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مدیریت دفتر  مکان جلسه:

 مرکز مطالعات و توسعه

 : جلسهرئیس 

  

دکتر مصلی نژاد، دکتر عابدی، دکتر هاشمی، دکتر 

 دکتر آتش پور، ثامنی

 حاضرین جلسه : دکتر اسالمی ،  پوراحمدی،دکتر شریفی، دکتر کاظمی،  دکتر صلح جو،نجفی پورخانم دکتر  غائبین جلسه :

پایه مورد بررسی قرار گرفت و مدیر مرکز مطالعات و توسعه و مدیران محترم گروه علوم پایه و معاون محترم آموزشی تدریس گروه علوم این جلسه به منظور بازنگری فرم ارزشیابی کیفیت شرح جلسه : 

 دانشکده پرستاری نظرات و پیشنهادات خود را مرقوم نمودند

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

همچنین در این جلسه فرم ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید علوم پایه که در کمیته نظام ارزیابی آزمونها  بازنگری فرم مقطع علوم پایه  -1
بررسی شده بود در اینجا نیز مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد و مقرر شد این فرمها جایگزین 

آیتم تقلیل یافت و مورد تایید  11آیتم به  11و از فرمهای قبلی در سامانه عملکرد اساتید )ماد( گردد 
 اعضا قرار گرفت

مرکز مطالعات 
 و توسعه

مرکز مطالعات و  89بهمن
 توسعه

مرکز مطالعات 
 و توسعه

مرکز مطالعات و  89بهمن
 توسعه

مرکز مطالعات  گاهنامه راجع به روش تدریس یک متن کوتاه جهت اساتید نوشته و ارسال گردد.
 توسعهو 

مرکز مطالعات و  89بهمن 
 توسعه

فرایند ارسال ارزشیابی دانشجو از کیفیت تدریس اساتید که بدین صورت مقرر گردید که انجام ارزشیابی 

و بازخورد به مدیر گروه و خود فرد در گروه و هم چنین  edcتوسط دانشجو در انتهای ترم از طرف 
به رئیس  edcو در نهایت گزارش کلی از  edcگروه به  رفع مشکالت در گروه و ارسال نتیجه جلسه

و تا ترم بعدی نسخه آن ارسال می  edcدانشکده پزشکی نقاط قوت و نقاط ضعف و بازخورد آن از 
 گردد

مرکز مطالعات 
 و توسعه

مرکز مطالعات و  89بهمن 
 توسعه

 اساتید که توسط دانشجو پرفرم ارزشیابی جهت اطالع تمام پس از مصوبه شورای آموزشی دانشگاه 
 به اساتید گروهها ارسال می گردد.می گردد ارسال گردد.

   

مقرر گردید در جلسه بعد فرم بازنگری اساتید دانشکده پرستاری با حضور مدیران گروه دانشکده 
 پرستاری مورد بررس و تحلیل قرار گیرد.

   

 حاضرین جلسه :

 دی                               دکتر اسالمی دکتر نجفی پور              دکتر صلح جو                           دکتر کاظمی              دکتر شریفی               دکتر پوراحم

 داشت     مدیر گروه آناتومی              معاون آموزشی دانشکده پرستاری مدیر گروه انگل شناسی        مدیر گروه میکروب    مدیر گروه به                 edcمدیر 



 


