
لوم دانشگاه ع ارزشیابیکمیته  صورتجلسه شماره فرم :

 پزشکی جهرم

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 وزشیممعاونت آ
 5/3/89  تاریخ:

 /آ/د908 :اندیکاتور شماره

 ساعت خاتمه : خانم دکتر نجفی پور دبیر جلسه : 

8:30 

 ساعت شروع :

9 

 تاریخ جلسه :

33/3/89 

دفتر  مکان جلسه:

مدیریت مرکز 

 مطالعات و توسعه

 : رئیس جلسه

  

 
 

خانم دکتر متین، خانم دکتر آتش پور، خانم دکتر حق بین، خانم دکتر مصلی نژاد، خانم دکتر نجفی پور،  غائبین جلسه :

 خانم برقرار 

 حاضرین جلسه :

 انجام شد این جلسه به منظور بازنگری فرم ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی اساتید توسط دانشجویان مقاطع بالینیشرح جلسه : 

 
 

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

      

 
1- 

اساتید بالینی از  آیتم بود مورد به مورد توسط 11در این جلسه فرمی که شامل  بازنگری فرم مقطع بالینی
مورد  11مورد به  11نظر روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفت و تعداد آیتمها از 

 رسید

مرکز مطالعات 
 و توسعه

مرکز مطالعات و  89خرداد 
 توسعه

1- 
 

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

فرمهای قبلی در سامانه عملکرد اساتید )ماد( شد و مقرر شد این فرمها جایگزین 
 گردد

مرکز مطالعات 
 و توسعه

مرکز مطالعات و  89خرداد 
 توسعه

مقرر شد جهت ورود اطالعات اساتید بالینی به سامانه پایش پیگیریهای الزم توسط  پیگیری ورود اطالعات اساتید بالینی به سامانه پایش -1
آقای جاماسبی )اداره خدمات آموزشی( نیز انجام شود تا امکان تهیه و ارسال کلیه 

 ارسال گردداطالعات جهت مهندسین سامانه ماد 

مرکز مطالعات 
 و توسعه

مرکز مطالعات و  89خرداد 
 توسعه

پیگیری ورود اطالعات اساتید علوم پایه به سامانه  -4
 پایش

کلیه اطالعات اساتید علوم پایه جهت بارگزاری در سامانه پایش ماد  cdمقرر شد 
ارسال گردد تا نهایتا جهت بارگزاری  EDCاز طرف اداره خدمات آموزشی به 
 سامانه اساتید به کرمان ارسال گردد.

مرکز مطالعات 
 و توسعه

مرکز مطالعات و  89خرداد 
 توسعه

 

 



 حاضرین جلسه :

 

 


