
 دانشکده پرستاری و مامایی توسعه آموزش دفتراسامی اعضا کمیته های 

 
 نام و نام خانوادگی نام کمیته شرح وظایف

 در ضروري بالینی هاي مهارت ارزیابی آزمون برگزاري در مشارکت و ریزي برنامه

کارورزي و کارآموزي دوره پایان

 رد یا قبول صورت به نتایج اعالم

 کارورزي و کارآموزي مراحل هاي آزمون ارتقاي

 بر یشنهاديپ و ضروري هاي مهارت تعیین و بالینی مهارتهاي نامه آئین بررسی

 وزارت از ارسالی بندي سطح اساس

 )مسئول(مینا جوزی  ارزیابی صالحیت بالینی

 )عضو(مهشید معینی مهر

 در جدید آموزشی هاي برنامه اجراي و طراحی خصوص در مشاوره و نظارت

 باالدستی هاي نامه آیین و قوانین فتنگر درنظر با دانشگاه

 درسی هاي برنامه اجراي در روزه ب و علمی اصول پایش و گذاري،اجرا سیاست

 اجرا حال در مصوب

 مانند جدید آموزشی هاي برنامه قرارگیري روند پایش و اجرا ، سیاستگذاري

 ، پروفشنالیسم

 درسی هاي مهبرنا در شواهد بر مبتنی طبابت و ارتباطی مهارتهاي

 فرایند کیفیت بهبود با مرتبط اي توسعه یا کاربردي هاي پژوهش اجراي و هدایت

 یادگیري و دهی یاد

 اجراي و ریزي برنامه در یادگیري و دهی یاد حیطه اندرکاران دست آگاهی ارتقاي

 موثر آموزشی روشهاي

 کوریکولوم اجراي باز و بازطراحی با آموزش کیفیت ارتقاي و گذاري سیاست

 فراگیران توانمندي مبناي بر آموزشی

 شادی گلی) مسئول( برنامه ریزی درسی 

 )عضو(فریدخت یردانی

 حسن فرهمند)عضو(

 دانشکده و واحد سطح در آموزشی هاي پژوهش اولویت تعیین

 آموزشی هاي پژوهش و طرحها انجام در گري لتسهی و همکاري

 امر به دانشجویان و علمی هیات اعضاء ترغیب منظور به انگیزشی سیستم ایجاد

 آموزش در پژوهش

 علمی هیات محترم اعضاي به پژوهشی هاي مشاوره ارائه

 با مرتبط شده تدوین پژوهشی نیازهاي راستاي در هدفمند هاي کارگاه برگزاري

 آموزش در پژوهش

 شده تعیین اهداف راستاي در آموزش، در پژوهش کاربردي طرحهاي از حمایت

 پزشکی آموزش ي زمینه در دانشجویی هاي نامه پایان از حمایت

 پزشکی آموزش ي زمینه در جزوات یا پمفلت بولتن، کتاب، انتشار

 داخلی سمینارهاي و ها مایشه در پزشکی آموزش با مرتبط مقاالت ارائه به کمک

 خارجی و

 :کشوري آموزشی هاي جشنواره در شرکت

 (پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت کننده برگزارمطهري ) شهید جشنواره

 (اسالمی آزاد دانشگاه کننده برگزار) فرهیختگان جشنواره

 

 
 

 (مسئولمریم مقیمیان) میته پژوهش در آموزشک

 مرجان گلی )عضو(



 دانشکده پرستاری و مامایی توسعه آموزش دفتراسامی اعضا کمیته های 

 

 

 تیداسا ارزشیابی

 دانشجو ارزشیابی

  درسی هاي برنامه ارزیابی

 درونی ارزیابی

 سلمانی)مسئول( فاطمه ارزشیابی

 مرضیه شایان منش)عضو(

 به نتایج ابالغ و مستمر طور به دانشکده اعتباربخشی انجام

  EDOمسئول

 داوري جهت اقدام

 داوران نظرات اعمال

 حوزه 8 هر در دانشکده فعالیتهاي نمودن بهینه

 نیره ناصری)مسئول(  اعتبار بخشی

 فرزانه رحیمی)عضو(

 )عضو(نرگس طوقیان

 هاجر دادخواه) عضو(
 

 هاي کارگاه ارائه براي مشخص آموزشی نیازسنجی برنامه تدوین

 پزشکی آموزش

نیازسنجی براساس آموزشی هاي کارگاه برگزاري

 ریزي برنامه رنظی پزشکی آموزش ضروري هاي کارگاه اجراي و تدوین

 اساتید جهت دانشجو ارزیابی هاي روش و تدریس هاي روش آموزشی،

وارد تازه

 هاي روش نظیر پزشکی آموزش ضروري هاي کارگاه اجراي و تدوین

سابقه با اساتید جهت دانشجو ارزیابینوین هاي روش و نوین تدریس

 هاي محیط در ها کارگاه مطالب بکارگیري پیگیري اجراي و تدوین

 مرتبط آموزشی

 هیات اعضاي کلیه شرکت تشویق جهت ییاه برنامه اجراي و تدوین

پزشکی آموزش ضروري هاي کارگاه در علمی

 شده اجرا پزشکی آموزش هاي کارگاه مدون ارزشیابی

 هرداد آذربرزین)مسئول(م اساتیدتوانمندسازی 

 نسیم خادمی)عضو(

 لیال سادات کهنگی)عضو(

 آموزشی نوآورانه هاي ایده و ها طرح و خالقیت از گیري بهره براي سازي زمینه

 دانشجویان

 طریق از آموزشی ي حیطه در دانشجویان پیشنهادات و مشکالت،انتقادات تقالان

 آموزشی معاونت و دانشگاه آموزشی کالن مدیریت سطوح به مشورتی کمیته

 پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت

 آموزش هاي حیطه در دانشجویی هاي فعالیت و تجارب تبادل و تعامل بسترسازي

 پزشکی علوم

 کیفی ارتقاي براي دانشجویان بین در مسئولیت احساس و مشارکت فرهنگ ادایج

 آموزشی

 در جاري آموزشی نظام با دانشجویان فعال و علمی آگاهانه، تعامل براي بسترسازي

 آموزشی ي ها برنامه ارتقاء جهت

مشورتی دانشجویان کمیته 

 و دانش آموختگان

 راضیه امینی)مسئول(

 زهرا راهنورد)عضو(

 باباشاهی)عضو( منیره


