
بسمه تعالی
گروه میکروبشناسی1398صورتجلسه سال پنجمین 

28/3/98تاریخ جلسه:
ظهر   30/11ساعت شروع:
،دکتر امیر مظفري ، دکتر مسجدیان ، دکتر دربان و خانم ها دکتر طالبی،  دکتر میرکالنتري ،آقایان دکتر ایراجیان اسامی حاضرین:

دکتر رضوي 
---- اسامی غایبین :

مطالب مورد بحث و تصمیمات اتخاذ شده در جلسھ
مطالب مورد بحث : 

ارائه هرگونه خدمت یا انعقـاد قـرارداد بـا واحـدهاي     لزومرئیس محترم دانشکده پزشکی مبنی بر 5435نامه شماره -1
مختلف بیرون از دانشکده ( داخلی یا خارج دانشگاه ) از مسیر معاونت اداري و مالی دانشکده  مطرح گردید 

مکاتبات مستقیم با پـردیس بـین الملـل    ممنوعیت  مبنی بر معاون محترم اداري و مالی دانشکده 5805نامه شماره -2
ید مطرح گرد

مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه درخصوص آئین نامـه ملـی تعـالی آمـوزش     2311نامه شماره -3
مطرح گردید علوم پزشکی 

درخصوص شرایط شرکت دانشجویان دکتري دانشکده پزشکی معاون محترم تحصیالت تکمیلی 5966نامه شماره -4
گردید مطرح 98رتخصصی در امتحان جامع شهریو

معاون محترم آموزشی دانشکده علـوم توانبخشـی درخصـوص درخواسـت اسـتاد جهـت کـالس        965نامه شماره  -5
مطرح گردید 97-98کارشناسی  در نیمسال اول دانشجویان 

معاون محترم  اداري و مالی دانشکده پزشکی مبنی بر شیوه نامه شهریه آموزشی درخصوص پایـان  5429نامه شماره -6
نامه هاي دانشجویان جهت وصول شهریه و شرکت در کالس کمیته حفاظت زیستی مطرح گردید 

ونـی مقطـع پزشـکی توسـط     معاون ممحترم اداري و مالی دانشکده پزشکی مبنی بـر ارزیـابی بیر  5339نامه شماره  -7
ارزیابان در تیرماه به اطالع  اعضاء محترم رسید 

اعضاي هیئـت  Affiliationمعاون محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی مبنی بر نحوه درج 5555نامه شماره -8
علمی و دانشجویان مطرح گردید 



مـدیرمحترم مرکـز مطالعـات و    2039( نامـه  معاون محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشـکی 5556نامه شماره  -9
مطرح گردید درخصوص ارائه طرح هاي پیشنهادي مرتبط با آموزش توسعه آموزش دانشگاه )

معاون محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی مبنی بر  اجراي برگزاري امتحـان  میـان تـرم و    5558شماره نامه -10
عملی با مسئولیت مستقیم  گروه می باشد  مطرح گردید 

مطرح گردید قسمت مربوطه دانشگاه آقاي  آیدین محمد زاده  جهت همکاري در  -11
مورد مخالفت قرار گرفت -

پایان ترم  تئوري دانشجویان  پزشکی  به اطالع اعضاي محترم هیئت علمی رسیدنمره نهایی-12

حل امضاء اعضاء جلسه:م
مسجدیان دکتر دکتر ایراجیان دکتر امیرمظفري دکتر 

دکتر رضويدکتر طالبی                             دکتر دربان 

دکتر میرکالنتري  


