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 بسمه تعالی
 EDOدفتر  ماهیاهن  جلسهصورت 

 دی ماه با حضور اعضا محترم برگزار گردید.  42دقیقه روز  51/51جلسه در ساعت 

ان مسئول کمیته ابتدا خانم دکتر پور علیزاده ضمن تشکر از اعضا محترم جهت حضور در جلسه وضمن خیر مقدم به آقای یگانه به عنودر 

 ه کردند.اشار EDCارزشیابی به جلسه 

 که به اطالع اعضا در این جلسه رسید به شرح زیر می باشد:  EDC  از جمله مباحث مطرح شده در جلسه 

 RTSبیان مزایای ارسال مقاالت به مرکز تحقیقات آموزش پزشکی در سامانه  -       
این زمینه خانم دکتر پور علیزاده پیشنهاد که در دی ماه مهلت ارسال تمدید شده است. 01ارسال فرایند به جشنواره مطهری که تا  -

 کردند روشهای تدریس جدید به عنوان فرایند به جشنواره ارسال شود.
 صورت پذیرد. LMSبرگزاری کارگاهها وسمینارها به صورت وبینار و یا تدریس از طریق سامانه -
 اطالع داده شود. EDCصورت نیاز کارگاههایی که نیاز به مدرس مدعو دارد طی نامه ای به در  -

  برای اساتید دانشکد جهت برقراری ارتباط موثر با دانشجویانلزوم برگزاری کارگاه مهارت ارتباطی  -

وبیان داشتند که بهتر است ارزشیابی به صورت کیفی در ادامه خانم راهبی به روند غلط ارزشیابی اساتید در حال حاضر اشاره کردند 

 رت واقعی مشکالت شناسایی و مرتفع شود.صورت گیرد تا به صو

در این ارتباط مقرر شد شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید در سایر دانشگاههای داخلی وخارجی بررسی وبه معاونت آموزشی به 

 عنوان ایده جدید اعالم گردد.

ه نسبت روش سنتی ،اعالم کردند که بهتر در ادامه با اشاره خانم دکتر جوادی به تدریس به شیوه کالس وارونه ومحاسن این روش ب

 است مقایسه این روش با روش سنتی به شکل علمی انجام پذیرد.

 

 


