بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشکده ی پزشکی

سیاست های کلی نظام حمایت از دانشجو در دانشکده پزشکی گناباد
(ویرایش )1400
دانشكده ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،از دانشجويان براي تطبیقي با تحصیلي و زندگي در شهر گناباد حمايت خواهد كرد و به
كمك معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه ،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ،و نهادهاي ذي ربط ،برنامه اي هدفمند جهت
پشتیباني از دانشجويان فراهم مي كند كه عبارتند از:
.1خدمات اقامتي همچون خوابگاه ها و پاويون ها.
. 2مشاوره در خصوص مسائل شرعي ،اخالقي ،حقوقي و اجتماعي
.3اورژانس و خدمات بهداشتي
 .4امكانات و منابع فیزيكي و مالي همچون وام هاي دانشجويي ،كمك هزينه ي تحصیلي و....
. 5بسترسازي جهت دريافت انتقادات و بازخورد صحیح آن ها
. 6راهنمايي و حمايت در خصوص ثبت نام ،انتخاب ،حذف و اضافه واحدها ،مهماني و انتقالي
.7تسهیل در صدور گواهي اشتغال به تحصیل در جهت بهره برداري از مزاياي آن همچون كسب گواهینامه ي رانندگي و.....
. 8ايجاد تسهیالت در خصوص صدور ويزاي تحصیلي براي دانشجويان خارجي
.9قوانین دانشجويي ،آيین نامه ي پوشش و انتظارات
.10خدمات مشاوره تحصیلي استراتژ ي ها ي مداخله و حفظ حضور
.11سیاست هاي حفظ حريم خصوصي
.12به روز رساني اطالعات تماس دانشجويي
.13برنامه ريزي جهت برگزاري اردوهاي تعالي و نشاط
 .14برنامه ريزي جهت اجراي فعالیت هاي فوق برنامه علمي ،فرهنگي ،مذهبي ،اجتماعي و هنري
.15برنامه ريزي جهت تدارك اردوهاي جهادي داوطلبانه
.16برنامه ريزي جهت اجراي برنامه هاي مذهبي هدفمند در قالب كارگاه ها ،پوسترها ،نشريات و...
.17برنامه ريزي جهت اجراي كرسي هاي آزادانديشي
.18برنامه ريزي جهت اجراي اعتكاف مذهبي و اعتكاف علمي

