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11/70/89تاریخ جلسه  11-31 زمان جلسه :         تحصیالت تکمیلی  2کالس مکان جلسه :                           

 دستور جلسه:

پزشکی شعناوین پیشنهادی برگزاری کارگاه در بیست و یکمین همایش کشوری آموز -1  

موضوع مشارکت در پروژه های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی -2  

گزارش ارزیابی درونی گروه های آموزشی -3     

با عرض خیر مقدم و تشکر از حضور بموقع اعضاء  و مسئولین ارزیابی درونی دانشکده  با حضور اکثریت اعضاء شورا 11جلسه ساعت مصوبات جلسه: 

 توسط خانم دکتر ملکی  شروع گردید. 

تاریخ  موضوع ارائه پیشنهاد برگزاری کارگاه در بیست و یکمین همایش کشوری آموز پزشکی در جلسه مطرح و مقرر گردید عناوین پیشنهادی تا-1

.عه آموزش دانشکده تحویل داده شودمهر به دفتر توس 02  

موضوع مشارکت در پروژه های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در جلسه مطرح و مقررگردید مجریان و عناوین انتخابی بر حسب هر -2 

.یک از گروه های تخصصی حداکثر تا سه روز آینده به دفتر توسعه آموزش دانشکده تحویل داده شود  

ولین ارزیالی درونی خانمها وحیده کریمی ، پروین مسئتوسط اتاق عمل ،  هوشبری و مامائی ، گزارش ارزیابی درونی گروه های آموزشی پرستاری -3

توسط مسئولین ارزیابی درونی به همراه راهکاری  محبی و آقای اکبر پور رحیمی در جلسه مطرح و مقرر گردید گزارش نهائی ارزیابی درونی 

مهر تکمیل و به دفتر توسعه آموزش دانشکده تحویل داده  02توسط مدیران گروه های مربوطه تا تاریخ دانشگاه  –دانشکده –هادی در سطح پیشن

 شود.  

با ذکر صلوات به پایان رسید. 11جلسه ساعت   

 -دکتر نسرین جعفری -دکتر نسرین بهرامی نژاد  -دکتر اعظم ملکی  -دکتر محمدرضا دین محمدی  -دکترکوروش امینی   : حاضرین در جلسه

پروین  -وحیده کریمی -مهناز افشین جو -  یمهین روحان -زینب قهرمانی - سهیال ربیع سیاهکلی -مژگان السادات اقوامی -دکتر ترانه خوشه چین

اکبر پور رحیمی -محبی  

فریده اسدی -دکتر رقیه خرقانی- آذر آوازه  - دکتر میترا پیامی غایبین جلسه:  
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