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معرفی رشته پزشکی و ظرفیت های دانشکده پزشکی به دانشجویان جدیدالورود

البرزخودارزیابی دوره پزشکی عمومی
بهار 0411
مقدمه:
در ابتدای هر سال تحصیلی حضور دانشجویان در محیط های آموزشی پویایی ،حرکت و نشاط را به دنبال دارد.
آشناسازی دانشجویان جدیدالورود با علوم روز ،فنآوری های نوین ،تفکر نقاد ،روش های استدالل صحیح و استنتاج
درست و  ...می تواند ضامن موفقیت و پیشرفت جامعه باشد .کسب موفقیت دانشجویان در دروس و نیز در مقاطع
تحصیلی باالتر نشان دهنده موفقیت برنامه آموزشی می باشد .کسب دانش و مهارت های الزم در کنار تمرین مهارت
های اصلی زندگی می تواند دانشجویان را برای بر عهده گرفتن یک نقش موثر در جامعه آماده سازد .داوطلبان ورود به
دانشگاه به خصوص داوطلبان عالقه مند به رشته پزشکی ،باید آمادگی مطالعه ،تحقیق و پژوهش را در حد بسیار گسترده
و فراگیر داشته باشد؛ یعنی اگر دانشجو بسیار کوشا و عالقه مند نباشد و تنها برای عنوان "دکتری" وارد این رشته
شده باشد ،حتی نمی تواند مدرک دکترای عمومی خود را به دست بیاورد .زیرا دوره پزشکی عمومی نسبت به رشته
های دیگر ،طوالنی تر است و در طی این مدت دانشجو باید دروس متعدد ،متنوع ،حجیم و نسبتاً پیچیده و دشواری را
مطالعه کند تا بعد طی مراحل مختلف آموزشی بتواند پس از فارغ التحصیلی در جهت خدمت به سالمت جامع گام
بردارد.

هدف:
معرفی رشته پزشکی عمومی و ظرفیت های دانشکده پزشکی به دانشجویان جدیدالورود

شیوه نامه:
به منظور معرفی رشته پزشکی و ظرفیت های دانشکده پزشکی به دانشجویان جدیدالورود کمیته استقبال از دانشجویان
جدیدالورود با ترکیب اعضای زیر در دانشکده پزشکی تشکیل می شود:
 )1ریاست دانشکده ،معاون آموزشی دانشکده ،رئیس اداره آموزش ،کارشناس اموررایانه ای آموزش دانشکده،
کارشناس مسئول دانشجویی فرهنگی دانشکده ،مشاور فرهنگی دانشکده ،مسئول روابط عمومی (مفدا)،
ترکیبی از دانشجویان توانمند جهت همکاری در اجرای برنامه
 )2در روز ثبت نام بروشور برنامه معارفه حضوری یا وبیناری (متناسب با شرایط) ،تهیه و به دانشجویان جدیدالورود
داده می شود.
این برنامه در زمان ورود دانشجویان جدیدالورود با محوریت معاونت آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شده و متناسب
با شرایط ،شامل موارد زیر می باشد:
•معرفی دانشگاه و واحدهای دانشکده پزشکی
•سخنرانی و خوش آمدگویی ریاست دانشکده
•آگاه سازی دانشجویان از جنبه های سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی و معنوی متناسب با حرفه پزشکی ،از
طریق سخنرانی ،گارگاه آموزشی و ....
•آشنایی با فضاهای مختلف دانشکده (آزمایشگاه ها ،سالن تشریح)... ،
•آشنایی با حرفه پزشکی و کوریکولوم (از طریق سخنرانی ،بروشور،کلیپ)...،
•آگاهی بخشی و ایجاد نگرش مناسب درباره نقش و جایگاه حرفه ای-اجتماعی پزشک (از طریق سخنرانی ،کارگاه)... ،
•آشنایی با مقررات آموزشی و نحوه دسترسی به آیین نامه ها و شیوه نامه ها
•آشنایی با مقررات انضباطی و نحوه دسترسی به آیین نامه ها
•آشنایی با معاونین و واحدهای آموزشی و فرهنگی دانشکده
•آشنایی با گروه های آموزشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده
•معرفی اساتید مشاور و شرح وظایف آنان به دانش آموزان
•برگزاری کارگاه هایی (به صورت حضوری یا و بیناری) ،جهت آگاهی از توانمندی های عمومی الزم برای عملکرد
مناسب
در حرفه پزشکی و آموزش این توانمندی ها ،از جمله کارگاه های :مهارت های ارتباطی ،مهارت های تصمیم گیری و
تفکر نقادانه ،مهارت کار تیمی ،مهارت رهبری و مدیریت ،خالقیت ،نهارت های مدیریت شخصی ،مهارت های استدالل
منطقی و مهارت های بازاندیشی
•برگزاری اردوی آموزشی بازدید از واحدهای زیر مجموعه دانشگاه و فضاهای آموزشی و فرهنگی آن (بصورت حضوری
یا مجازی(

این شیوه نامه در  2صفحه در کمیته استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی مطرح و
در شورای آموزشی دانشکده مورخ  1400/12/3مصوب شد.

