
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت آموزشی

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز 

 کمیته مشورتی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 اتاق ریاست دانشکده مکان جلسه :  01/01-01/01زمان جلسه  6/01/66تاریخ جلسه : 
 

  موضوع جلسه:

 دانشکده EDOمعارفه سرکار خانم دکتر اعظم ملکی به عنوان مدیر -1

 تائید نهائی الگ بوک های مقطع کارشناسی ارشد  -2

 طرح موضوع اعتبار بخشی موسسه ای و بین المللی دانشکده -3

 معاونت آموزشی دانشگاه یوهشژپلویت های وتعیین ا-3

 ارزیابی اساتید و دستور العمل مربوطه  فرم موضوعطرح -4

 69تا پایان سال EDO تعیین جدول زمانبندی جلسات -5

  مصوبات جلسه:

در شروع   .در اتاق ریاست دانشکده تشکیل گردیداکثریت اعضاء  حضور با  33/12دانشکده راس ساعت  EDOجلسه 

را  سرکارخانم دکتر اعظم ملکی و سپستشکر  از زحمات سرکار خانم دکتر نسرین حنیفی یمعاون محترم آموزش جلسه

بحث و تصمیم به شرح ذیل  موضوعات جلسه  در خصوص در ادامهدانشکده معرفی نمودند.   EDOبعنوان مدیر جدید 

  گیری بعمل آمد.

 

 هوشبری ) مقطع کارشناسی ارشد( و جراحی و اورژانس -داخلی جامعه، سالمتهای  رشتهالگ بوک  نهایی فایل  -1

روه مدیرگ اییدت و اصالحات پیشنهادی اعضاءتوسط اعضا بررسی و مقرر شد پس از اعمال  ( مقطع کارشناسی  )

 تکثیر و در اختیار دانشجویان قرار گیرد.، دانشکده  یو معاون آموزش EDOمدیر  مربوطه،

 

 .قرار گرفتتصویب مورد و بررسی سط اعضا ادی پژوهش در آموزش توپیشنه لویت های وا عناوین -2

توسط اعضا بررسی و بر لزوم اجرای ان توسط واحدهای  ربوطه فرم های ارزیابی اساتید و دستور العملهای م -3

 مربوطه تاکید شد.

 33/12-33/14بصورت ماهانه در ساعت و مقرر گردید جلسات مطرح  EDOجدول زمانبندی جلسات موضوع  -4

 اتاق ریاست دانشکده برگزار گردد.روزهای یکشنبه در 

رم مطرح و مقرر گردید فو تشکیل کار گروه مربوطه  موضوع اعتبار بخشی موسسه ای و بین المللی دانشکده  -5

 خودارزیابی و تهیه مستندات الزم  تحت نظارت اعضای گروه اعتبار بخشی بین المللی تکمیل گردد.



 به پایان رسید. 33/14جلسه در ساعت 
 

خانم دکتر رقیه خرقانی به نمایندگی خانم اهام –خانم دکتر نسرین جعفری  -آقای دکتر محمدرضا دین محمدی   حاضرین در جلسه:

 خانم فریده اسدی  -خانم سهیال ربیع سیاهکلی  -خانم مژگان اقوامی  -خانم مهین روحانی  -خانم آذر آوازه  -جعفری 

 ی خانم الهام جعفر -خانم دکتر نسرین حنیفی  -خانم دکتر نسرین بهرامی نژاد -آقای دکتر مهدی موسائی فرد    غایبين جلسه:


