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تدوین  جراحی، روان پرستاری و کودکان، سالمت جامعه جهت  - داخلیمشارکت گروه های آموزشی  

 در دانشکده پرستاری جهرم  تحصیلی  ترم  جهت یک  آموزشیبرنامه 

 

باشد،  جهت دستیابی به اهداف آموزشی دانشکده پرستاری که بالطبع ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش های ارائه شده می 

الزم است انسجام، مشارکت و تعامل بین گروه های آموزشی دانشکده برقرار باشد. بنابراین مدیران گروه های آموزشی  

ساعات کالس های درس، برنامه کارآموزی و    در شروع هر ترم تحصیلی در خصوص برنامه ریزی و آرایش دروس، 

، جلساتی را برگزار  عملی و نحوه ارزیابی فعالیت گروه های آموزشی، زمان و نحوه برگزاری آزمون های تئوری و  کارورزی

مراتب    می کنند که به حداکثر تعامل بین گروهی برسند. پس از تدوین برنامه آموزشی مربوطه جهت یک ترم تحصیلی 

روه های  تا در صورت تأیید جهت اجرا به اعضای گ   جهت بررسی و تأیید به معاونت آموزشی دانشکده ارسال می گردد 

 آموزشی اعالم گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 



مشارکت گروه  فلوچارت    برنامه   تدوین  جهت  جهرم  پرستاری  دانشکده   آموزشی   های  مدیران 

 تحصیلی  ترم  یک در  آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی آموزشی  تدوین اعالم 

توسط معاونت آموزشی دانشکده به 

 مدیران گروه های آموزشی 

 جامعه   سالمت گروه مدیر جراحی  -داخلی مدیر گروه  کودکان و پرستاری  روان گروه مدیر

تدوین برنامه آموزشی و  

زمان بندی دروس گروه  

 کودکان و پرستاری روان

تدوین برنامه آموزشی و  

زمان بندی دروس گروه  

 جراحی  -داخلی

تدوین برنامه آموزشی و  

  زمان بندی دروس گروه

   جامعه سالمت

در خصوص برنامه ریزی ترمی و آرایش    برگزاری جلسه جهت مشارکت و تعامل مدیران گروه های آموزشی

 زاری آزمون های تئوری و عملی و نحوه ارزیابی فعالیت های اعضای گروه دروس، زمان و نحوه برگ

تدوین برنامه کلی آموزشی ترم تحصیلی با  

 اجماع نظر مدیران گروه های آموزشی

 ارسال به معاونت آموزشی دانشکده جهت تأیید 

  گروه مدیرارسال به 

 کودکان و پرستاری روان

مدیر گروه  ارسال به 

 جراحی  -داخلی

مدیر گروه  ارسال به 

 سالمت جامعه 

  ارسال به اعضای گروه 

   کودکان و پرستاری روان

ارسال به اعضای گروه  

 جراحی -داخلی 

ارسال به اعضای گروه  

 سالمت جامعه 



 

 


