
 

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی

91/91/19تاریخ جلسه  91-59        زمان جلسه :  اتاق ریاست                       مکان جلسه :    

  جلسه: دستور

فینال دانشجویان پرستاری  تصمیم گیری برای برگزاری  

بصورت مدون  دانشجویان ارشدکارگاه های  طرح موضوع برگزاری   

گردید. کثریت اعضا در اتاق ریاست دانشکده تشکیلا و با حضور ریاست محترم دانشکده 31جلسه رأس ساعت مصوبات جلسه:  

کتر پیامی .سپس سرکار خانم دشد  توسط خانم دکتر ملکی ارا ئهرابطه باموضوع فینال دانشجویان پرستاری   رگزارش مصوبات جلسات قبل د 

بر  نمودند،ه ارائگزارش بازدید خود از دانشگاه تهران و عملکرد دانشکده پرستاری و مامائی تهران در رابطه با فینال برای دانشجویان پرستاری  را  

از   ،تاریدانشجویان پرسفینال  اتمتحانبرگزاری ا نحوه در رابطه با بدلیل عدم ابالغ دستورالعمل اجرائی اساس این گزارش در دانشگاه تهران

عملکرد  نیز گزارشی از نتایج بررسیسرکار خانم دکتر بهرامی نژاد در ادامه   .عملیاتی نشده است جانب وزارت متبوع در سال تحصیلی جاری

 دانشکده ها  و عملیاتی نشده بودبهشتی  دانشگاه شهید سایر دانشکده ها ارائه نمودند بر این اساس برگزاری فینال در سایر دانشکده ها از جمله

.مقدمات اجرایی بودندآماده کردن  درحال  

ی باشد:مبه این شرح   در خصوص فینال مصوبات جلسه   

 تعویق  و مقدمات اجرایی آن از جملهمتبوع دستورالعمل اجرائی از وزارت  زمان دریافت تا  در سال تحصیلی جاری و امتحان فینالاجرای -3

آزمون ز، بازدید از مراکآموزشی  توانمندسازی اساتید با محوریت روش های ارزشیابی کارگاه هایبرگزاری  ، گروه برگزاری فینالتشکیل کار 

برنامه ریزی گردد.دانشگاه تهران عملی )آسکی (   

.گردد مورد نیاز فراهمو تجهیزات کان فینال اعم ازم یآمادگی الزم از نظر سایر مقدمات اجرای  

عناوین کارگاه های دانشجویان ارشدکه در جلسه کمیته برنامه ریزی درسی تصویب شده بود در جلسه مطرح و مقررشد :موضوع -2  

هستند  التحصیلیبرای دانشجویانی که در شرف فارغ بصورت اجباری اعالم شده است کارگاه هائی که در کوریکلوم رشته های ارشد عناوین - 

 برگزار گردد.

کارگاه  یبرگزاربعد از تصویب در شورای آموزش دانشکده،  با توجه به مشترک بودن عناوین برخی از کارگاه ها با عناوین دورس دوره مقرر شد  -

عالم به دفتر توسعه ا مربوطه  توسط مدیر گروه های و سایر عناوین کارگاه ها که مشترک نیستند ادغامی مذکور در ساعات دروس مربوطه ها

  .گردد

  شود. انجام فراخوان به اعضاء هیاًت علمی از طریق اعالم انتخاب مدرسین کارگاهمقرر شد  -

 

به پایان رسید. با ذکر صلوات 53جلسه در ساعت   
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 EDO   ه شورایـصورتجلس

  

ه امامقلی خانم دکتر تران -اقوامی خانم مژگان- خانم دکتر اعظم ملکی - آقای دکتر کوروش امینی -خانم دکتر میترا پیامی  حاضرین در جلسه:

نسرین کتردخانم  - نسرین بهرامی نژاد خانم دکتر  -خانم سهیال ربیع سیاهکلی -خانم الهام جعفری - خانم دکتر نسرین حنیفی - خوشه چین

  خانم فریده اسدی - خانم مهین روحانی  -جعفری

  کارکنان آموزش()جلسه با  خانم آذر آوازه غایبين جلسه:
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