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

تاریخ جلسه 27/10/92 :

زمان جلسه 01-01 :

مکان جلسه  :اتاق ریاست

موضوع جلسه:
مصوبات جلسه:

جلسه راس ساعت  31با حضور اکثریت اعضاء در اتاق ریاست دانشکده تشکیل و در خصوص موضوعات زیر بحث و تصمیم
گیری بعمل آمد.
 لیست عناوین پیشنهادی کارگاه های آموزشی توانمند سازی اساتید مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. لیسهت عناوین و نحوه برگزاری کارگاه های مدون آموزشهی دانشهوویان مطط کارشناسی مطرح و مطرر شد برای تصمیمگیری نهایی در مورد زمانبندی برگزاری گارگاه های مذکور در جلس آتی شورای آموزش دانشکده پرستاری و مامایی مطرح
گردد.
پیشنهاد معاونت محترم آموزشی در خصوص لزوم اطالع رسانی نحوه دسترسی اساتید ب برنام کارگاه های آموزش مداوممطرح و مطرر شد اطالع رسانی آدرس سایت آموزش مداوم کشوری ب هم اساتید از طریق اتوماسیون انوام شود.
پیرو اجرای بند  4مصوب شورای  EDOدانشکده مورخ  8اسفند  3131مبنی بر تشکیل کمیت مشورتی دانشوویی ،سرکارخانم مهین روحانی بعنوان دبیر کمیت مشهورتی دانشهوویان انتبا و مطرر گردید اسهامی اعضای کمیت از طریق فراخوان
عمومی ب دانشوویان اطالع رسانی و انتبا گردد.
 پیرو اجرای بند  5مصهوب شورای  EDOدانشکده مورخ  8اسفند  3131مبنی بر تشکیل کمیت های برنام ریزی آموزشیو پایش و ارزشهیابی ،خانمها وحیده کریمی و لیال رستگاری ب عنوان عضو کمیت برنام ریزی آموزشی و خانمها دکتر نسرین
بهرامی نژاد ،زینب قهرمانی و پروین محبی ب عنوان کمیت پایش و ارزشیابی انتبا شدند.
موضهوع شهناسهایی برنام های درسهی گروه های آموزشی نیازمند بازنگری مطرح و مطرر شد لیست برنام های درسی وسهرفصهل های نیازمند بازبینی توسط مدیران گروه تهی و در جلس آتی شورای  EDOدانشکده مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و بعد از نهایی شدن ب دفتر  EDCدانشگاه ارسال گردد.
موضوع نحوه برگزاری امتحان فاینال پرستاری توسط سرکار خانم دکتر بهرامی نژاد مطرح و مطرر شد با توج ب محدودیتزمانی موضوع تصمیم گیری برای برگزاری امتحان فاینال دانشوویان ترم پرستاری 8در جلس آتی شورای آموزش دانشکده
مطرح گردد .هم چنین مطررشد موضوع زمان بندی و نحوه برگزاری امتحان فینال برای دانشوویان ترم  1پرستاری در اولین
جلس کمیت پایش و ارزشیابی مطرح و تصمیم گیری شود.
 وضهعیت بازبینی الگ بوک های رشهت های اتاق عمل  -هوشهبری و مامایی از مدیران گروه پی گیری شد و طبق اظهاراتمدیران گروه های مربوط نگارش الگ بوک ها در مرحل تایید و ویرایش می باشد
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حاضریی رر 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 الهام جعفری -سرکار خانم سهیال
ربی سیاهکلی  -سرکار خانم دکتر نسرین بهرامی نژاد -سرکار خانم دکتر تران امامطلی خوش چین
غایبي جلسه :جنا آقای دکتر مهدی موسایی فرد-سرکار خانم مهین روحانی  -سرکار خانم دکترنسرین جعفری -جنا
آقای دکتر کوروش امینی

