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21/12/79تاریخ جلسه  03/21-42        زمان جلسه :  اتاق ریاست                       مکان جلسه :    

:جلسه دستور  

79در سال   Edo   گزارش عملکرد

edo تعیین اعضاء کمیته های   

ادغام کارگاه های دانشجویان پرستاری و مامائی با درس مربوطه   

در جلسات  دانشجوئی دانشکده پرستاری و مامایی جهت شرکت  کمیته توسعه آموزش عضودانشجویان  دعوت از edoدانشکده   

گردید. دانشکده تشکیلکثریت اعضا در اتاق ریاست ا و با حضور ریاست محترم دانشکده 03/21جلسه رأس ساعت مصوبات جلسه:  

موضوعات زیر به  79کرد دفتر توسعه آموزش در سال پس از توضیحات خانم دکتر ملکی در ارتباط با دستور جلسه و گزارش مختصری از عمل

:ترتیب در جلسه مطرح و تصمیم گیری به عمل آمد  

دبیر و اعضاء هیأت علمی جوان هر موضوع درخواست همکاری  اساتید محترم با کمیته های دفتر توسعه آموزش در جلسه مطرح و اسامی  -2 

 :به شرح  زیر مورد تصویب قرار گرفت  کمیته

  کمیته آموزش مجازی : خانم دکتر خوشه چین بعنوان دبیر کمیته و خانمها فاطمه مرادی و سمانه یوسفلو 

 ه توانمندسازی اساتید :خانم الهام جعفری دبیر کمیته و خانمها سایه السادات موسوی و عاطفه واعظی کمیت 

  کمیته دانش پژوهی آموزشی : خانم دکتر حنیفی دبیر کمیته و خانمها طاهره صداقت پیشه و منصوره سپهری نیا 

  کمیته پژوهش در آموزش : آقای دکتر محمدرضا دین محمدی دبیر کمیته و خانمها فاطمه قربانی و زهرا تاران 

  کمیته آموزش پاسخگو: خانم آذر آوازه دبیر کمیته و خانمها معصومه مقدم و سهیال عباسی 

طبق نظر اکثریت در جلسه مطرح و  79و مامائی سال شجویان کارشناسی پرستاری دان مدون یبرگزاری کارگاه ها ارزشیابینتایج  گزارش -1 

انتخاب و مابقی عناوین  صالحدید گروه های آموزشیطبق  دارند قابلیت ادغام با واحد های درسی مرتبط یی کهعناوین کارگاه ها اعضا مقرر شد

ق الزحمه مدرسین کارگاهها به طرح موضوع در .  تصمیم گیری نهایی در خصوص پرداخت حکارگاه ها طبق روال قبل به صورت مدون برگزار گردد

 جلسه آتی شورای آموزش دانشکده موکول شد.

 طرح دوره  ودر برگه های عملکرد اساتید  کارگاه عنوان با واحد درسی مربوطه حتما  کارگاه عناوینقابل ذکر است در صورت ادغام  »

 «پایش گردد. گروه انوسط مدیرت مورد نظر های کارگاهاجرای قید و   جزابصورت م
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EDO   ه شورایـصورتجلس

 

 

 بعنوان مهمان در جلسه موضوع حضور نماینده دانشجویان در جلسات مطرح و مقرر گردید: بصورت موردی که نیاز به حضور دانشجو می باشد -0

به  دبیران کمیته ها رسانی به  اطالعدبیر کمیته دانشجوئی درخواست شد که اسامی دانشجویان برای خانم روحانی و از  کمیته ها دعوت بعمل آید 

 ای دی او اعالم شود. 

به پایان رسید. با ذکر صلوات 23:03جلسه در ساعت   

  
خانم - خانم آذر آوازه  -اقوامی خانم مژگان- خانم دکتر اعظم ملکی - آقای دکتر کوروش امینی -خانم دکتر میترا پیامی  حاضرین در جلسه:

  خانم فریده اسدی - خانم مهین روحانی  - خانم سهیال ربیع سیاهکلی -خانم الهام جعفری - دکتر ترانه امامقلی خوشه چین

  دکتر نسرین بهرامی نژاد ) جلسه دفاع (  –دکتر نسرین حنیفی ) جلسه دفاع(  –خانم دکتر نسرین جعفری) جلسه دفاع(  غایبين جلسه:
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