معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
شورای EDOدانشکده پرستاری و مامایی

تاریخ جلسه 69/21/8 :

زمان جلسه 21-21 :

مکان جلسه  :اتاق ریاست

موضوع جلسه - :تعیین شرح وظایف ،اهداف و نحوه انتخاب اعضاء کمیته مشورتی دانشجویان ،
 برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی دانشجویان بر اساس برنامه مدون هر گروه آموزشی نیاز سنجی و برگزاری کار گاه های آموزشی در حیطه توانمند سازی اساتید بشکل مدون -تشکیل کمیته ها و کارگروه های حیطه آموزش در EDO

 اطالع رسانی فرم جدید طرح دوره و نحوه تکمیل آن تأیید نهائی الگ بوک اتاق عملمصوبات جلسه:

جلسه راس ساعت  31با حضور اکثریت اعضاء در اتاق ریاست دانشکده تشکیل و در خصوص موضوعات زیر بحث و تصمیم
گیری بعمل آمد.
 عناوین پیشنهادی گروه های مختلف آموزشی درخصوص برگزاری دوره های آموزش مداوم در جلسه مطرح و موردتصویب قرار گرفت.
موضوع تعیین عناوین و نحوه برگزاری مدون کارگاه های آموزشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی در جلسه مطرح ومقرر شد عناوین کارگاه ها توسط مدیران گروه براساس مصوبات کوریکولوم رشته های مختلف تحصیلی در قالب جدول
زمانبندی معین تهیه و به دفتر توسعه دانشکده ارائه گردد.
موضوع بررسی الگ بوک تدوین شده گروه اتاق عمل در جلسه مطرح و مقرر شد موارد پیشنهادی اعضا توسط مدیرمحترم گروه مربوطه اصالح و پس از تائید ،نسخه نهایی شده تکثیر و در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
موضوع تعیین شرح وظایف ،اهداف و نحوه انتخاب اعضاء کمیته مشورتی دانشجویان در دانشکده مطرح و کلیات طرح بااصالحات جزئی مورد تائید قرار گرفت.
 موضوع تشکیل کمیته ها و کارگروه های حیطه آموزش  EDOدانشکده در جلسه مطرح و با نظر اکثریت اعضا تشکیل سهکمیته برنامه ریزی درسی  -پایش و ارزشیابی و آموزش مجازی مورد تایید قرار گرفت.
موضوع اطالع رسانی دریافت فرم جدید طرح دوره و نحوه تکمیل آن در جلسه مطرح و مقرر شد مدیران گروه هایمختلف آموزشی ضمن اطالع رسانی به اعضای هیات علمی بر لزوم اجرای آن برای نیمسال دوم تحصیلی  69مبادرت
فرمایند.
حاضرین در جلسه :آقای دکتر محمدرضا دین محمدی  -سرکار خانم دکتر اعظم ملکی -سرکار خانم دکتر نسرین حنیفی-
سرکار خانم مژگان اقوامی -سرکار خانم آذر آوازه -سرکار خانم فریده اسدی-سرکار خانم نسرین جعفری -سرکار خانم
سهیال ربیع سیاهکلی
غایبين جلسه :جناب آقای دکتر مهدی موسائی فرد-سرکار خانم مهین روحانی -سرکار خانم دکتر نسرین بهرامی نژاد -
سرکارخانم الهام جعفری

