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 بسمه تعالی
 EDOدفتر  ماهیاهن  جلسهصورت 

 با نام ویاد خدا آغاز شد. 32:11راس ساعت  13/2/89لسه ماهانه دفتر توسعه آموزش دانشکده در تاریخ ج
برگزاری  چالشهایبه بیان  EDOخانم دکتر پورعلیزاده ضمن خیر مقدم به دبیران کمیته های واحد مدیر دفتر توسعه آموزش در ابتدا 

. پرداختندعصر در شیفتکارورزی ها  تعدادی از لزوم انجامبدلیل  د ونحوه برنامه ریزی فعلیوضعیت موجوتوجه به کارگاههای دانشجویی با 

. همچنین در مورد   تعیین شودلوم ودر قالب برنامه ریزی کالسی برای هر ترم طبق کوریکپیشنهاد گردیدزمان اجرای کارگاهها  در این زمینه

Plan برنامه درسی دانشجویان  مشابه هر کارگاه مقرر شد اهداف مورد نظر برای تدریس در هر کارگاه از قبل تعیین شود تا از نظر محتوایی

دی ارائه شود.پس از آن اعضا در مورد مدرسین هرکارگاه به بحث وتبادل نظر پرداختند واسامی مدرسین پیشنهامحتوای جدیدو تکراری نباشد و

مدیر  هایپیگیری و سامانه سماءدر کارشناسی ارشدتوسط دانشجوارزشیابی اساتید درقبلی  مشکالترفع گزارشی از چنینهمتعیین گردید. 

EDO، ارائه گردید. آموزشی دانشکده ومدیر تحصیالت تکمیلی ت معاون 

لف ارزشیابی اساتید پرداخته شدو با در اختیار قرار دادن برگه های ارزشیابی موجود در سامانه سما به هر در ادامه به بحث در مورد مدلهای مخت

 سنجی پرسشنامه ها ،تغییراتپس از انجام فرآیند اعتباراقدام نمودند و مقرر شد  آیتمهای پرسشنامهبازنگری واصالح ،یک از اعضا به بازخوانی 

بازنگری  اعضاءبنا به درخواست د.همچنین گرددانشگاه مکاتبه  مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش به صورت گرفته طی نامه ای

 واصالح الگ بوک های موجود به جلسات بعد موکول گردید.

از اعضاء خواسته شدتا نظرات وایده  ،EDOخرداد ماه جاری توسط واحد  7همچنین با اشاره به برگزاری جلسه با استعداد درخشان در روز 

 پایان یافت . 31الم نمایند.با اعالم تاریخ جلسه آینده در پایان خردادماه جلسه ساعتهای خود را در این خصوص اع
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