عملکرد  EDOدانشکده در سال 5931
طرح درس و دوره


ارسال فرمهای طرح درس و دوره به اساتید دانشکده



جمع آوری طرح درس و بررسی ساختاری  ،بازخورد به اساتید و صدور گواهی بعد از تایید محتوایی مدیر
گروه



تعداد دروس ارائه شده در نیمسال 991 :159



تعداد دروسی که طرح درس دارد75 :159



تعداد طرح درس ارائه شده در نیمسال051 :159



تعداد طرح دوره10:



تعداد دروس ارائه شده در نیمسال 10 :155



تعداد دروسی که طرح درس دارد55 :155



تعداد طرح درس ارائه شده در نیمسال741 :155



تعداد طرح دوره35:

تئوری 971 :واحد

تئوری 951:واحد

عملی  34/55واحد

عملی49:

واحد

استاندارد سازی سواالت


ارسال فرم شناسنامه سوال به اساتید و جمع آوری شناسنامه سوال،بررسی و بازخورد سواالت به اساتید



ارسال گواهی سواالت استاندارد بعد از تایید محتوایی توسط مدیر گروه



تعداد شناسنامه سوال تستی149 :159



تعداد شناسنامه سوال تشریحی919 :159



تعداد شناسنامه سوال تستی534 :155



تعداد شناسنامه سوال تشریحی35 :155

ارزیابی درونی گروهها


ارسال نامه به همراه چک لیست ارزیابی درونی برای مدیران گروهها



تحول ارزیابی درونی تکمیل شده از مدیران گروهها



صدور ابالغ ارزیابی درونی به اعضای کمیته ارزیابی درونی



اخذ صورتجلسه ارزیابی درونی از گروهها



ازبین  1گروه آموزشی تمامی گروهها ارزیابی درونی را انجام دادند

استعداد درخشان


اخذ لیست سه نفر اول کالس از سیستم سما و تماس با دانشجویان جهت ثبت نام در سامانه



قرار دادن شیوه ثبت نام در سامانه



ارسال اسامی دانشجویان برای استفاده از سهمیه با آزمون و بدون آزمون مقاطع باالتر به EDCدانشگاه



-حسنا قاسم زاده-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران



-سالله رمضانی -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران



-نگار رحمانی -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جشنواره شهید مطهری


ارسال نامه به اساتید به پیوست فرم ثبت فرایند به تمامی اساتید



اطالع رسانی در سایت دانشکده جهت ارسال فرایند آموزشی



ارسال اسامی دانشجویان عالقه مند برای شرکت در جشنواره شهید مطهری به EDC



فرایند ارسال شده به  EDCدانشگاه:



"طراحی و راه اندازی وبالگ آموزشی به صورت مجازی برای دروس علوم پایه دانشجویان دانشکده
بهداشت"
دکتر سید علی رحیمی – عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشکده بهداشت

توانمند سازی اساتید


ارسال فرم نیازسنجی به اعضای هیئت علمی برای برگزاری کارگاه



جمع آوری فرم های نیازسنجی و ارسال آن به  EDCدانشگاه



شرکت اساتید در کار کارگاه ساعد در دانشکده

دانش پژوهی


قرار دادن شیوه نامه دانش پژوهی و فرم های مربوطه در سایت دانشکده



برگزاری نشستی با اعضای کمیته دانش پژوهی در دفتر ریاست با موضوع نحوه چگونگی امتیاز



ارسال صورتجلسه برگزار شده به  EDCدانشگاه

برنامه ریزی آموزشی


قرار دادن الگ بوک جدید گروه حشره شناسی پزشکی



قرار دادن طرح درس و دوره بعد از انجام ممیزی

