
 

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ( دانشکده پرستاری و ماماییEDOدفتر توسعه آموزش)

 

 صورتجلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 مکان برگزاري: مجازي 02مان برگزاري: ساعت ز 32/32/0033تاريخ برگزاري: 
 

 دستور جلسه:

 نظرات در جلسه بعدي وارائه ايرادات  مختلف و رشته هايموزشی آپیشنهاد بررسی کوريکولوم هاي 

 موزشی آموزشی بیمارستان هاي آبیمارستان ها بدلیل کمبود فضاي  پیشنهاد استفاده از ظرفیت ساير

 يا استفاده از ظرفیت بلوک زايمان بیمارستان امام حسین و 6 پیشنهاد حضور دانشجويان مامايی در بیمارستان شهرستان قیدار از ترم

باحضور دبیر محترم کمیته سرکارخانم روحانی و دانشجويان رشته هاي  32/32/0033در تاريخموزش آجلسه کمیته دانشجويی توسعه  :جلسهکلیات 

مختلف دانشکده به صورت مجازي برگزار شد. در ابتداي جلسه سرکار خانم روحانی ضمن عرض خوشامد و آرزوي موفقیت براي اعضاي جديد کمیتهه  

موزشی آمشکالت  دانشجويان حاضر درجلسه گوشه اي از مسائل و از هرکدام موزشی از سوي دانشجويان شدند.آخواستار مطرح شدن مسائل عمده 

 بیان کردند که به شرح زير میباشد: را رشته خود

 هاي قبل از امتحان توسط برخی از اساتیددر روزيد و بارگزاري فايل عدم وجود نظم در بارگزاري فايل هاي مربوط به دروس مختلف در سامانه نو (0

 کاربرد چندانی در بالین ندارند فارماکولوژي رشته پرستاري که به صورت تخصصی بوده ودرس برخی از دروس مانند غیر کاربردي بودن  (3

فشهرده برگهزار کهردن کهاراموزي هها       رشته مامايی، امکانات دانشکده مانند کمبود مربی در عدم تناسب میان تعداد دانشجو هاي پذيرش شده و (2

 در هر گروه کاراموزي موزشی کافی بدلیل  تعداد باالي دانشجوآنبود فرصت  هاي مختلف وباحضور دانشجوهايی از ورودي 

درمانگاه هاي پره ناتال بهدلیل عهدم    موسوي وآيت ا... نگرانی دانشجويان مامايی مبنی بر نبود فضاي اموزشی مناسب در بلوک زايمان بیمارستان  (0

 انجام زايمان مادران باردار و ويزيت استقالل دانشجويان اين حرفه در اداره و

ماننهد   اتاق عمل را دراستفاده از اتاق عمل هاي سهاير بیمارسهتان هها    رشته هوشبري وموزشی آروحانی راه حل مشکالت م در ادامه جلسه سرکار خان

 ست.ا بیمارستان ها بهمن عنوان کردند که نیازمند عقد تفاهم نامه بین دانشگاه و ارتش و تامین اجتماعی،

 مصوبات جلسه:

 در پايان با بحث و تبادل نظر موارد زير به عنوان مصوبات جلسه مورد توافق و تصويب اعضاء قرار گرفت:

 استاد مربوطه به معاونت اموزشی دانشکده اطالع دهند. مقرر گرديد اعضاي کمیته موارد بی نظمی در بارگزاري فايل ها را به همراه نام درس و  .0

پیشنهادهاي خود را در جلسه  نظرات و دانشجويان کوريکولوم مربوط به دروس غیر کاربردي را مطالعه کرده و ايرادات، ازمقرر گرديد تعدادي  .2

 .بعدي مطرح کنند

 مامايی(ي دانشجو سحراحمدي) دبیرکمیته توسعه اموزش دانشکده پرستاري مامايی(، م روحانی)حاضرين در جلسه: سرکارخان

 هوشبري(ي دانشجو مرتضی اباذري) پرستاري(،ي دانشجو مهدي بیات) عمل(، اتاقي دانشجو حسین مددي)


