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 موضوع جلسه:

  EDO دفتر دانش پژوهی آموزشی طرح عنوان انتخاب -

 89-89تعیین مدرسین کارگاه های مدون دانشجویان برای نیمسال اول  -

 بررسی الگ بوک گروه مامائی در مقطع کارشناسی و ارشد -

 ارزیابی درونی  -

 آیند حضور غیاب دانشجویان  ربررسی ف -

 مصوبات جلسه:

در اتاق ریاست دانشکده تشکیل و در خصوص موضوعات زیر بحث  و تصثمی     با حضور اکثریت اعضاء 21راس ساعت جلسه 

 گیری بعمل آمد.

مسئول ارزیابی درونی گروه مطرح و سرکار خان  لیال رستگاری بعنوان در جلسه  گروه های آموزشی درونیموضوع ارزیابی  -

عنثوان همکثار   ه سرکار خثان  غیثا ی بث    وسرکار خان  وحیده کریمی بعنوان مسئول ارزیابی درونی گروه پرستاری  مامائی،

 .انتخاب شدند پرستاری اجرایی

در   89-89نیمسثال اول تحصثیلی    ییمثدون دانشثجو   یدر کارگاه ها سیشرکت کننده در فراخوان تدر نیمدرس یاسام -

سرکار خان  دکتر خوشثه یثین،    –سرکار خان  دکتر نسرین حنیفی، سرکار خان  دکتر خرقانی جلسه مطرح و با درخواست 

قثای یوسثفی و جنثاب آقثای فریثدون      جنثاب ا  -جناب آقای دکتر دین محمدی -سرکار خان  فیاضی  -سرکار خان  ملکی

در پزشث    جایگاه پرسثتار اسکندری موافقت به عمل آمد. ه  ینین مقرر گردید جهت تدریس در کارگاه ها ی احیای مادر، 

خانواده ، آموزه های پزشکی قانونی برای مامائی  و آموزش ارتقاء مستمر کیفیت مدیریت  از اساتید خارج دانشثکده دعثوت   

   بعمل آید.

در جلسه مطرح و با اصالحات جزئثی   مشاوره در مامایی الگ بوک های گروه مامائی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  -

 مورد تصویب قرار گرفت.  

  .مورد تصویب قرار گرفتدر جلسه مطرح و شده بود  طراحیکه توسط مدیر آموزش  دانشجویان فرآیند حضور و غیاب-

، عنثاوین دانثش    EDOمبنی بر ضرورت ارسال طرح دانشورانه مراکز  89/ 29/1/د مورخ 7219/3/28پیرو نامه به شماره    -

مثورد  EDC سه طرح زیر جهت ارسال به در جلسه مطرح و پژوهی پیشنهاد شده توسط اعضای محترم دفتر توسعه آموزش 

   تصویب قرار گرفت.

 برای بهبود کیفیت برگزاری کثارآموزی  ی: راهبردمستقر در بیمارستانهای آموزشیشد اجرا و ارزشیابی مربی ار ،یحاطر .2

 ها 

تسثهیل یثالش   : راهبردی برای دانشکده پرستاری و مامایی مراس  روپوش سفید دانشجویانو ارزشیابی  اجرا  ،طراحی .1

 به محیط های بالینیبدو ورود  های
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 اجرا و ارزشیابی طرح استفاده از دانشجویان ارشد بعنوان کم  مربی در آموزش دانشجویان کارشناسی  طراحی ، .3

 به پایان رسید. 27جلسه در ساعت 

  -سرکار خان  دکتر نسرین حنیفثی  -سرکار خان  دکتر اعظ  ملکی -دکتر محمدرضا دین محمدی  آقای:حاضرین در جلسهه 

 -سرکار خان  فریده اسدی -سرکار خان  آذر آوازه -اقوامی سرکار خان  مژگان- سرکار خان  دکتر ترانه امامقلی خوشه یین

 سرکار خان  مهین روحانی  - -سرکار خان  سهیال ربیع سیاهکلی-

سرکار  - کوروش امینیجناب آقای دکتر  -نسرین جعفریدکترسرکار خان   - سرکار خان  دکتر میترا پیامی :غایبين جلسه

 نسرین بهرامی نژاد سرکار خان  دکتر -خان  الهام جعفری



 
 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و ماماییEDOشورای 

 



 
 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و ماماییEDOشورای 

 

 

 