.19حمايت از انجمن هاي علمي ،فرهنگي و هنري دانشجويي
.20تشكیل كمیته هاي مشورتي دانشجويي در جهت ارتباط موثر با مديران.
.21تفويض اختیار هدفمند در اجراي برخي از امور به دانشجويان واجد شرايط
. 22برگزاري برنامه هاي مفید و موثر در جهت آشنايي با مقوله ي ازدواج دانشجويي ،فرصت ها ،تهديدها ،چالش ها و راهكارهاي آن.
.23برنامه ريزي جهت توسعه ي هدفمند كار دانشجويي
.24برنامه ريزي در جهت توانمندسازي علمي ،فرهنگي ،مذهبي ،هنري و اجتماعي فراگیران
.25برنامه ريزي جهت توانمندسازي فراگیران در امر كارآفريني و ايجاد فرصت هاي كسب و كار.
.26فراهم نمودن تغذيه ،حمل و نقل ،و ساير خدمات پشتیباني مورد نیاز.
.27پايش رضايت فراگیران از خدمات پشتیباني همچون تغذيه ،حمل و نقل و...
.28بهره گیري از ظرفیت اساتید مشاور در هدايت و پايش فراگیران.
.29ارزيابي عملكرد اساتید مشاور
.30استفاده از توانمندي واحد مشاوره در جهت رفع مشكالت اجتماعي و رواني.
.31حمايت از گروه هاي خیريه ي دانشجويي.
 .32ايجاد ارتباط با نهادهاي خارج از دانشگاه به منظور بسترسازي جهت توسعه ي فعالیت ها دانشجويي و تسهیل فرآيندها.
.33بهره گیري از پتانسیل هاي بالقوه و بالفعل معاونت دانشجويي ،ف رهنگي دانشگاه و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه در
جهت حمايت از فعالیت هاي دانشجويي.
 .34حمايت از استعدادهاي درخشان و ارايه ي تسهیالت مقتضي به آن ها در چارچوب قوانین تدوين شده.
.35پايش عدالت آموزشي و محیط آموزشي و تالش در جهت اصالح مشكالت مربوطه.
.36تالش در جهت ارزيابي و پايش كوريكولوم پنهان و اصالح فرآيندهاي معیوب.
.37حمايت از مشاركت دانشجويان و كمیته هاي دانشجويي در امر توسعه ي آموزش پزشكي
 .38تالش در جهت برقراري تعامل مثبت و سازنده بین دانشجويان رشته ي پزشكي با ساير رشته هاي دانشگاه علوم پزشكي گناباد.
 .39حفظ محیط امن سیاسي در دانشكده و پرهیز از ايجاد التهابات غیرسازنده و مخرب.
 .40بسترسازي جهت پیشگیري از نفوذ گروه هاي تكفیري ،الحادي ،ضد اجتماعي در فضاي فرهنگي دانشكده.
.41بسترسازي جهت پیشگیري از بروز سوء مصرف مواد روانگردان ،مخدر ،الكل و روابط ناسالم در محیط دانشكده ي پزشكي.
 .42همراهي و همگامي مسئولین دانشكده ي پزشكي در اعیاد ،مناسبت ها ،مراسم ،جشن ها ،و فعالیت هاي دانشجويي به منظور ايجاد
همدلي و صمیمیت بین دانشجويان و مسئولین.
.43بازديدهاي ادواري از خوابگاه ها ،سلف سرويس و  ...توسط مسئوالن ارشد دانشكده ي پزشكي و دانشگاه به منظور بررسي مشكالت.
 .44ارتباط مستمر با كمیته ي انضباطي جهت پايش مشكالت و اصالح فرآيندها قبل از بروز ناهنجاري هاي علني و نیاز به اقدام سلبي.
 .45ارايه ي اطالعات مورد نیاز در دانشكده ،حوزه ي پرديس و عرصه هاي بالیني با استفاده از فناوري هاي نوين همچون فناوري واقعیت
افزوده.
 .46ارايه ي آموزش هاي الزم در زمینه ي همزيستي مسالمت آمیز با ساير اقوام ،مذاهب و ملیت ها و تالش در جهت ايجاد وحدت و همدلي
بین جناح هاي سیاسي ،مذاهب مختلف و اقوام گوناگون شاغل به تحصیل در دانشكده ي پزشكي.
.47تدوين پروتكل هاي حمايتي در زمان بروز شرايط اضطراري و بحران ها.

 .48برگزاري كارگاه ها و كالس هاي مهارت هاي ارتباطي ،مديريت زمان ،سبك زندگي سالم و...
.49ارايه ي خدمات بهداشتي و واكسیناسیون به جمعیت هاي هدف دانشجويي.
در خصوص حمایت از دانشجویان پزشکی جدیدالورود ،سیاست های زیر ،اعمال خواهد شد:
. 1جلسه ي آشنايي دانشجويان با مسئوالن دانشكده ي پزشكي در بدو ورود دانشجويان به دانشكده ،انجام خواهد شد.
. 2دانشجويان در يك تور كوتاه ،از بخش هاي مختلف دانشكده ،بیمارستان و واحدهاي ذي ربط ،بازديد خواهند نمود.
. 3كارت شناسايي دانشجويي سازماندهي صادر خواهد گرديد.
. 4دانشجويان ،برگه ي ابراز توانمندي را در خصوص نقاط قوت خود ،تكمیل خواهند نمود.
 . 5دانشجويان نرم افزار واقعیت افزوده ي آشنايي با دانشكده ي پزشكي را از وبسايت دانلود نموده و با استفاده از آن ،با ساختارها ،نیروي
انساني و فرآيندهاي اداري دانشكده ي پزشكي ،آشنا مي گردند.
. 6در قالب يك فايل الكترونیك ،شماره تلفن هاي مهم شهرستان و تلفن هاي داخلي پركاربرد حوزه ي پرديس ،در اختیار آن ها قرار خواهد
گرفت
. 7اط العات كلي مربوط به شهرستان ،سیستم حمل و نقل ،خدمات بانكي ،مراكز فرهنگي ،مذهبي ،ورزشي و هنري ،در اختیار دانشجويان
جديدالورود قرار خواهد گرفت.
. 8دانشجويان با قوانین و مقررات ،حقوق ،تكالیف ،خدمات مشاوره اي و  ...موجود در سطح دانشكده و پرديس ،آشنا خواهند شد.
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