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  بسمه تعالی

  EDOدفتر  ماهیانه  جلسهصورت
بمنظور تصمیم گیري در خصوص آزمون صالحیت بالینی  کمیته ارزشیابی دفتر توسعه آموزش دانشکده جلسه دومین

نفر از اعضاي هیئت  17حضور با  15/12/96روز  13در ساعت و روند اجراي آن  93دانشجویان پرستاري ورودي مهر
در این جلسه ابتدا خانم میرحق جو  .اه این دانشکده برگزار گردیددانشکده در سالن کارگعلمی گروه پرستاري این 

معاونت محترم آموزشی دانشکده توضیحاتی در خصوص عملکرد سایر دانشگاهها ونیز لزوم اطالع رسانی سریعتر به 
   .دانشجویان جهت آمادگی آزمون تاکید نمودند

در ادامه جلسه خانم چهرزاد . ز در این زمینه به دانشجویان اطالع رسانی گرددهمچنین مقرر شد قبل از تعطیالت نورو
عضو محترم هیئت علمی گروه کودکان این دانشکده از اعضاء خواستند تا در کارگاههاي تخصصی در زمینه تعیین 

must learns  ) بر لزوم  همچنین ایشان.به بحث وتبادل نظر بپردازند)بایدها و اهداف مهم وضروري آزمون

  .دقت و اهمیت این آزمون و پایا بودن مراحل آن تاکید نمودند
نتایج حاصل از هم اندیشی کارگروههاي تخصصی تعیین اهداف مهم ارزشیابی در هر گروه آموزشی بود که مقرر شد به 

  .منظور نهایی ساختن اهداف و ایستگاههاي تعیین شده جلسه اي متعاقب جلسه حاضر برگزار گردد
همچنین مقرر شد در صورتیکه دانشجویان موفق به کسب حد نصاب قبولی در آزمون صالحیت بالینی نشد ،پس از 
  .گذراندن مجدد کارورزي واحد مربوطه در آزمون مجدد شرکت نموده وسپس جهت فارغ التحصیلی آنان اقدام گردد

  .عصر به پایان رسید 15جلسه در ساعت 
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