
  دپتا(دانشجویان پیشرو توسعه آموزش)

با ّذف بکارگیری ظرفیت ّای داًطجَیاى  )داًطجَیاى پیطرٍ تَسعِ آهَزش(ضاخِ داًطجَیی دفتر تَسعِ آهَزش داًطکذُ پرستاری ٍ هاهایی 

در حال ضکل گرفت.  داًطکذُ پرستاری ٍ هاهایی در دفتر تَسعِ آهَزش 4931در ارتماء ٍ تَسعِ فرایٌذّای یادگیری ٍ یاددّی از هْرهاُ سال 

 از بیي داًطجَیاى پرستاری ٍ هاهایی هی باضذ.  عاللوٌذ فعال ٍ عضَ 41 دپتا دارایحاضر 

دفتر ّای  فعالیتٍرٍد در حیطِ ّای هختلف  با تاکیذ برکار تیوی ضوي با بکارگیری تفکر خالق ٍ ًماداًِ طی جلسات تَجیْی، اعضای دپتا

 هاهایی داًطکذُ پرستاری ٍ در  ٍ هبتکراًِ  ارزضیابی پرٍشُ ّای ًَیيٍ  اجرا  در جْت طراحی، آهَزش داًطکذُ پرستاری ٍ هاهایی؛ تَسعِ

 برداضتِ اًذ.گاهْای هٌسجن  داًطگاُ علَم پسضکی تْراى

 فعالیت ّای دپتا ضاهل هَارد ریل هی باضذ:

 پصٍّص در آهَزش هبتٌی بر ًیازّای زهیٌِ ای تَسعِ ایی ّای طرح ارزضیابی اجرا ٍ ،طراحی ٍ 

 ٍ جطٌَارُ ضْیذ هطْری  ضرکت در بخص آهَزضی جطٌَارُ ابي سیٌا 

 ٍ ّفتِ آهَزش داًطگاُ برپایی فعال در حضَر ضرکت   

 دگیری بر اساض درخَاست اساتیذ یا داًطجَیاى جْت ارتماء یا کارگاّْای ترهیوی داًطجَیاىٍ اجرای  برًاهِ ریسیدر  هساعذت

 داًطجَیاى

 ّوکاری با دفتر تَسعِ جْت اًجام پرٍش ُ ّای هختلف تَسعِ ای از هرحلِ ًیاز سٌجی تا ارزضیابی 

 تطَیك ٍ ترغیب داًطجَیاى بِ هطارکت در برًاهِ ّای ارتماء آهَزش بَاسطِ گسترش ضاخِ داًطجَیی دفتر تَسعِ آهَزش 

  آهَزضیاًعکاض ًمطِ ًظرات داًطجَیاى در برًاهِ ریسی ّای 

 در سازهاًذّی بْیٌِ برًاهِ ّای ارزضیابی داًطجَیاى ٍ برًاهِ ّای درسی هساعذت 

  اء کیفیت فرآیٌذ یاد دّی یادگیریگرٍُ ّای آهَزضی داًطکذُ در جْت ایجاد تغییرات هَثر در ارتمّوکاری با 

 

  دانشجویان پیشرو توسعه آموزش)دپتا(ی اعضا اسامی 

عرفاى ، عرفاى بائی احوذی، ضیال یگاًِ ٍاال، سیذ رحین حسیٌی ًصاد، سارا فْیوی، اهیر عباض حاجی پَر، ًصاداضکاى ثریا ، ابَالفضل زهاًی

 ، الٌاز کیایی، الویرا هاّری، هْذی علی هذدی، هٌا رفیعی، هلیکا ساهی ،(رابط اعضا ٍ دفتر تَسعِفاطوِ ضعباًی)، عفیفِ خسرٍی، تیوَری

  ًسترى ًجف فرد

 

 دانشجویان پرستاری و ماماییقابل توجه کلیه 

دپتا همواره در حال عضو گیری از بین دانشجویان عالقمند به حوزه آموزش است و دانشجویانی که به 

 دانشکده مراجعه نمایند. عضویت در دپتا تمایل دارند می توانند جهت تکمیل فرم به دفتر توسعه آموزش

 

 


