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 بسمه تعالی
 کمیته ارزشیابی دفتر توسعه آموزش  صورتجلسه

02/3/99گروه رپستاری کودکان  
 

 بازنگری در فرمهای ارزشیابی بالینی گروه پرستاری کودکاندستورجلسه:  

سعه آموزش پیرو اولین جلسه کمیته ارزشیابی با مدیران گروههای آموزشی در اردیبهشت ماه سال جاری، جلسه کمیته ارزشیابی دفتر تو

 EDOخرداد ماه با حضور اعضای کمیته  21ظهر روز دوشنبه  21دانشکده در ساعت 

ارزشیابی گروه پرستاری کودکان شامل مسئول برنامه ریزی گروه کودکان و نیز مسئول برنامه ریزی دانشجویان دکترا در محل دفتر توسعه 

نحوه بازنگری در چک لیستهای ارزشیابی بالینی دانشجویان توضیح دادند در خصوص  EDOآموزش دانشکده برگزار گردید. در ابتدا مدیر

 و سپس حضار پیشنهاداتی در زمینه انجام بهتر این فرآیند ارائه نمودند. اهم تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه به شرح زیر می باشد: 

با گرایش کودکان در فرایند کار استفاده  PhDر دانشجوی کار گروه باز نگری ارزشیابی درگروه کودکان تعیین شد ومقرر شد از یک نف- 

 شود.   

مقرر شد تعدادی از پروسیجرهای مهم در فرم های ارزشیابی دانشجویان در بخشهای نوزادان و کودکان انتخاب شود و چک لیست های  -

 تهیه شود. DOPS اختصاصی در آن مورد از طریق

نفر سخنران  3و به اشتراک گذاشتن تجارب با سایر دانشکده ها ،  "مروری بر روش های ارزشیابی بالینی"در خصوص اجرای وبینار  -

تعیین شدو مقرر گردید در ابتدا  محورهای سخنرانی توسط یکی از اعضاء  تعیین شده و سپس تاریخ و زمان برگزاری به مرکز مطالعات و 

 بعد از ظهر به پایان رسید.  23ت توسعه آموزش دانشگاه اعالم شود. جلسه در ساع

 

 اعضای حاضر در جلسه:

 دکتر ملوک پورعلیزاده)مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده(-

 خانم دکتر یاسمن یعقوبی )مسئول برنامه ریزی گروه پرستاری کودکان( -

 خانم دکتر زهرا طاهری ازبرمی )مسئول برنامه ریزی دانشجویان دکترا( -

 

 
 

        


