برنامههای هفته آموزش کلیه دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – مورخ 97/2/15-19 :
دانشکده

بهداشت

پزشکی

نام روز :خالقیت در تدریس شنبه 97/2/15

نام روز :نوآوری در آموزش یکشنبه 97/2/16

زمان

شرح فعالیت

مکان

زمان

در طول روز

برگزاری مسابقه ایدههای خالقانه در زمینه آموزش

دانشکده

درطول روز

در طول روز

ارسال پیامک متناسب با خالقیت در تدریس

روابط عمومی
دانشکده

درطول روز

9:30-10

گفتگوی صمیمی دانشجویان با مسئولین دانشکده در
خصوص مسایل و مشکالت آموزشی

محوطه باز دانشکده

9:30-10

گفتگوی صمیمی دانشجویان با مسئولین دانشکده

9:30-10

پذیرایی

در طول روز

نصب استندهای متناسب با خالقیت در تدریس

درطول روز

نصب استندهای متناسب با نوآوری در آموزش

در طول روز

نصب بنرهای اطالعرسانی برنامههای هفته

محوطه باز دانشکده
راهروها و محوطه
دانشکده
راهروها و محوطه
دانشکده

9:30-10

پذیرایی

درطول روز

نصب بنرهای اطالعرسانی برنامههای هفته

پذیرایی چایی
مسابقه آموزشی (( )1با اهدای جایزه)
ثبت دل نوشتهها یا خاطرات آموزشی
توزیع پمفلتهای آموزشی

حیاط دانشکده
پزشکی در مجاورت
EDO

نمایش پیام آموزشی در وبسایت دانشکده و گروه
تلگرامی

15-17

15-17

مسابقه طنز آموزشی (نصب شعر ،طنز ،کاریکاتور،
خاطرههای جالب آموزشی توسط دانشجویان بر روی
پانل (به شعر ،طنز ،کاریکاتور و خاطرهی برتر جایزه
اهداء خواهد شد))
دلنوشتههای دانشجویی :شرکت در دو مسابقه با
پاسخ به  -1اگر من معاون آموزشی بودم  -2 ...اگر من
استاد بودم  ...و اهداء جایزه به دو اثر برتر

---

مکان

زمان

شرح فعالیت

مکان

زمان

شرح فعالیت

معرفی دارندگان ثبت اختراع یا مقاالت شاخص موثر در
فرآیندها ی آموزشی
ارسال پیامک متناسب با نوآوری در آموزش در خصوص
پیشنهادات در زمینه ارتقای فرآیندهای آموزشی

دانشکده

9:30-10

تجلیل از دانشجویان دارای باالترین پیشرفت و باالترین
رتبه تحصیلی

دانشکده

در طول روز

ارائه پمفلت در خصوص مزایای آموزش مجازی

دانشکده

روابط عمومی
دانشکده

درطول روز

ارسال پیامک متناسب با ارتقاء آموزش در عرصه

روابط عمومی
دانشکده

در طول روز

ارسال پیامک متناسب با آموزش مجازی

روابط عمومی دانشکده

محوطه باز دانشکده

9:30-10

گفتگوی صمیمی دانشجویان با مسئولین دانشکده و بررسی
مشکالت و چالشهای آموزش در عرصه

محوطه باز دانشکده

9:30-10

محوطه باز دانشکده
راهروها و محوطه
دانشکده
راهروها و محوطه
دانشکده

9:30-10

پذیرایی

درطول روز

نصب استندهای متناسب با ارتقاء آموزش در عرصه

درطول روز

نصب بنرهای اطالعرسانی برنامههای هفته

محوطه باز دانشکده
راهروها و محوطه
دانشکده
راهروها و محوطه
دانشکده

9:30-10

9:30-14:30

پذیرایی چایی
مسابقه آموزشی (( )2با اهدای جایزه)
ثبت دل نوشتهها یا خاطرات آموزشی
توزیع پمفلتهای آموزشی

حیاط دانشکده
پزشکی در مجاورت
EDO

9:30-14:30

پذیرایی چایی
مسابقه آموزشی (( )3با اهدای جایزه)
ثبت دل نوشتهها یا خاطرات آموزشی
توزیع پمفلتهای آموزشی

