عملكرد حوزه علوم زپشکی دااگشنه آزاد اسال یم
شش
سف
رد هفته اول (دوم لغایت م) ا ند ماه 3131

حیطه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشكي

جلسات


شوراي آموزشي مورخ ( 39/21/60بررسي  266مورد پرونده دانشجويي)



شوراي نقل و انتقاالت (بررسي  211مورد پرونده نقل وانتقال دانشجويي)



جلسه با مسئولین واحد قم و نماينده تام االختیار رياست دانشگاه در استان قم به منظور بررسي مسائل مربوط به رشته
هاي پزشکي و پرستاري و مامايي واحد



دعوت از اساتید و تشکیل جلسات طرح سوال براي امتحان علوم پايه و پیش کارورزي

بازدیدها


بازديد از واحد پزشکي تهران



بازديد و ارزشیابي امکانات آموزشي علوم پزشکي واحد قم



بازديد از امکانات آموزش پزشکي واحد قشم و همراهي تیم ارزشیابي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

ارزیابی درونی واحدها


هماهنگي و همکاري در راستاي ارزشیابي واحدهاي مجري رشتهي مامايي در دانشگاه آزاد



جمع آوري مستندات طرح راد و ارايه پیشنهادات جهت طرح رتبه بندي دانشگاه ها در حوزه علوم پزشکي



پي گیري ارزشیابي دروني مقطع کارشناسي ارشد و  PhDاز واحدهاي علوم دارويي ،اهر و شهرضا

امور اعضای محترم هیأت علمی


بررسي  29پرونده ارتقاء اعضاي محترم هیأت علمي



بررسي  20پرونده استخدامي هیات علمي واصله از هیاتهاي اجرايي جذب استانها



تنظیم صورتجلسه شوراي جذب و بورس علوم پزشکي



پي گیري اعالم نیاز واحدهاي مجري علوم پزشکي جهت جذب هیات علمي به استناد بخشنامه شماره 10/20160
مورخ 39/22/5

امور دانشجویی


بررسي  560فقره پرونده فراغت از تحصیل و معرفي به طرح



بررسي  511فقره پرونده جهت صدور مجوز مدارک تحصیلي



بررسي  296پرونده دانش آموختگان ممتاز رشته هاي علوم پزشکي و ارسال به مرکز سنجش



بررسي  225پرونده فراغت از تحصیل جهت صدور تايیديه تحصیلي و ارسال به مراکز مختلف



بررسي  25پرونده جهت تايید ريزنمرات و دانشنامه



بررسي و پي گیري فراغت از تحصیل دانشجويان از طريق واحدها و وزارت بهداشت

سایر امور


انجام مقدمات برگزاري نشست بررسي راهکارهاي ارتقاء رشته پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي  21اسفند 39



جمع آوري ،آماده سازي و ارسال فرايندهاي برتر به جشنواره شهید مطهري



انجام بیش از  066مکاتبه با سازمانها دانشگاههاي داخلي و خارجي

حیطه توسعه پژوهش ،فن آوری و نوآوری علوم پزشكي

جلسات و مالقات ها


تشکیل سيامین جلسه مديران مرکز توسعه پژوهش ،فن آوري و نوآوري علوم پزشکي



برگزاري جلسه درخصوص قرارداد مجالت



جلسه با شرکت نسیم ايمان



مالقات با معاون پژوهشي واحد استهبان



مالقات درخصوص آزمايشگاه نوروساينس



مالقات با رئیس انستیتو پاستور شمال



جلسه با واحد شهرکرد

امور پژوهشی


بررسي رزومه و احکام کارگزيني اعضاي شوراي معین پژوهشي واحدهاي مربوطه



امتیاز دهي به پرونده هاي پژوهانه اعضاي هیأت علمي واحدهاي مجري رشتههاي علوم پزشکي



داوري طرح هاي پژوهشي اعضاي هیئت علمي واحدهاي مجري رشتههاي علوم پزشکي



اخذ مجوز رياست محترم دانشگاه جهت جذب دانشجوي دکتراي تخصصي پژوهش محور در حوزه علوم پزشکي

فعالیت های مربوط به توسعه مراکز رشد ،پارک های فناوری و ارتباط با صنعت علوم پزشکی


پیگیري فرآيند تاسیس مراکز رشد واحدهاي:
 oخوراسگان ( مرکز رشد فناور گیاهان دارويي)
 oچالوس
 oبروجرد
 oنجف آباد
 oنراق
 oپالسما

فعالیت های مربوط به توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی


اخذ مجوز رياست محترم دانشگاه درخصوص راهاندازي مرکز تحقیقات علم سنجي و آينده نگري در حوزه پزشکي



آماده سازي  26پرونده مرکز تحقیقاتي جهت طرح در شوراي گسترش علوم پزشکي



تدوين پیش نويس شیوه نامه ارزيابي مراکز تحقیقاتي



معرفي اعضاي هیئت موسس بنیاد امور بیماري هاي خاص

سایر امور


ارائه گزارش جلسه راهکارهاي ارتقاء انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي



انجام مکاتبات و پیگیريهاي مربوطه

حیطه ارائه خدمات سالمت

جلسات


جلسه حق مسئولیت فني بیمارستان ها

بازدیدها


ارزشیابي بیمارستان شاه ولي يزد و همراهي و آمادگي الزم جهت بازديد ارزيابان اعتباربخشي وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي

دورههای آموزشی


برگزاري دوره دوم آموزش اعتباربخشي



برگزاري کارگاه آموزش دستورالعمل بازتولید درآمد اختصاصي مراکز درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

امور بیمارستانها


ارسال نقشه درمانگاه بیمارستان فرهیختگان به دانشگاه علوم پزشکي ايران جهت کارشناسي و صدور مجوز راهاندازي



معرفي پرستار نمونه دانشگاه به دفتر پرستاري وزارت بهداشت ،درمان و آوزش پزشکي جهت تقدير و تشکر

سایر امور


ارائه گزارش جلسه راهکارهاي ترغیب خیرين در جهت کمک به اعتالي آموزش و پژوهش و ارائه خدمات سالمت در
دانشگاه آزاد اسالمي



انجام مکاتبات و پیگیريهاي مربوطه

حیطه امور بینالملل علوم پزشكي

جلسات


جلسه داخلي مرکز توسعه امور بین الملل علوم پزشکي



جلسه همايش حکیم جرجاني



جلسه همايش فرهنگ و تمدن



جلسه راهاندازي سايت انگلیسي حوزه علوم پزشکي

اطالعرسانی


ارزيابي سايت دو زبانه واحدهاي مجري رشتههاي علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي به منظور سنجش امکان معرفي
در سطح بینالملل



انجام مقدمات تدوين کتابچه انگلیسي حوزه علوم پزشکي

سایر امور


انجام مکاتبات و پیگیريهاي مربوطه

