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عملکرد کمیته برنامه ریزی و طرح درسها در سال 1400-1401
 بازنگری  Log bookکاراموزی و کاراموزی در عرصه کارشناسی پرستاری:

بر اساس نظرات و پیشنهادات کمیته بازرسی وزرات بهااتیا از رتیته پرسیتارت بهیا بیازن رت گ بیک
کارامکزت و کارامکزت در عرصه هاف اصل این کمیتیه بیر روت ایین میکرد متمرکیی .ردییای در ایین راسیتا بیا
هماهن مایر .روه محترم دو بار بلسه رسم با ترکا همه اعضاء .روه پرسیتارت بر.یار.ردییا و سیدر در
مکرد پیشنهادات کمیته بازرسان وزارات بهااتا و اعمال تغییرات بحث و بررس قرار .رفای

 در این بلسات گ بک هات دانشکاه پرستارت دانشی اه علیکم پیتیک اصی،هانن دانشی اه علیکم پیتیک
تهرکرد ودانش اه آزاد اسالم واحا خکراس ان مکرد بررس قرار .رفا و نهایتا در مکرد اعمال تغییرات در نحکه
سیستم نمره ده ن تغییر در محتکیات و .کیه هات گ بک

فعل و اضافه کردن بخش هیات فرر ررییراب

مهارت بالین ری طریق مشاهده مستقیم ) (DOPSو ررییاب مقررررت و رصول ررتباط و رخالق حرفره
ری تورفق حاصل گردید.
 تصمیم گرفته شد با توجه به حجم کاری ربتدر در یک حیطه ر تمرکز باشد ،و ربتدر در مرحلره رول
الگ بوک کاررمویی رصالح گردد و سپس در مرحله دو

رصالحات در الگ بوک کاررمویی در عرصره

صورت گیرد.
 همچنین در رین جلسه جهت رعمال تغییررت محتویات بخش های الگ بوک بر رسراس تخصرو و
رشته همکاررن بین ریشان تقسیم گردید و یک فرصت یمان مشخو گردید تا تغییررت مرد نررر رر
رعمال کنند و برری رین جانب به عنورن مسئول کمیته رمیل نمایند .
 بعد ری رمیل ،بنده به عنورن مسئول کمیته فایل هر فرد رر مورد بای بین قرررر درده و سرپس بره
صورت حضوری با هر کدر ری همکاررن نشست جدرگانه در رتاق بنده جهت رعمال و تایید تغییررت هر
بخش صورت گرفت (خانم دکتر طهماسب  ،خانم محمدی  ،خانم میریرییان،خرانم خردیب  ،خرانم
رخوت و خانم مددکار) و نهایتا شش جلسه فردی تشکیل گردید.
 در جلسات مذکور تک تک گویه ها با همکاررن مربوطه مورد بحث و نقرد قرررر گرفرت  .بعرد ری
تشخیو ضرورت و رصالحات دستوری گررمری و  ...رصالحات نهای در محتوی گویه های هرر بخرش
صورت گرفت.

 سپس جهت رضافه نمودن بخش فر ررییاب بالین و رصول مقرررت حرفه ری بنده شخصا تمرام
تغییررت در هر بخش رر رعمال نموده و نهایتا فایل رصالح نهای الگ بوک کارآمویی بالین پرستاری
با تمام تغییررت مور نرر همرره با فهرست و رضافه نمدن چارت دروت در هشت نیم سال تحصریل ،
به مدیر گروه جهت هماهنگ و تکثیر تقدیم گردید.
 در رین ررستا پس ری باینگری در الگ بوک کاررمویی،با هماهنگ مدیر گروه محتر جهت رصالح و
رنجا تغییررت مورد نرر در الگ بوک کاررمویی در عرصه نیز دو جلسه ری حضوری با کلیره رعضرای
هیات علم گروه پرستاری تشکیل گردد و در مورد تغییررت مورد نرر بحث گردیرد .کره برا توجره
شرریط رپیدم کرونا رمکان حضور جلسات بعدی مقدور نگردید و ردرمه کار ری طریرق تشرکیل گرروه
ورتس آپ با عنورن باینگری الگ بوک در رین خصوص ردرمه یافت و در نهایت رنجا تغییررت و رجزرء
رصل و نهای الگ بوک کاررمویی بر رساس بخش های که درنشجویان در رنها شیفت خورهند برود برا
روس دلف به رجماع رسیده و سپس ری همکاررن خورسته شد با توجه به تخصو در هر بخرش آیرتم
های رولیه رر تنریم نمایندو سپس مسئول کمیته شخصا تک تک گویه های رریشیاب هر بخش رر برا
مسئول آن مورد بایبین و رصالح و مورردیحذف و مورردی رضافه و مورردی ویرریش گردیرد و نهایترا
ریتم های نهای رریشیاب هر بخش مورد تایید قررر گرفتو و سپس ریتم های رریشیاب مسئول بخش
و صحفه نمره ده نهای و بخش نیز جهت گزررش کار رساتید در هر شیفت رریشیاب درنشجویان در
دفترچه الگ بوک کاررمویی در عرصه نهای تنریم گردید.
 قررر دردن الگ بوک های رصالح شده بر روی سایت درنشکده
 تنریم طرح درس های بالین برری کلیه بخش های بالین پرستاری
 نیایسنج و بررس کمبودها و تهیه لیست وسایل مورد نیای در رتراق  SKILL LABو جهرت
ررتقای کیف آمویش درنشجویانی
دکتر اعظم علوی

مسئول کمیته برنامه ریزی