حیاط دانشکده
پزشکی در مجاورت
EDO

9:3014:30

7:30-9:30

کارگاه حرفهایگری
ویژه اعضای هیاتعلمی

تاالر ادیب

12-15

کارگاه روش مطالعه ویژه دانشجویان  ICMو بالینی

تاالر حکمی

7-8:30

نمایش پیام آموزشی در وبسایت دانشکده و گروه تلگرامی

---

---

نمایش پیام آموزشی در وبسایت دانشکده و گروه تلگرامی

---

---

ورودی دانشکده

15-17

ورودی دانشکده

15-17

پرستاری
15:30-17:30

---

15-19

پیام آموزشی (پخش پیامهای آموزشی تصویری،
ارسال روزانه پیامکهای آموزشی)

مانیتور/تلویزیون/
سالن بین دو راهروی
محل کالسها

15-19

مسابقه طنز آموزشی (نصب شعر ،طنز ،کاریکاتور،
خاطرههای جالب آموزشی توسط دانشجویان بر روی
پانل (به شعر ،طنز ،کاریکاتور و خاطرهی برتر جایزه اهداء
خواهد شد))
دلنوشتههای دانشجویی :شرکت در دو مسابقه با
پاسخ به  -1اگر من معاون آموزشی بودم  -2 ...اگر من
استاد بودم  ...و اهداء جایزه به دو اثر برتر
عصرانه کاری برگزاری نشست نمایندگان دانشجویان
پرستاری ،مامایی و اتاق عمل و اعضای کمیته مشورتی
دانشجویی به شکل یک عصرانه کاری برای ایجاد فضایی
صمیمی با مسئولین دانشکده (ریاست ،معاونین ،مدیران
گروههای آموزشی و مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده)
اعالم هدف از تشکیل جلسه و ارتباط آن با هفته آموزشاستماع نظرات نمایندگان دانشجویان در مورد مسائلو دغدغههای آموزشی دانشجویان
تقدیراز همکاری نمایندگان دانشجویان با مسئولیندانشکده در جهت ارتقاء برنامههای آموزشی
پیام آموزشی (پخش پیامهای آموزشی تصویری ،ارسال
روزانه پیامکهای آموزشی)

ورودی دانشکده

ورودی دانشکده

15-17

فضای سبز ضلع
غربی جنب
تاالر شهید حیدری

15:30-17:30

برگزاری مراسم نکوداشت هفته آموزش:
قرائت قرآن و سرود جمهوری اسالمی ،معرفی برنامه توسط
مجری ،سخنرانی خانم دکتر طالقانی ،پخش کلیپهای
آموزشی ،مسابقه دانشجویی ،جشن یکسالگی کانون قلب
سفید ،تقدیر از اساتید برتر ،تقدیر از دانشجویان برتر
درآموزش بالینی رشتههای پرستاری ،مامایی و اتاق عمل،
تقدیر از دانشجویان برتر در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکترا در رشتههای پرستاری ،مامایی و اتاق عمل،
اهداء جوایز به برندگان مسابقه طنز آموزشی و دلنوشته

مانیتور/تلویزیون/
سالن بین دو راهروی
محل کالسها

15-19

پیام آموزشی (پخش پیامهای آموزشی تصویری ،ارسال
روزانه پیامکهای آموزشی)

-------

11:30

داروسازی

----

----

11:30-13:00

توانبخشی

----

----

8-8:30
8:30-9
9-10

----

11:30-13:00

--دندانپزشکی

مدیریت و
اطالعرسانی
پزشکی

--

تغذیه

11:30-13:00

نصب تذهیب روز معلم بر درب اتاق اساتید و
اهداء شاخهای گل به هر یک از اساتید

گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده تغذیه

تاالر میعاد

اجرای فعالیتهای نمادین برای ارج نهادن به آموزش
برگزاری غرفه سالمت و برگزاری جلسه پرسش و
پاسخ دانشجویان با رئیس و معاون دانشکده تغذیه

مقابل تاالر شریعتی
مقابل تاالر شریعتی

مسابقه طنز آموزشی (نصب شعر ،طنز ،کاریکاتور،
خاطرههای جالب آموزشی توسط دانشجویان بر روی پانل
(به شعر ،طنز ،کاریکاتور و خاطرهی برتر جایزه اهداء خواهد
شد))
دلنوشتههای دانشجویی :شرکت در دو مسابقه با پاسخ
به  -1اگر من معاون آموزشی بودم  -2 ...اگر من استاد بودم
 ...و اهداء جایزه به دو اثر برتر

