
 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

سال اول، پیش شماره 2، ويژه نامه آغاز سال تحصیلی 1391-92
حیطه مرجعیت رهبری و مدیریت آموزشی

توانمند سازي دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دكتر مريم زنديان

خالصه ضرورت اجرايي فرايند
اين برنامه يك دوره آموزشي 4ماهه پيش نياز رشته هاي مختلف 
پيراپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي آجا مي باشد. دانشجويان 
قبل از ورود به رشته تحصيلي خود الزم است دوره پيش نياز 
كه شامل واحدهاي تعريف شده مورد لزوم دانشگاه علوم 
پزشكي مي باشد را سپري نمايند تا براساس اهداف تعيين شده 
دانشگاه به پيش روند. اين برنامه آشنايي دانشجويان با تعدادي 
از واحدهاي خاص دانشگاه علوم پزشكي آجا منجمله مقدمات 
طب نظامي و طب نظامي پيشرفته )شامل: مباحث فوريتهاي 
پزشكي در بحران، مباحث مديريت در بحران، CPR و...(، 
واحدهاي سازمان عقيدتي سياسي ارتش، واحدهاي حفاظت 

اطالعات و... مي باشد.
عالوه بر اين آشنايي مقدماتي با كامپيوتر، زبان انگليسي، روش 
تحقيق و يادگيري مهارتهاي زندگي شامل: مهارتهاي ارتباطي، 
مهارتهاي رفتاري و...( از ديگر واحدهاي ارايه شده در اين 
دوره مي باشد. با برگزاري اين دوره، دانشجويان قرابت بيشتري 
با اولويتهاي درسي يك دانشگاه نظامي را پيداكرده و با عالقه 
ادامه تحصيل خواهند پرداخت. در ضمن سپري  به  بيشتر 
كردن اين دوره، دانشجويان را در ورود به دروس تخصصي 

آنها ياري خواهد كرد.

خالصه روش اجراي فرايند
دانشجو براي شروع رشته تحصيلي خود الزامًا بايد دوره پيش 
عقيدتي  نظامي،  واحدهاي طب  ارايه  نمايد.  را سپري  نياز 
سياسي، حفاظت و اطالعات در اين دوره جهت آشنايي و 
وارد شدن در اهداف سازمان ارتش مي باشد. اين برنامه در 
قالب يك دوره 4 - 3/5 ماه اجرا مي شود و كسب حدنصاب 
نمره در آن در كارنامه دانشجويان بصورت واحدهاي مصوب 

درون دانشگاهي منعكس خواهدشد

هدف اصلي
 توانمند سازي دانشجويان پيراپزشكي در زمينه هاي آموزشي، 

پژوهشي، نظامي و......

اهداف فرعي
هدف از برقراري و اجراي اين برنامه آن است كه دانشجويان 
در پايان دوره: با واحدهاي مقدماتي زبان، روش تحقيق و 
كامپيوترآشنا شوند و در دوره تحصيلي به نحو مقتضي از آنها 

در پيشبرد دروس تخصصي خود استفاده نمايند.
با فراگيري واحد طب نظامي با ادامه تحصيل در دانشگاه   -

علوم پزشكي آجا آشنايي بيشتري پيدا كنند.

مدیراجرایي: دكتر مريم زنديان
دانشكده: پيراپزشكي   

محیط اجرا: دانشكده پيراپزشكي    
مدت اجرا: 4 ماه
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با فراگيري دروس عقيدتي سياسي آجا با اهداف سازمان   -
آشنايي بيشتري پيدا كنند.

اهداف  با  اطالعات  و  حفاظت  دروس  در  فراگيري  با   -
نيروهاي مسلح بيشتر آشنا شوند

اهداف كاربردي
رورش دانشجويان توانمند در زمينه طب نظامي و مديريت   -1

بحران
2-  پرورش دانشجويان توانمند و متعهد در زمينه هويت 

فرهنگي و ديني
آگاه سازي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي آجا با سازمان   -3

حفاظت اطالعات آجا
توانمندي دانشجويان در به كارگيري رايانه به عنوان ابزار   -4

مورد نياز در آموزش و پژوهش
توانمندي دانشجويان در زمينه تحقيق و پژوهش  -5

شنيداري،  گفتاري،  مهارتهاي،  در  توانمندي  و  تقويت   -6
خواندن و نوشتن R/L/S/W در زبان انگليسي

مهارتهاي  فراگيري  زمينه  در  دانشجويان  توانمندسازي   -7
زندگي مورد نياز جهت مقابله و كنارآمدن مؤثر با چالشها 

و مشكالت زندگي خصوصًا زندگي نظامي.
ايجاد يك روش منظم و يكنواخت جهت اجراي عملي   -8
و آموزشهاي مصوب برابر ريشه برنامه و دستورالعملهاي 

صادره از ستاد ف كل آجا.
باال بردن سطح دانش نظامي در بين دانشجويان وارزيابي و   -9
كنترل كارآيي دانشجويان در هنگام رزم و عهده دار شدن 

مسئوليت.
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