
 

 ه نام خداب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن
 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

  صورتجلسه

 11/8/1011  زمان جلسه: -2  شماره جلسه : -1

 

 10:11 ساعت پایان:   11:11 ساعت شروع

 :مکان جلسه -1

 سالن شورا

   جلسه: دستور -0

 EDOمبتنی بر اعتباربخشی آموزشی توسط مدیر  EDOدر محور کمیته های  معرفی برنامه های مفید-1

 بحث وتبادل نظر در خصوص چگونگی عملکرد کمیته ها در راستای دستیابی به اهداف سازمانی واعتباربخشی-2

 ارائه عملکرد ماهانه کمیته ها در راستای برنامه تدوین شده درسال تحصیلی جدید-1

 مطالب مطروحه: -1

عالیتهای ابتدا خانم دکتر پورعلیزاده ضمن خیر مقدم به حاضرین وبا توجه به دستور جلسه به معرفی چک لیست خودارزیابی فدر 

 EDOپرداختند و هر حیطه را با توجه به فعالیتهای انجام شده وفعالیتهای پیش رو تشریح نمودند.

انجام شود اشاره  EDOکه مقرر است در بهمن ماه از فعالیتهای  ده هادفاتر توسعه آموزش دانشک وارزیابی  EDCتیم همچنین به بازدید

 نمودند و بر لزوم مستند سازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده به جهت ارائه در بازدیدهای اعتباربخشی تاکید نمودند.

 ت بارگذاری شود.در ادامه مقرر شد در آینده نزدیک برنامه عملیاتی و عملکرد هر کمیته به صورت مجزا در سای

همچنین اعالم شد که جلسات بعدی به صورت اختصاصی به فعالیت یک کمیته و اقدامات انجام شده توسط دبیران برنامه ریزی شده 

-است و جلسه آینده مربوط به کمیته پژوهش در آموزش و ارایه اقدامات انجام شده این کمیته توسط خانم دکتر خوشبخت برگزار می

 گردد.

مه به فعالیتهای اخیر کمیته استعداددرخشان اشاره شد و خانم دکتر روحی دبیر کمیته استعداد درخشان اعالم کردند برنامه پیش در ادا

هدایت دانشجویان استعداد درخشان برای انجام پژوهشهایی با موضوعات آموزشی با کمک دانشجویان مقاطع دکتری و ارشد است.  ،رو

همچنین برگزاری وبینارهایی جهت آشنایی دانشجویان استعداددرخشان با نحوه انجام تحقیقات آموزشی از دیگر برنامه های پیش روی 

 این کمیته است.

م دکتر پورعلیزاده نظر دبیران کمیته را در مورد مشارکت در طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش به عنوان استاد در ادامه خان

راهنمای این طرحها جویا شدند که اکثر دبیران موافقت خود را با این موضوع اعالم نمودند.وخانم دکتر بستانی نیز با اشاره به اهمیت 

 قاتی از این نوع فعالیتها استقبال کردند.کارتیمی در انجام فعالیتهای تحقی
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در ادامه به ارائه طرح درسها و دوره ها توسط مدیران گروه اشاره ومقررشد از این به بعد طرح دوره های بالینی توسط همه گروهها جمع 

 آوری و در سایت بارگذاری شود.

رسی پرستاری توضیحاتی ارائه دادند که طی جلساتی طرح همچنین خانم دکتر خوش تراش در مورد فعالیتهای کمیته برنامه ریزی د

 قرار می گیرد. EDOدرسها با کوریکلوم مطابقت داده شده و به صورت مستند گزارش این جلسات به زودی در اختیار 

توجه به تغییر در پایان خانم دکتر پوروخشوری دبیر کمیته ارزشیابی به بیان فعالیتهای این کمیته پرداختند.اشاره داشتند که با

کوریکلوم های رشته پرستاری سالمت جامعه و پرستاری داخلی جراحی در مقطع ارشد نیاز به تدوین مجدد چک لیست های ارزشیابی 

 بر اساس کوریکلوم جدید است . ومقرر شد در جلسه اختصاصی کمیته ارزشیابی بقیه اقدامات تشریح شود.

 پایان یافت. 03:41جلسه در ساعت 

 میمات متخذه:تص -4

برگزاری جلسه کمیته آموزش در پژوهش و دانش پژوهی در دستور کار جلسه آینده قرار -0

 گرفت.

 تعیین اساتید راهنما برای فعالیتهای پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان-2

 پیگیر مسئول

  جلسه بعدی:
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