15-17

--

--

نام روز :آموزش مجازی سه شنبه 97/2/18
مکان

9:30-14:30

شرح فعالیت

نام روز :ارتقاء آموزش بالینی دوشنبه 97/2/17

چهارشنبه 97/2/19

7:45-8:15

دعوت به صبحانه کاری با حضور میهمانان ویژه (مسئولین
محترم  )EDCو اساتید محترم دانشکده تغذیه

دفتر ریاست
دانشکده تغذیه

9:30-10

تقدیر از دانشجویان تغذیه با فعالیتهای برتر

--

11:30-13:00

بازدید از غرفه دستاوردهای آموزشی اساتید و دانشجویان
گروههای آموزشی دانشکده
پذیرای مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و
هیات رییسه دانشگاه
تقدیر از اساتید دانشکده ،دانشجویان نمونه دانشکده داروسازی
و نفرات برتر نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
کشور و معرفی فعالیتهای شاخص در زمینه بهبود امور
آموزشی دانشکده داروسازی
صبحانه کاری ویژه اساتید و کارمندان
نشست هماندیشی و تقدیر از اساتید محترم
پذیرایی از دانشجویان با شیرینی و شربت
برگزاری مراسم تکریم مقام استاد:

ارایه سخنرانی خانم دکتر فرج زادگان در رابطه با آیندهپژوهشی در آموزش
تکریم اساتید بازنشسته و انتقال تجربیات به همکاراننشست صمیمانه هیات رییسه با اساتیدتشویق گروههای آموزشی تخصصی بر اساس-1 :رعایت نظم وانضباط آموزشی در تشکیل به موقع کالسها و حداقل کالس
جبرانی -2نظم آموزشی در رعایت زمانبندی برنامه تحصیالت
تکمیلی -3میانگین نمره ارزشیابی گروههای آموزشی

برگزاری کارگاه مدیریت وزن و فشار خون

در طول روز

گفتگوی صمیمی دانشجویان با مسئولین
دانشکده ،استعدادیابی در دانشجویان در زمینه
موضوع روز
پذیرایی
نصب استندهای متناسب با آموزش مجازی
نصب بنرهای اطالعرسانی برنامههای هفته
پذیرایی چایی
مسابقه آموزشی (( )4با اهدای جایزه)
ثبت دل نوشتهها یا خاطرات آموزشی
توزیع پمفلتهای آموزشی
صبحانه کاری با هیات رییسه محترم دانشکده
پزشکی ،مدیر محترم  ،EDCدستیاران ارشد
گروهها و معاونین آموزشی بیمارستانها ،شورای
معاونین دانشکده
نمایش پیام آموزشی در وبسایت
دانشکده و گروه تلگرامی

محوطه باز دانشکده
محوطه باز دانشکده
راهروها و محوطه
دانشکده
راهروها و محوطه
دانشکده
حیاط دانشکده
پزشکی در مجاورت
EDO

اختتامیه

10-13
برگزاری مراسم
یازدهمین جشنواره
آموزشی شهید
مطهری
تاالر نفیس ،ضلع
جنوبی دانشکده
مدیریت ،ساختمان
آفرینش

تاالر ادیب
---

ورودی دانشکده
--ورودی دانشکده

مانیتور/تلویزیون/
سالن بین دو راهروی
محل کالسها
سالن بین دو راهروی
محل کالسها
دانسکده
دندانپزشکی

7-8:30

صبحانه كاری:
برگزاری نشست معاون محترم آموزشی و
رییس مرکز مطالعات و توسعه با اعضای هیات
علمی و بحث و تبادل نظر در مورد چالشهای
آموزشی و راه حل برای رفع آنها

15-19

پیام آموزشی (پخش پیامهای آموزشی
تصویری ،ارسال روزانه پیامکهای آموزشی)

--

بازدید از غرفه دستاوردهای آموزشی اساتید و
دانشجویان گروههای آموزشی دانشکده

مانیتور/تلویزیون /سالن
بین دو راهروی محل
کالسها
سالن بین دو راهروی
محل کالسها

----

تاالر ابوریحان
دانشکده داروسازی

----

دانشکده توانبخشی

----

دانشکده مدیریت و
اطالع رسانی پزشکی

تاالر میعاد

فضای سبز ضلع غربی
جنب تاالر شهید
حیدری

----

---

برگزاری مسابقات دانشجویی (پرورش خالقیت)
ارائه بصورت متن صوتی ،فیلم کوتاه یا عکس با
اجرای دانشجو آقای دکتر حامد محمدی

در محل کار
دانشجویان  Ph.Dدر
دانشکده

11:30-13:00
كارگاه دیابت و كبد چرب
تاالر میعاد

