
چهارچوب معرفی دانشکده پزشکی به دانشجویان جدیدالورود در 

 آغاز سال تحصیلی
  تحصیل آغاز در پزشکی دانشکده بهجدیدالورود دانشجویان آشناسازی اهمیت - الف

  : پزشکی دانش

 دبیرستان محیط از دانشجویان گذر

پ آموزش های سال در اخالقی ضروریات به نسبت اولیه و الزم درک و نگرش ایجاد و پزشکی دانشکده محیط هب

ساز آماده های برنامه به نیاز پزشکی مقدس حرفه به اشتغال در آن از پس های سال و زشکیپدانشکده در کیزش

تا دانشجویان آشناسازی په افزونی روز توجه جهان علمی محافل ، دارد هایپزشکی دانشکده سوی از آموزشی و ی

خواه طب علم تحصیل به آن در را سالهایی دانشجویان محیطیکه . میدارند مبذول خود تحصیلی محیط با وارد زه

آ یرتاث و خود تحصیلی محیط از شناختدانشجو اهمیت عالی آموزش کیفیت به مربوط های بررسی در پرداخت ند

برخور زیادی ازاهمیت تازه محیط به دانشجو ورود هفته اولین . است رسیده اثبات به وی تحصیلی پیشرفت در ن

اح و محیط با گرفتن ای در جدید های ارزش و افراد و تازه محیط با شدن آشنا جهت ریزی برنامه لذا . است دار

نما می اایف موثری نقش جدید دنیای به پیشین تعلقات و محیط از گذار مرحله کردن کوتاه نیز و بدان ساستعلق

این و هاست برنامه به دانشجو تعلق احساس آنها ترین مهم که است استوار پایه پرچند پزشکی آموزش تعالی . ید

علم در هورزید انسانهای تربیت و تعلیم به نسلی به نسلی از که حسابآورد به عظیم ای خانواده از عضوی را خود که

 پاسدار و خویش همنوعان با بخشش از وسرشار مهر پر ، سازنده تعامل به قادر که هایی انسان ، پردازد می طب 

  باشند ایشان انسانی شان

 

 جدیدالورود دانشجویان ی هفته اولین برنامه - ب

 : اهداف

  درسی های برنامه و پزشکی دانشکده باآشنایی  -1

 پزشکی آموزش مختلف های وحیطه ها شیوه با شناییآ -2

  آنهاء میان ارتباط تقویت و دوره یک ورودی دانشجویان با آشنایی  -3

  آموزی خود به دانشجویان تشویق و نفس به واعتماد گروهی همکاری روحیه تقویت  -4

  بالینی عرصه در آن جایگاه و پایه علوم اهمیت با آشنایی  -5

  پزشکی آموزش در ارزشیابی و ارزیابی هایگوناگون شیوه با آشنایی  -6

  پزشکی آموزش در خودسازی و تحصیلی پرونده تکوینی پیشرفت با آشنایی  -7

د کنندگان مراجعه و بیماران که هایی محیط و بیماران با زودرس تماس و بالینی های محیط با آشنایی -  -8

 دارند حضور آن ر



  جامعه و درمانی مجموعه یانم حاکم رابطه نوع بافتو با آشنایی  -9

 یشغل آینده و اجتماعی موقعیت و ای حرفه های چالش با آشنایی  -11

  ای حرفه رفتار اصول با آشنایی  -11

  اجرایی راهکارهای -ج
 رودجدیدالو دانشجویان به تحصیلی سال شروع در و و تدوین متناسب برنامه فوق اهداف به رسیدن منظور به

 :نمود اشاره زیر موراد به توان می برنامهاین  اجرایی راهکارهای جمله از.  میگردد ارائه

کل  به و مدیر گروه ها مسئولین معرفی و دانشکده عملکرد و تاریخچه از گزیده تعریف و توصیف -1

 دانشجویان

 توضیف و تعریف گزیده قوانین و آیین نامه های آموزشی  -2

 های گروه که است این فعال از منظور درمانی بهداشتی مراکز و درمانگاهی ، بیمارستانی فعال تورهای -3

 کنند پیدا حضور غیره و طبی های گزارش با فعال برخورد موارد در دانشجویی کوچک

 خود به دانشجویان نظرات نقطه و ، تجربیاتها دیدگاه دبیر گروه همتایان درجهت انتقال حضور -4

 شدن آشنا و گروهی همکاری به بخشیدن سرعت جهتتر کوچک های گروه به دانشجویان تقسیم -5

 و ودهنم معرفی یکدیگر به را خود تا شود می خواسته دانشجویان از قسمت این در یکدیگر با دانشجویان

  شوند آشنا گروه اعضای های توانمندی با

  بوده خواهد ها آن با تحصیل آغازین های ترم که اساتیدی با گفتگو و معارفه ، رویارویی -6

 : توسط کوتاه سمینار ندچ ارایه  -7

 دارند کافی اشراف ساله هفت دوره مقررات و قوانین به که آموزشی مسئولین -الف 

  دانشجویان برای بخشی الهام و پردازی الگو جهت پزشکی اخالق رعایت به مشهور و نام به اساتید -ب 

 پشتیبانی ارائه با دانشجویان در امنیت احساس ایجاد و مشاوره به نیاز موارد سازی شفاف و ترسیم -ج

  معنوی و روانی های

  پزشکی حرفه در آن تاثیر و الهی تعالیم و معنوی ابعاد تبیین -د

  ، ها آن کارگزاران و استان درمانی بهداشتی خدمات ارائه مختلف سطوح معرفی -ه

 های یافته درباره رنظ تبادل منظور به زمانی مناسب فواصل در کوچک های گروه ای دوره های نشست -8

  ناسازیاش روند با مرتبط

 رد دانشجویان و اساتید ، مسئولین میان تعامل و دوره یک ورودی دانشجویان حضور با یجلسات برگزاری -9

 آن تاثیرات و آشناسازی روند زمینه

 ارزشمند تجارب از استفاده و شده یاد موارد از موارد برخی در باالتر سالهای دانشجویان دادن شارکتم -11

 از برداری عکس ، یادبود برای جدیدالورود دانشجویان از گروهی تصویربرداری ، امکان صورت در ایشان

  بود خواهد سودمند نیز یشناسازا به مربوط مختلف های صحنه

  آن با گرفتن انس و جدید محیط با مثبت تعامل جهت یکدیگر تشویق و همکاری به دانشجویان تشویق -11



  آشناسازی برنامه کیفیت بردن باال و تداوم -: ه 
و  وسیک از اساتید و مسئولین فیمابین تعامل از آمده بدست نتایج بازخورد تحلیل و بررسی است بدیهی 

 از استفاده .باشد می آشناسازی برنامه بهبود جهت یادگیری در موثر عوامل از دیگر سوی از دانشجویان

 باالیی های توانمندی از اجتماعی ارتباط برقراری های مهارت لحاظ به که دانشجویانی فعال مشارکت

 باشد برنامه کیفی ارتقای در موثر گامیتواند  می ، هستند برخوردار


