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دانشکده  "پزشکی کمیته ارزشیابی دفتر توسعه آموزش"بعداز ظهر جلسه  03/71تیر ماه ساعت  71روز چهارشنبه 

برگزار    ITمسئول آموزش و کارشناسرئیس،مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی، در دفتر ریاست دانشکده با حضور 

اهم  ه برگزاری آن تشکیل گردید،ی ونحوخصوص آزمون نهایین جلسه که با هدف تصمیم گیری درشد. در ا

 موضوعات بشرح زیر بوده است : 

  .مقرر  شد سامانه فرادید بعنوان یک سامانه ارزشیابی و با کارایی بهتر به دانشجویان و اساتید معرفی شود 

  تیر ماه از  11مقرر شد در این خصوص اولین آزمون توسط مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تاریخ

 .جهت تصمیم گیری بعدی در این زمینه اعالم گرددادید برگزار شده و نتیجه طریق فر

  جهت اطالع رسانی و ارتباط مستقیم دانشجویان به عنوان آموزش وIT   شد یک مقرر در سایت دانشکده

  شماره سیم کارت همراه معرفی شود.

 موزش دانشکده تهیه و از آسط واحد زمون فرادید و نحوه ورود سواالت در سامانه توآراهنمای  فایلمقرر شد

  طریق اتوماسیون به اساتید اعالم گردد. 

ظهر  71در ساعت   EDOجلسه کمیته توانمند سازی اساتید با حضور ریاست دانشکده و معاون آموزشی و مدیر 

 تیر ماه در دفتر ریاست برگزار شد. اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه بشرح زیر می باشد: 71
 

برای کلیه از سامانه نوید و مشکالتی که در اجرای آزمونهای میان ترم و آزمونهای آمادگی  یگزارش ر ابتدای جلسهد-

 . شد  ارائهدفتر توسعه آموزش مدیر بالین توسط به برای ورود  71-دانشجویان در زمینه پیشگیری از کووید 

ورود به سامانه فرادید بعنوان یک سامانه دقیق تر و آسان تر برای دانشجویان و اساتید بحث و در خصوص نحوه  -

تبادل نظر شد و مقرر شد که یک کارگاه آموزشی جهت توانمند سازی اساتید در خصوص استفاده از سامانه های نوید 

با کسب اجازه از مدیر محترم مرکز کارگاه تیر ماه جاری در دانشکده برگزار شود. که در این  17و فرادید در تاریخ 

 -در تاریخ مذکور با حضور اساتید کلیه گروههای آموزشی ) پرستاریمطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه 

 و گواهی معتبر صادر گردید.معارف اسالمی و ....( برگزار –فوریت  -مامایی
 

 

 

 


