت های کمیته دانشجویی با گذشت زمان در صورت نیاز امکان تغییر در
کارگروه های کمیته و شرح وظایف هر یک وجود دارد .دانشجویان دانشگاه می توانند در قالب کارگروه های مختلف
با کمیته دانشجویی همکاری نمایند.

کارگروه ارزشیابی
 )1خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
 )2همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی فعالیت های آموزشی
)3مشارکت در ارزشیابی فعالیت ها و آئین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان

اعضای کارگروه :
 -1ستاره خانه شناس  /رشته فناوری اطالعات سالمت
 -2راحله المعی /رشته کارشناسی ارشد پرستاری
 -3غزل مجیدزاده  /رشته بهداشت عمومی
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کارگروه پژوهش و نوآوری در آموزش
 )1همکاری در پروژه های دانشگاه درزمینه آموزش علوم پزشکی
)2مشارکت در فعالیت های مرتبط با ایده های نوآورانه دانشجویی
 )3بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی

اعضای کارگروه :
 -1نیما صادق زاده /رشته کارشناسی ارشد پرستاری
 -2نگین وطن خواه  /رشته پرتو شناسی
 -3مهدی نوردوست  /رشته پزشکی
 -4فاطمه احمدوش  /رشته داروسازی
 -5علی شایانفر  /رشته پرستاری
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کارگروه روابط عمومی
 )1آگاه سازی ،تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیتهای توسعه آموزشی
 )2برقراری ارتباط ،اطالع رسانی و بسترسازی…

اعضای کارگروه :
 -1نیما صادق زاده  /رشته کارشناسی ارشد پرستاری
 -2سهند عرفایی /رشته دندانپزشکی
 -3احسان موسوی /رشته پزشکی
 -4فرشته بقایی /رشته مامایی

3

کارگروه آموزشی
 )1برگزاری سمینارها ،کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان
 )2ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 ) 3مشارکت فعال در پیاده سازی و آموزش بسته های تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی

اعضای کارگروه :
 -1کیوان اصغری /رشته علوم آزمایشگاهی
 -2هادی فروغی  /رشته داروسازی
 -3نفیسه علی اصغرلو  /رشته هوشبری
 -4امیر نعمت الهی  /دستیاری تخصصی قلب
 -5ثنا امانی  /رشته پزشکی
 -6سودا شادلی /رشته پزشکی
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