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  .آغاز شد EDOبا حضور اعضای محترم دفتر 103:2در ساعت ماهیانه جلسهبا نام ویاد خدا         

عضاء محترم را در اختیار ا شده بودهریک از کمیته های دفتر توسعه آموزش طراحی در ای را که درابتدا خانم دکتر پورعلیزاده برنامه -

قراردادند واز آنها خواستند که ایده ها وبرنامه ریزی های خودشان را اعالم نمایند تادرصورت نیاز تغییرات الزم اعمال شود ودر سایت 

 شکده بارگزاری شود.دان

ههای دانشجویی و در ادامه بااشاره به جلسه روز گذشته شورای آموزشی دانشکده وموارد مطرح شده در آن در خصوص برگزاری کارگا -

 هماهنگی های انجام شده توضیحاتی را ارائه دادند.

برگزار  PhDمقررشد با توجه به اهمیت آشنایی دانشجویان با روش مقاله نویسی پیشنهاد شد،جلسات ژورنال کالب توسط دانشجویان  -

 شود و این جلسات توسط اساتید محترم هدایت ومدیریت شود.

میته برنامه ریزی آموزشی،با توجه به اینکه یکی از اهداف این کمیته تشویق ونظارت بر اجرای روشهای درخصوص ارتقاء فعالیتهای ک -

)شبیه simulationروش  با پرستاری 6درس فوریتهای پزشکی دانشجویان ترم  CPRنوین تدریس است،مقررشد مبحث 

 اجرا گردد.سازی(باهدف ارتقاء قدرت استدالل وقضاوت بالینی 

وبکارگیری آن در ارزشیابی بالینی )کار پوشه( Port folioقاء فعالیتهای کمیته ارزشیابی آموزشی به لزوم تهیه درخصوص ارت -

همچنین خانم رافت مسئول کمیته ارزشیابی گروه مامایی باتاکید بر لزوم بازنگری دانشجویان،تاکید شد در برنامه کارآینده قرار گیرد.

گ بوک لیبر زایمان پیشنهاد دادند به دلیل اهداف مشترک کارآموزی با کارورزی از یک الگ بوک استفاده شود.ولی در طراحی ال

مقدار نمره ای که به آن اختصاص می یابد متفاوت باشد،مقررشد در جلسه آینده دراین خصوص بررسی های الزم انجام شود وباحضور 

 اعضاء بازنگری صورت پذیرد.

 در نیمسال جاری واجرای تحلیل آزمون تاکید شد.توسط اساتید  MCQوم طراحی سواالت در ادامه برلز -

اختصاص امتیاز طرح های پژوهشی برای دانشجویان استعداد درخشان پیگیری الزم  ومورد کمیته استعدادهای درخشان،درمقرر شد -

عدازمعرفی دانشجویان دانشکده هیچگونه اطالعی از بانجام گیرد.همچنین درخصوص المپیاد دانشجویی،خانم میرزایی بابیان اینکه 

،مقررشد خانم دکتر پور علیزاده در این گیرد. روند ادامه فرستادن دانشجویان به المپیاد دانشجویی از آموزش دانشگاه صورت نمی

 خصوص پیگیری الزم را انجام دهند.

 به جشنواره مطهری ارسال گردد. EDOرایند واز کانال درخصوص کمیته پژوهش در آموزش مقررشد فعالیتهای آموزشی در قالب ف -
        


