
 گروه آموزش پزشکی صورتجلسه : فرم شماره

 ( 99سال در 1شماره) جلسه

 

 جهرمی پزشک علوم دانشگاه

 یآموزش معاونت

   31/90/00 تاریخ:

 /آ/د1903 :اندیکاتور شماره

 دکتر نجفی پور: رئیس جلسه  EDCمکان جلسه:  33/90/00 تاریخ جلسه : 0319 ساعت شروع : 0:19ساعت خاتمه :  دبیر جلسه : خانم دکتر نجفی پور 

ر زاهدی دکت، دکتر علی دهقانی، دکتر نجفی پور ، دکتر مصلی نژاد، دکتر اسالمی ،  رعیت دوستدکتر  :ها سرکارخانم و انیآقا جناب : جلسه نیغائب ---

 سرکارخانم کرم زاده،

 : جلسه نیحاضر

دانشگاه با  مدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکیدر اتاق  93.8الی  03.8از ساعت  و ارائه راهکار EDCهدف هم اندیشی درخصوص چالش های  کمیته آموزش پزشکی بااولین جلسه سیاستگذاری  : جلسه شرح

وزشی ، مدیرمحترم آموزش مجازی،مدیر محترم آموزش مداوم و تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی،معاون محترم آمEDCدرجلسه مذکور معاون محترم آموزشی،مدیر محترم حضور اعضاء تشکیل گردید. 

 حضور داشتند. EDCدانشکده پرستاری وپیراپزشکی و کارشناسان محترم 

 بررسی شاخص های اعتباربخشی و چگونگی دستیابی به این شاخص ها،آموزش پزشکیتعیین جایگاه گروه ،و ارائه راهکار EDCهم اندیشی درخصوص چالش های  اهداف جلسه :

 جمع بندی جلسه :

 و  EDCبرگزاری وبینار درخصوص معرفی حوزه های  -1

  EDCاطالع رسانی فعالیتهای درحال اجرا و برنامه های  -

 .گرددو مواردی که نیاز به همکاری اساتید می باشد بیان  -

 سرکارخانم دکتر مصلی نژاد و جناب آقای دکتراسالمی( برگزار گردد .-( کارگاه بصورت وبیناری )جناب آقای دکتررعیت دوست،سرکارخانم دکتر نجفی پور11/90/00مقرر گردید در اولین سه شنبه )مورخ -

 گردید : مقرر گردید دوره توانمندسازی بارویکرد پژوهش در آموزش اجرا گردد. لذا پیشنهاد -

 .به منظور برگزاری دوره های کاربردی دوره کلی برگزار گردد. درعمل جهت آموزش بادید پژوهش در آموزش این دوره تعریف شده است. عنوان کلی دوره : کاربرد آموزش پزشکی در پژوهش گردد 

 دراین پژوهش چه ابعادی را دربر می گیرد؟ امتیازات چگونه محاسبه گردد؟ -1

 آموزش مجازی در پژوهش  -2

 و پژوهش  : سرکارخانم دکتر نجفی پور( TBLو پژوهش : سرکارخانم دکتر نجفی پور ، روش کالس وارونه و پژوهش : سرکارخانم دکتر نجفی پور ،  PBLدریس در پژوهش )روشهای روش های ت -3

 ارزیابی و پژوهش  -4

 ارتباط آزمون های کتبی/ عملی با پژوهش  -5

 و پژوهشارزشیابی برنامه  -6

 نوآوری در آموزش و پژوهش  -7

 بازخورد و پژوهش -1

 چگونه یک طرح پژوهش در آموزش بنویسیم ؟ -0

 چگونه یک طرح نوآورانه بنویسیم ؟ -19



 یامدهای جلسه :پ

 جهت اطالع رسانی و ایجاد احساس نیاز در اساتید EDCبرگزاری وبینار معرفی  -

 کاربرد ابعاد آموزش در پژوهشتعریف یک دوره توانمندسازی با رویکرد  -

 اطالع رسانی جهت هیات رئیسه -

 برگزاری دوره ای وبینار جهت گزارش کمیته ها -

 استفاده از نیروی انسانی فعال درحوزه آموزش پزشکی بااستفاده از تقویت عوامل انگیزشی جهت اساتید -

 آموزش : کاربرد جلسه جهت بسته های طرح تحول ونوآوری در

 قرار دادن محتوای جلسه مذکور جهت اتاق فکر و آموزش پاسخگو -

 قرار دادن محتوای جلسه مذکور جهت بسته مرجعیت علمی و اعتباربخشی -

 

 حاضرین جلسه :

 خانم کرم زاده                                            یدکتر زاهد                                                اسالمی دکتر                                                                                                 دهقانی دکتر                             دکتر مصلی نژاد                                     دکتر نجفی پور                              عیت دوستدکتر ر

 EDCکارشناس                    EDCمدرس دانشگاه و کارشناس               معاون آموزشی دانشکده پرستاری             دبیر آموزش مداوم و مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی           مدیر آموزش مجازی                              edcمدیر                       معاون آموزشی

 

 


