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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 (EDO)کمیته ارزشیابی دفتر توسعه آموزش پزشکی  صورتجلسه

 

 7/2/0011  زمان جلسه: -2 2 شماره جلسه :

 00 ساعت پایان:      01 ساعت شروع:

 نشکدهسالن کارگاه دا :مکان جلسه -1

جلسه کمیته ارزشیابی با موضوع برگزاری هفتمین آزمون صالحیت بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری صبح  دستور جلسه:  -0  

با حضور معاون آموزشی دانشکده،مدیر گروه داخلی وجراحی،مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی،مسئول برنامه  7/2/0011روز سه شنبه 

در این جلسه ابتدا  و مسئول مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه در دفتر معاونت آموزشی دانشکده برگزار گردید. ریزی گروه پرستاری ویژه

دانشکده در خصوص نحوه برگزاری آزمونهای قبلی وتفاوت این دوره از آزمون باتوجه به تعداد زیاد دانشجویان ترم  EDOمدیر 

سپس مدیر گروه داخلی  خش دانشجویان در ایستگاهها توضیحاتی ارائه نمودند.( تعداد و ایستگاهها و نحوه چر0931)ورودی مهر8

وجراحی در زمینه انتخاب ارزیابان جدید و عناوین ایستگاهها از اعضا نظرسنجی کردند.اهم موضوعات مطرح شده و تصمیمات اتخاذ 

 شده در این جلسه بشرح ذیل می باشد.

  های انجام گرفته: گزارش پیگیری -5
 

 مطالب مطروحه: -6

 تعیین شرایط ورود دانشجویان به آزمون صالحیت بالینی با توجه به وضعیت تحصیلی آنها و کسر واحد -

قرنطینه های ورودی و خروجی ،ناظران داخلی  skill labتعیین تعداد نیروهای مشارکت کننده در اجرای آزمون صالحیت بالینی در -

 وخارجی

 ایستگاه 02ایستگاه و درکل  0هرسری  A ,B,Cسری 9نیاز به چیدمان  -

 گذاری ایستگاهها وصندلیهای ورودی  Labelلزوم  -

 برگزاری وبینار آشنایی با آزمون برای دانشجویان در دوره های قبلی و نیاز به تصمیم گیری در مورد هفتمین آزمون صالحیت بالینی -

 ی و نیاز به تصمیم گیری برای هفتمین آزمون صالحیتارسال اطالعیه های آشنایی با آزمون در دوره های قبل -

 لزوم تعیین تاریخ برای اجرای آزمون و نیز روزهای تمرین -

 ارسال نامه رسمی به معاونت آموزشی جهت رزرو روزهای مذکور -

 لزوم برآورد تجهیزات ،وسایل پذیرایی و نیروی انسانی در روز آزمون -
  

 

 پیشنهادات
ایستگاه متناظر تنظیم  0فراهم گردد بطوریکه در هر سری   A,B,Cسری  9ایستگاه در  02پیشنهادشد در این آزمون همزمان  -

 شود،که مورد قبول واقع گردید.

آماده شوند تا تفکیک ورودیها به  A,B,Cهای  labelصندلی با  skill lab 02پیشنهاد شد جهت برقراری نظم بیشتر در ورودی  -

 میسر شود که مورد تایید واقع شد. آسانی

تهیه و در اختیار برگزارکنندگان  skill labمورد( توسط  0)هریک از حروف  A, B, Cبا عناوین  label 02پیشنهاد شد تعداد -

 آزمون قرارداده شود که مورد تایید واقع شد.

و در تاریخهای مختلف روی سایت دانشکده بارگذاری  پیشنهاد شد به جای اطالعیه های آزمون که در دوره های قبلی بصورت مجزا -

دانشکده تهیه شود و هم درسایت دانشکده بارگذاری شود  EDOمی شود یک فایل الکترونیکی شامل کلیه اطالعات آزمون توسط مدیر 

 25/2/0011شماره :

 /پ311/2/1تاریخ :

 



 و هم از طریق نماینده کالس به دست دانشجویان برسد.

 تصمیمات متخذه: -7

ی ی که کسر واحد دارند،برای شرکت درآزمون صالحیت در شورای آموزشمقررشد در خصوص دانشجویان - 

 دانشکده تصمیم گیری شود.

خرداد برگزار شود 2مقرر شد جلسه هماهنگی با ارزیابان و معرفی بلوپرینت آزمون در تاریخ -  

خرداد تعیین شد 02الی  8اردیبهشت و نیز 23برای انجام خود تمرینی دانشجویان تاریخ های -  

جهت تعیین تجهیزات مورد نیاز Skill labبا حضور مسئول اردیبهشت جلسه ای  21قرر شد در تاریخ م-

 برای آزمون برگزار گردد

 پیگیر مسئول

 21/2/0011 جلسه بعدی: 
 

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتمکان:                                 01-00:11    زمان:  

 



 در جلسه یناسامی حاضر

 

 


