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دستور جلسه:
ارزیابی امتحانات ترم جاری

گزارش ارزیابی دروس عملی و تئوری
طرح درس های ترم بعد

الگ بوک الکترونیکی
کارگا ههای مدون دانشجویان کارشناسی و ارشد

مصوبات جلسه:
جلسه راس ساعت ۱۲:۳۰ با حضور اکثریت اعضاء در اتاق کنفرانس دانشکده تشکیل شد. در ابتدای جلسه 
آقای دکتر امینی ضمن تشکر از همکاران بابت حضور در جلسه از زحمات سرکار خانم دکتر ملکی تشکر و 

برای آقای پوررحیمی در سمت مدیر دفتر آموزش دانشکده آرزوی توفیق نمودند.
- موضوع ناهماهنگی چهارچوب مشخصات و فعالیتهای هیات علمی دانشکده توسط معاون پژوهشی 
مطرح و با نظر اکثریت مقرر شد این امر در چهارچوب مشخصی که معاونت پژوهشی دانشکده تهیه و 

در اختیار مدیران گروه قرار می دهد صورت بگیرد.
- برگزاری کارگاه پروفایل سازی در گوگل اسکالر با تدریس دکتر دین محمدی به تصویب شورا رسید.

- فرم ارزیابی امتحانات ترم جاری به کمیته ارزیابی و ارزشیابی سپرده شد و مقرر شد نتایج آن در 
جلسه بعدی ارائه شود.

- گزارش ارزیابی دروس تئوری و عملی به عهده کمیته ارزیابی سپرده شد و مقرر گردید در جلسه 
بعدی شورا نتایج ارزیابی ارائه شود.

-به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده مقرر شد برای همکارانی که در حوزه های مختلف EDO مشارکت 
و همکاری می نمایند گواهی ساعت همکاری صادر گردد.

-مقرر گردید برنامه کارگاههای ترم بعد دانشجویان به مدیران گروه جهت تنظیم برنامه کارگاهها 
ارسال گردد.

-مقرر گردید کارگاههای خارج از برنامه مدون با شفافیت و رعایت روال اداری برگزار گردد.
- بارگزاری طرح درس ها توسط اساتید مسئول درس با نظارت مدیران گروه تا ۱۵ بهمن ماه به 

تصویب شورا رسید.
- تهیه و ارائه الگ بوک الکترونیکی برای کارورزی و کارآموزی دانشجویان کارشناسی و ارشد پرستاری 
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شورای EDOدانشکده پرستاری و مامایی
و مامایی به تصویب اکثریت آرا رسید و مقرر شد در جلسه شورای آموزشی برای طرح جزئیات مطرح 

شود.
- جلسه در ساعت ۱۴ به پایان رسید.
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