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  بسمه تعالی

  EDOدفتر  ماهیانه  جلسهصورت
هدف تعیین گامهاي با  11/96/ 24روز  13در ساعت  کمیته ارزشیابی دفتر توسعه آموزش دانشکده جلسهاولین 

  .در محل کارگاه دانشکده برگزار گردید آموزش صالحیت بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاري
گامهاي اجرایی وعملیاتی آزمون صالحیت بالینی ویژه دانشجویان ورد در این جلسه که به منظور تصمیم گیري در م

  .اهم موضوعات مطرح شده بشرح زیر می باشد.تشکیل گردید 93کارشناسی پرستاري ورودي مهر
  .مقرر شد در اولین جلسه عمومی اعضا کمیته علمی واجرایی آزمون تعیین شوند  -

 must learnنی در جلسه بعدي ،در کارگروههایی جهت تعیین مقرر شد مدیران گروهها ونیز مدرسین بالی  -
  .مربوط به دروس مهم و کلیدي کوریکلوم اعالم نظر نمایند

  .در خصوص محل اجراي آزمون صالحیت بالینی اتفاق نظر حاصل نشده وتصمیم گیري به جلسات آینده موکول شد -
اسفند ماه  22و15جلسه آتی در تاریخهاي  2رزشیابی در مقرر شد در خصوص تعداد ایستگاهها ونیز موضوعات مورد ا -

  .جاري تصمیم گیري شود
مقرر شد در فاصله انجام جلسات مذکور هر گروه آموزشی با مدیریت مدیر گروه جلسات داخلی جهت هم اندیشی  -

  .وتعیین محورهاي اولیه برگزار نمایند
  .عصر به پایان رسید 2جلسه در ساعت  -
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