چشم انداز ،رسالت و اهداف گروه پوست
چشم انداز
گروه پوست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم قصد آن را دارد تا با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مرتبط به دانشجویان
علوم پزشکی و تربیت پزشکانی عالم و توانمند در عرصه های مربوطه و نیز با ارتقاء استانداردهای آموزشی و پژوهشی خود به سطح
ایده آلی از آموزش و پژوهش با رویکرد طب پزشکی برسد.
رسالت
گروه پوست با آموزش دانشجویان رشته پزشکی وانتقال دانش وتجربیات الزم در زمینه بیماریهای پوست به آنها به تربیت پزشکان
عمومی توانمند بادانش باال وکارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می پردازد.
گروه با تولید ونشر علم با استفاده از منابع وفن آوری روزآمد زمینه الزم را برای مطالعه وتحقیق در رشته بیماریهای پوست را جهت
کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان عالقمند فراهم ساخته واز طریق رویکرد به مطالعه وتحقیق و شرکت درسمینارها وکارگاههای
آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.
اهداف آموزشی
 -1بازنگری و اصالح رئوس مطالب آموزشی و طرح درس برای واحد پوست و بیماری های پوست با توجه به بازنگری درسی
دوره علوم پایه و مقدمات بالینی پزشکی عمومی
 -2ارزیابی مداوم دانشجویان
 -3آموزش بهینه بیماری های پوست با استفاده از امکانات و وسایل کمک آموزشی ،سمعی – بصری و یا نرم افزار های چند
رسانه ای جهت تسهیل فرآیند یادگیری
 -4برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با رشته
 -5ارائه مشاور آموزشی مناسب به دانشجویان
 -6خریداری کتاب های رفرنس پوست و بیماری های پوست به منظور راه اندازی و تجهیز کتابخانه گروه
 -7توسعه همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی در زمینه گروه پوست
 -8امکان دسترسی به اینترنت برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی
 -9تعیین راهکار های جذب و تامین منابع مالی برای پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
اهداف پژوهشی
 -1تامین تجهیزات و ملزومات برای انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط
 -2انجام طرح های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی مرتبط با رشته در راستای دانشگاه علوم پزشکی
 -3راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی
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 -4ایجاد زمینه مناسب برای استفاده اعضای هیئت علمی از فرصت مطالعاتی
 -5برگزاری سمینارهای پژوهشی درون گروهی و بین گروهی
 -6همکاری نزدیک با واحد های پژوهشی مرتبط در داخل و خارج دانشگاه
 -7برگزاری کارگاه های پژوهشی برای اساتید و دانشجویان دانشگاه و برای سایر دانشگاه ها
 -8ارائه طرح های تحقیقاتی در راستای نیاز های دانشگاه علوم پزشکی
 -9ایجاد زمینه مناسب برای جذب اعضای هیئت علمی
منابع آموزشی:
درسنامه جامع پوست-تالیف وزارت بهداشت
معرفی اعضای گروه:
مدیرگروه :دکتر درایش -متخصص پوست
مدرس :دکتر محمد جواد رحمانیان-متخصص پوست
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