به نام خدا
اینجانب آزاده منوچهری مدرس رشته مامایی به عنوان مسئول کمیته مشورتی دانشجویی از بهمن ماه  97برگزیده شده
ام و فعالیت خود را از آن تاریخ آغاز نموده ام.زمان حضور بنده در دفتر  EDOروز های پنجشنبه می باشد که به دانشجویان
هر سه رشته پرستاری و مامایی و اتاق عمل اعالم شده است .در این کمیته ابتدا شرح وظایف را بررسی کرده و سپس
تشکیل انجمن علمی دانشجویی را در اولویت کار خود قرار داده ام.
اعضای انجمن را بعد از سه دوره رای گیری از هر رشته در حضور سرکار خانم فردایی تعیین کرده ام و قرار بر این شد که
در جلسات حضوری شرح وظایف اعضا مشخص شود که این جلسات هفتگی ادامه داشته و سپس گروهی در واتس آپ
تشکیل داده و همچنین با در اختیار قرار دادن ایمیل و شماره موبایل با اعضای انجمن و دانشجویان در ارتباط بودم .برای
ارائه سمینار در طول سال سه موضوع را مشخص و سه گروه دانشجویی را تعیین کرده که هر گروه متشکل از هشت نفر
م ی باشند .قرار بر این شد که سه موضوع با عناوین مهارتهای زندگی ،انواع سردرد ها و اختالالت کلیوی در ماه های آبان و
بهمن  98و اردیبهشت  99در دانشگاه برگزار گردد و به ارایه دهندگان گواهی اعطا گردد .در طول تابستان ارتباط من با
دانشجویان به همین صورت ادامه داشته و تا این تاریخ کلیه سمینار ها آماده شده و پاورپوینت آنها ساخته شده است.
کار دوم بنده تشکیل کمیته صنفی دانشجویی جهت بررسی مشکالت و حل آنها بود که تعداد شش نفر از هر سه رشته در
این کمیته قرار گرفتند .قرار بر این شد که حداقل ماهی یکبار جلساتی را با معاون آموزشی و مدیر آموزشی و ریاست
محترم دانشگاه جهت حل مشکالت داشته باشیم.
سومین وظیفه این کمیته برگزاری نمایشگاه های کتاب و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان توسط اعضای انجمن علمی
میباشد که در حال برنامه ریزی برای این هدف میباشم .هر گونه اطالع رسانی در مورد المپیادهای دانشجویی و جشنواره
ها نیز مد نظر این کمیته است و با عضویت در گروههای مربوطه دانشجویان را در جریان قرار خواهیم داد.
گزارش عملکرد کمیته مشورتی دانشجویی (مسئول کمیته :سرکار خانم منوچهری)
 -1تهیه شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی و شرایط کاندید شدن برای عضویت در کمیته مشورتی به
صورت تایپ شده و نصب در بورد های قسمت های مختلف دانشکده ،ساخت گروهی در واتس آپ با عنوان
کمیته مشورتی دانشجویی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ارسنجان و اطالع رسانی به دانشجویان جهت
عضویت و آشنا نمودن دانشجویان (پرستاری و مامایی و بهداشت)با کمیته مشورتی به صورت حضوری در
کالس ها و دادن شماره موبایل جهت اعالم عالقه مندی و کاندید شدن
 -2اعالم اسامی دانشجویان عالقه مند به کاندید شدن جهت عضویت و دبیر کمیته مشورتی شدن (چاپ کردن
اسامی انها و پخش نمودن در قسمت های مختلف دانشگاه ) واعالم تاریخ جهت انتخابات

به نام خدا
معاونت محترم علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسالمی
احتراما
به اطالع می رساند جلسه کمیته مشورتی دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی ارسنجان در هر هفته حداقل یکبار بین
اعضای انجمن برگزار می گردد که اولین جلسه با حضور مسئول محترم  EDOسرکار خانم فردایی و دانشجویان عضو کمیته
مشورتی در خرداد ماه  98تشکیل شد و قرار شد دومین جلسه با حضور ریاست محترم دانشگاه و دانشجویان عضو کمیته
مشورتی در آبان ماه  98برگزار گردد .در ضمن پیشنهادات کمیته مشورتی دانشجویی  EDOب سازمان مرکزی به شرح زیر
می باشد:
 .1تنظیم اساسنامه مختص کمیته مشورتی دانشجویی تحت نظارت مرکز توسه آموزش پزشکی سازمان مرکزی تهران
 .2اختصاص بودجه مشخص از شهریه دانشجویی در جهت رفع مشکالت موجه مطرح شده از سوی دانشجویان
 .3ارسال صورت جلسه کمیته مشورتی دانشجویی به مرکز توسه آموزش منطقه یا سازمان مرکزی به منظور پیگیری
دستیابی به موضوعات مطروحه در جلسه
اعضای انجمن علمی:
ردیف
1

نام

و

و سمت

نام رشته

خانوادگی

تخصص

آزاده

کارشناسی

عضو هیئت

منوچهری

ارشد مامایی

علمی و مربی

شماره تماس
09396294530

ایمیل
Mazadeh00@gmail.com

(مسئول)
2

پنج دانشجو

مینا فالحی

ترم

(دبیراصلی)

مامایی

3

علی کریمی

پرستاری ترم دانشجو

4

سینا

پرستاری ترم دانشجو

کشاورزی

پنج

محمدجواد

اتاق عمل ترم دانشجو

عباسی سعدی

سه

محمدصادق

اتاق عمل ترم دانشجو

افشاری

سه

09176050555

09172252180

Fallahimina990555@yahoo.com

Alikarmi641378@gmail.com

سه

5
6

09374842652

09338544948

09336366625

Sinakeshavarzi1997@gmail.com

Abasijavad30@gmail.com

afsharimhmdsadeq@gmail.com

اعضای کمیته صنفی:

ردیف
1

نام

و

نام رشته

و سمت

خانوادگی

تخصص

آزاده

کارشناسی

عضو هیئت

منوچهری

ارشد مامایی

علمی و مربی

شماره تماس
09396294530

ایمیل
Mazadeh00@gmail.com

(مسئول)
مینافالحی

مامایی

2

( دبیر اصلی)

ترم پنج

3

علی کریمی

پرستاری

4

سینا

پرستاری

کشاورزی

ترم پنج

محمدجواد

اتاق عمل

عباسی سعدی

ترم سه

محمدصادق

اتاق عمل

افشاری

ترم سه

مهسا کشاورز

مامایی

دانشجو
دانشجو

09176050555

Fallahimina990555@yahoo.com

09172252180

Alikarmi641378@gmail.com

09374842652

Sinakeshavariz1997@gmail.com

ترم سه

5
6

7

ترم سه

دانشجو
دانشجو
دانشجو
دانشجو

09338544948

09336366625

Abasijavad30@gmail.com

afsharimhmdsadeq@gmail.com

