دانشجویان پیشرو توسعه آموزش (دپتا)
شاخه دانشجویی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی (دانشجویان پیشرو توسعه آموزش) با هدف بکارگیری ظرفیت های دانشجویان
در ارتقاء و توسعه فرایندهای یادگیری و یاددهی از مهرماه سال  4931در دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی شکل گرفت .در حال
حاضر دپتا دارای  62عضو فعال و عالقمند از بین دانشجویان پرستاری و مامایی می باشد.
اعضای دپتا ،طی جلسات توجیهی با بکارگیری تفکر خالق و نقادانه با تاکید برکار تیمی ضمن ورود در حیطه های مختلف فعالیت های دفتر
توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی؛ در جهت طراحی ،اجرا و ارزشیابی پروژه های نوین و مبتکرانه در دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران گامهای منسجم برداشته اند.
فعالیت های دپتا شامل موارد ذیل می باشد:


طراحی ،اجرا و ارزشیابی طرح های توسعه ایی و پژوهش در آموزش مبتنی بر نیازهای زمینه ای(تا کنون  6طرح توسعه ای ارسال
گردیده است)



شرکت در بخش آموزشی جشنواره ابن سینا و جشنواره شهید مطهری



شرکت و حضور فعال در برپایی هفته آموزش دانشگاه



مساعدت در برنامه ریزی و اجرای کارگاههای ترمیمی دانشجویان بر اساس درخواست اساتید یا دانشجویان جهت ارتقاء یادگیری
دانشجویان



همکاری با دفتر توسعه جهت انجام پروژه های مختلف توسعه ای از مرحله نیاز سنجی تا ارزشیابی



تشویق و ترغیب دانشجویان به مشارکت در برنامه های ارتقاء آموزش بواسطه گسترش شاخه دانشجویی دفتر توسعه آموزش



انعکاس نقطه نظرات دانشجویان در برنامه ریزی های آموزشی



مساعدت در سازماندهی بهینه برنامه های ارزشیابی دانشجویان و برنامه های درسی



همکاری با گروه های آموزشی دانشکده در جهت ایجاد تغییرات موثر در ارتقاء کیفیت فرآیند یاد دهی یادگیری

اسامی اعضای دانشجویان پیشرو توسعه آموزش(دپتا)
ابوالفضل زمانی ،اشکان ثریا نژاد ،امیر عباس حاجی پور ،سارا فهیمی ،سید رحیم حسینی نژاد ،شیال یگانه واال ،عرفان بائی احمدی ،عرفان
تیموری ،عفیفه خسروی ،فاطمه شعبانی ،ملیکا سامی ،منا رفیعی ،مهدی علی مددی ،المیرا ماهری ،الناز کیایی ،نسترن نجف فرد،الدن دست
ورز،فهیمه آینه،فاطمه نریمانی،سمانه شبانی،علی یاقوتی ،فاطمه بهارستانی،متین قاری،الهام پروز،علی ابدالی،محمد اقبال حیدری

