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"EDO و EDC جلسه تعامل"

ساعت خاتمه :۱۴ دبیر جلسه :  ساعت شروع : ۱۳ تاریخ جلسه : ۹۹/۱۱/۱۲ EDC مکان جلسه: دفتر رئیس جلسه: دکتر نجفی پور

خانم ها و آقایان:  غائبین جلسه : جناب آقایان : دکتر رعیت دوست -دکتر چگین 

سرکارخانم ها: دکتر نجفی پور-دکتر آتش پور-دکتر حق بین – دکتر سفیدفرد –خانم فروزان 

حاضرین جلسه :

شرح جلسه : در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۲ با حضور معاون محترم آموزشی ، رئیس محترم دانشکده پزشکی ، مدیر محترم EDC ، مسئول محترم دفتر EDOدانشکده پزشکی ، مسئول محترم دفترEDOبیمارستان پیمانیه ، مسئول محترم دفتر 

EDO بیمارستان مطهری ، معاون محترم علوم پایه دانشکده پزشکی، مسئول دفتر EDO دانشکده پرستاری در دفتر مرکز توسعه باهدف بررسی سطح تعامل EDO و EDC برگزار شد.طی جلسه موارد زیر بحث و تصمیم گیری شد :

مسئول پیگیری تاریخ اجرا مسئول اجرا نظر کمیته یا شورا عنوان مورد بحث ردیف

دکتر نجفی پور ۹۹/۱۱/۱۲ مدیر EDC و  مسئولین دفاتر 
توسعه 

۱-مقررگردید در قالب تفاهم نامه بین مرکز توسعه ، رؤسای دانشکده ها سطح تعامل EDO و EDC تعریف گردد.

۲-مقرر گردید یک نمونه تفاهم تهیه گردد و به امضاء مسئولین رسیده باشد.

۳-مقرر گردید از نظرساختاری EDO ها زیر نظر ریاست دانشکده ها باشد و از نظر عملکردی توسط EDC بطور دوره ای 
ارزشیابی شوند. 

۴-مقرر گردید شرح وظایف EDO بطور شفاف در سایت EDO ها اطالع رسانی گردد و سایت EDO به روز باشد.

EDO-۵  بیمارستان در وب سایت بیمارستان ها تعریف گردد 

۶-در وب سایت لینکی بین دفاتر توسعه و مرکز توسعه و بالعکس تعریف گردد.

-۷-در این جلسه مقرر گردید در EDO دانشکده پزشکی کمیته آموزش پاسخگو با تاکید بر آموزش پاسخگو در سطح 
بالینی تعریف شود. و روند ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بالینی (آموزش بالینی ) توسط دفتر EDO بیمارستان ها 

درخصوص سطح تعامل EDO و 

EDC

۱

شماره: ۴۸۵۱/آ/د

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

پیوست: دارد



بسمه تعالی

     معاونت آموزش، تحقيقات و فن آوری

(۰۷۱)۵۴۲۳۰۰۱۰ (۰۷۱)۵۴۲۳۰۰۲۱   انتهای خیابان استاد مطهری-سایت پردیس

   صفحه الکترونیکی 
 http://jums.ac.ir

 پست الکترونیک
 edu@jums.ac.ir

پیگیری و انجام گردد.

۸-هم چنین روند ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی به EDO دانشکده پرستاری و 
پیراپزشکی واگذار گردد.

۹-جهت تعامل در سطح EDO یک گروه مجازی راه اندازی شود.

۱۰- از بین اعضای گروه آموزش پزشکی جهت ارائه مشاوره به EDO های بیمارستان های پیمانیه و مطهری افرادی 
معرفی گردند. 

۱۱-در این جلسه مسئول دفتر EDO دانشکده پرستاری و پیراپزشکی گزارشی  ازفعالیت کمیته های مرتبط به این حوزه 
اراائه نمودند و از جمله کمیته های برنامه ریزی واحد درسی ، نظام ارزیابی آزمون ها ، آموزش های مهارت در امر اسکیل 

لب و کمیته توانمندسازی

۱۲-مقررگرید طبق تصمیمات شورای سیاستگذاری مرکز توسعه ، برنامه توانمندسازی در حیطه مهارتی و تخصصی به 
دفاتر توسعه واگذار گردد و توانمندسازی اساتید در حوزه آموزشی به عهده EDC باشد.

شماره: ۴۸۵۱/آ/د
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