عملکردهای شاخص دانشکده پیراپزشکی
 انتخاب به عنوان دومین دانشکده پیراپزشکی برگزیده در بین دانشگاههای علوم پزشکی
کشور سال 48
 برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشکده شامل (معرفی رشته
دانشکده  ،اساتید راهنما و راهنمایی در زمینه انتخاب واحد -برگزاری جشن دانشجویان
جدیدالورود و اردو ویژه کاشان گردی و برگزاری کالس های توجیهی خانواده از سال 7841
تا کنون)

 برنامه ریزی و اجرای دوره آموزشی « مهارتهای ورود به دانشگاه ( دوره اول برای اولین بار
در دانشگاه در اسفند  7844و دوره دوم و سوم در مهر و بهمن  )7844باموضوعات« :
آشنایی با مقررات آموزشی» « ،طرح درس» « ،کتابخانه و نرم افزار جستجو در کتابخانه»،
اینترنت و  « ،» PUB.MEDمهارت ارتباط بین فردی»،

« مدیریت استرس» « ،مهارت

مطالعه و مدیریت زمان» و « رفتار جراتمندانه» ( دوره اول برای اولین بار در دانشگاه در
اسفند  7844و دوره دوم و سوم در مهر و بهمن و  7844و )...
 برگزاری گردهمایی یك روزه « خانواده و دانشگاه» ویژه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
(برای اولین بار در دانشگاه) سال 7844
 انتخاب  8فرایند برتر در جشنوراه آموزشی شهید مطهری ( داخل دانشگاهی) (فروردین
)7844
 انتخاب فرایند ارائه شده توسط دانشکده تحت عنوان نظام استاد راهنمایی – استاد
راهنمای توانمند به عنوان فرایند برترکشوری و کسب لوح تقدیر و جایزه از مقام وزارت سال
7844

 برگزاری دومین گردهمایی یك روزه « خانواده و دانشگاه» ویژه دانشجویان دانشکده
خرداد ماه 7841
 انتخاب فرایند آموزشی به عنوان فرایند برتردانشگاهی در چهارمین جشنوراه شهید
مطهری سال  7841باعنوان " تاثیر آموزش به میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در
دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کاشان فرایند برترکشوری

 انتخاب دو مورد از فرایند های آموزشی این دانشکده با عنوان فرایند برتر کشوری در
چهارمین جشنوراه شهید مطهری در اردیبهشت ماه 7811
 برگزاری سمینار یك روزه امر به معروف و نهی از منکر اسفند 7811

 برگزاری کارگاه های روش تحقیق جهت دانشجویان کارورز دانشکده پیراپزشکی
 برگزاری کارگاه  PCRبرای دانشجویان علوم آزمایشگاهی
 برگزاری کارگاههای مهارتهای  ICDLبرای دانشجویان


برگزاری کالس زبان انگلیسی برای دانشجویان

 انتخاب فرایند ارائه شده توسط دانشکده با عنوان" توانمند سازی  CPRکاروزان پزشکی با
ارائه بسته آموزش تلفیقی" به عنوان فرایند برتر کشوری در سال 7811
 انتخاب فرایند ارائه شده توسط دانشکده با عنوان " بررسی رضایت دانشجویان از خدمات
دانشکده پیراپزشکی" به عنوان فرایند برتر کشوری در سال 7811



ا
نتخاب فرایند ارائه شده توسط دانشکده با عنوان"فرایند تلفیق روش های ارزیابی مبتنی
بر عملکرد ( )Log book & Dopsدر ارائه و ارزشیابی کارآموزی در عرصه دانشجویان
کارشناسی هوشبری" فرایند برتر کشوری در هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
و شانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی در سال 7818

 برگزاری سومین همایش خانواده و دانشگاه اردیبهشت ماه سال 7818
 برگزاری چهارمین همایش خانواده و دانشگاه اردیبهشت ماه سال 7811
 برگزاری پنجمین همایش خانواده و دانشگاه اردیبهشت ماه سال 7811



 برگزاری اولین دوره آزمون دکترای تخصصی رشته مدیریت فناوری اطالعات سالمت
تابستان 7811

