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دستور جلسه:
.1

گزارش عملکرد  EDOدر شش ماه اول سال 79

 .2گزارش ارزیابی درونی دانشکده
 .3تائید نهائی الگ بوک رشته های اتاق عمل  ،هوشبری ،مامائی در مقاطع کارشناسی و ارشد مشاوره در مامائی
 .4گزارش نتایج ارزیابی نحوه برگزاری امتحانات و سواالت امتحانی
 .5بررسی فرآیند جاجائی کالس و کارآموزی و غیبت دانشجویان
 .6طرح موضوع مربی ارشد توسط مسئول آموزش
مصوبات جلسه:جلسه رأس ساعت  13با حضور ریاست محترم دانشکده با اکثریت اعضا در اتاق ریاست دانشکده تشکیل و موضوعات زیر در جلسه
مطرح و تصمیم گیری به عمل آمد.
-1گزارش عملکرد شش ماه اول سال  79دفتر توسعه آموزش توسط خانم دکتر ملکی ارا ئه شد
 .-2گزارش مبسوطی از نتایج ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده ارائه گردید که در این مقوله اشاره کوتاهی به روش انجام ارزیابی درونی
،گزارش کاملی از نتایج بدست آمده و نقاط ضعف و قوت دانشکده در حیطه آموزش ارائه شد و مصوب گردید ،نتایج بدست آمده جهت طرح در
جلسه گروه های آموزشی برای بررسی راه کارهای عملی برای بهبود شاخصهای ارزیابی به مدیران گروه ارجاع گردد.
 -3الگ بوک های گروه های آموزشی اتاق عمل  ،هوشبری  ،کارشناسی مامائی و ارشد مشاوره در مامائی که آماده چاپ و تکثیر بود رو نمائی و مورد
تائید شورا قرا گرفت .
 -4مصوب شد افرادی که به نحوی در انجام امور مربوط به ارزیابی درونی و تهیه الگ بوکها مشارکت فعال داشته اند با صالحدید رئیس و معاون
آموزشی دانشکده بنحو مقتضی مورد تقدیر و تشکر قرار گیرند.
 -5پیرو مصوبه جلسه کمیته پایش و ارزشیابی دانشکده مورخ  7خرداد  79مبنی بر ارزیابی نحوه برگزاری امتحانات و کیفیت سواالت امتحانی
چهار گزینه ای پایان ترم اساتید بر اساس چک لیست میلمن ،گزارش مبسوطی از نتایج بدست آمده توسط سرکار خانم زینب قهرمانی به اعضاءکیمته
ارائه شد.بر اساس گزارش ارائه شده شاخص های نحوه برگزاری امتحانات به جز کیفیت محل برگزاری ازمون ها در حد مطلوبی قرار داشت .هم چنین
سواالت پایان ترم اساتید از نظر درجه تاکسونومی اکثرا در سطح یک و دو بود .راهکارهای ارائه شده توسط اعضاء در جهت ارتقای کیفیت سواالت
پایان ترم مورد بحث قرار گرفت و در نهایت مقرر شد کارگاه توجیهی در زمینه نحوه طراحی سواالت امتحانی -روش های ارزشیابی پایان دوره-
برای اساتید دانشکده برگزار گردد .هم چنین مقرر شد در راستای استاندارد سازی سواالت امتحانی ،فرم بلو پرینت در اول هر نیسمال تحصیلی
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برای همه اساتید داخلی و مدعو دانشکده ارسال گردد .هم چنین مقرر گردید نتایج بدست آمده از ارزیابی سواالت به گروه های آموزشی نیز ابالغ
گردد.
-6پیرو مصوبه جلسه کمیته پایش و ارزشیابی دانشکده مورخ  7خرداد  79مبنی بر نحوه برگزاری آزمون فینال برای گروه های پرستاری و مامائی
گزارش تهیه شده از ؛ بازدید از مرکز صالحیتهای بالینی ؛ توسط خانم قهرمانی ارائه گردید  .که بر اساس این گزارش امکان برگزاری آزمون عملی
آسکی در  15ایستگاه در مرکز صالحیتهای بالینی برای دانشکده در حد نسبتا مطلوبی فراهم می باشد .بنا به اظهارات رئیس محترم دانشکده مقرر
گردید در وحله اول بصورت پایلوت یک آزمون انجام و پس از رفع نوافص احتمالی بصورت قطعی مصوب گردد.
-9موضوع امتحان فینال دانشجویان پرستاری در جلسه مطرح و مقرر گردید ،منابع امتحانی توسط مدیر گروه با همفکری و تبادل نظر با اعضاءگروه
انتخاب و ظرف یک هفته به آموزش اعالم گردد.
-8مقرر گردید ،نحوه برگزاری آزمون فینال در جلسه کمیته پایش و ارزشیابی طرح و بصورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و مصوبات کمیته در
جلسه آتی شورای اموزش بررسی گردد.
-7مقرر گردید ،مدیر محترم گروه داخلی و جراحی در اسرع وقت جلسه توجیهی در مورد منابع  -زمان دقیق و قوانین مربوط به فینال با دانشجویان
ترم  9پرستاری برگزار نماید .هم چنین مقرر شد منابع و نحوه برگزاری ازمون پره عرصه توسط مدیرگروه محترم مامایی برای دانشجویان ترم 6
پیوسته مامایی در جلسه توجیهی اعالم گردد.
 -11گزارش طرح مربی ارشد در بیمارستانهای آموزشی توسط سرکار خانم آوازه ارائه گردید .مقرر شد اجرای طرح مذکور در بیمارستان ایت اهلل
موسوی طبق روال قبل ادامه یابد.
جلسه در ساعت  16به پایان رسید.
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