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با حضور  اعضای کارگروه بازنگری  11/11/99جلسه کمیته ارزشیابی دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده روز شنبه 

فرمهای ارزشیابی بالینی برگزار شد . در این جلسه که بر اساس برنامه زمانبندی بازنگری فرم های مذکور بعنوان 

ت حاصل در فرم های ارزشیابی به تفکیک هریک از رشته های گردید، به بررسی روند تغییراتعیین اختتامیه این فرآیند 

ارائه نمودند. اهم مطالب و گزارشات آموزشی دانشکده پرداخته شد و اعضای کارگروه توضیحاتی در این خصوص 

 ارائه شده در این جلسه بشرح ذیل بوده است : 
 

 فرم( 31جراحی )  –گروه داخلی  اقدامات در گزارش

 لوم آموزشی ورمهای ارزشیابی بالینی بر مبنای کوریکبازنگری کلیه ف -

 وزن دادن به آیتمهای ارزشیابی اختصاصی -

 تلفیق تعدادی از آیتمهای در فرم ارزشیابی  و حذف -

 گری چک لیست بررسی بیمار و تفکیک آن بر اساس بخشهای بالینیبرنامه ریزی در خصوص بازن -

 (فرم  4گروه کودکان ) اقدامات در گزارش

موزی کودکان با یک فرم نوزادان و یک فرم واحد کودک آفرم عرصه و کار 2فرم ارزشیابی بالینی شامل  4بازنگری  -

 .کوریکولوم آموزشی  بر مبنایسالم 

حیطه ارزشیابی  3در Competency-based Education  درراستای ساختار فرمهای ارزشیابیتغییر در -

 تلفیق و افزودن تعدادی از آیتمها . و حذف،  OSCEوارزشیابی به روش   DOPSبالینی

و DOPSدر اجرای ارزشیابی به روش پروسیجرهای عملی که قابل استفاده  ای مربوطه بهچک لیست ه تدوین -

OSCE  . می باشند 

 .بازنگری در نمره بندی فرم های ارزشیابی بالینی  -

 ازنگری شده قابل استفاده می باشند.توضیح در خصوص اینکه از ترم جاری فرمهای ارزشیابی ب -
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 فرم ( 6گروه مامایی ) اقدامات در گزارش

 .جلسه رسمی( و پیگیری مجازی نظرات گروههای فرعی  3تشکیل جلسات مکرر با گروه مامایی دانشکده )  -

بوط به این ارزشیابی بالینی مرگذاری و نظر سنجی از اساتید تخصصی بخش زایمان جهت بازنگری فرم های او -

 .بخش ها 

واگذاری و نظر سنجی از اساتید تخصصی واحد بهداشت مادر و کودک جهت بازنگری فرم های ارزشیابی بالینی -

 مربوط به این بخش ها. 

مدیریت مامایی توسط اساتید مدرس این واحد درسی با همکاری مسئول محترم   log bookانجام بازنگری در -

 .برنامه ریزی گروه مدیریت دانشکده 

کار آموزی و کارورزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی )لیبر زایمان( دانشجویان   log book انجام بازنگری در -

 .کارشناسی مامایی

 سالمت جامعه و روان پرستاری ( –گروه پرستاری ) مدیریت اقدامات در گزارش

 کارشناسی و کارشناسی ارشد سالمت جامعه بر طبق کوریکولوم مربوطه. در فیلد فرم ارزشیابی 2بازنگری در  -

 .ارشد کارشناسی مدیریت در واحد کار آموزی مدیریت پرستاری    log bookبازنگری در  -

مطرح شد هم مواردی از اصالحات  ای برای کلیه رشته هدر پایان در خصوص بازنگری در فرم ارزشیابی عموم -

در پیوست ارائه چنین برای نظر سنجی درون گروهی ، فرم مذکور برای مدیران گروهها ارسال شد و فرم نهایی 

 .گردید

فرم ارزشیابی اختصاصی گروههای مختلف آموزشی  و یک فرم ارزشیابی عمومی جهت بهره  22در نهایت تعداد  -

 به ریاست محترم دانشکده ایفاد گردید. برداری 
 

 فرم دکتر پوروخشوری ) ارشد سالمت ( 2

 چک لیست  3فرم کودکان و نوزادان و 4-

 فرم مدیریت ) الگ بوک (  1-

 فرم داخلی جراحی  13-

 الگ بوک زایمان  –مامایی ، الگ بوک مدیریت فرم  6 -
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 )مدری دفتر توسعه آموزش زپشکی دادکشنه(  هملوک پور علیزاددکتر -1
 )مدریگروه مامایی( زرها بستانی دکتر -2

گار پوروخشوری  دکتر -3  )عضوهیئت علمی و نماینده گروه رپستاری( سیده ن
 جراحی( -)عضوهیئت علمی و نماینده گروه رپستاری داخلی مهرنوش خوش رتاشدکتر  -4

 ایی()مربی  گروه مام  خانم سحر صف شکن -5


