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

امور هیات علمی دانشکده پزشکی مبنی بر فهرست منابع مرجـع آزمونهـاي پـیش    معاون محترم 1926نامه  شماره -1
مطرح گردید کارورزي 

سرپرست محترم دانشکده پزشکی  مبنی بر الزام  به رویت رسیدن برنامـه درسـی در بـدو ورود    1740نامه شماره -2
مطرح گردید دانشجویان پزشکی به بخش آموزشی 

سرپرست محترم دانشکده پزشکی  درخصوص کارگاههاي توانمند سازي جهت سرپرست محترم 1732نامه شماره -3
ط دفتر برنامه ریزي و توسعه به اطالع اعضاء محترم گروه رسید ستدریس تو

SOPو log bookدانشکده پزشکی مبنـی بـر لـزوم پـر کـردن      معاون محترم اداري و مالی 1982نامه شماره -4
براساس  استاندارد مطرح گردید 

معاون  محترم امور هیات علمی دانشکده پزشکی  درخصوص نحوه استفاده از ماموریت آموزشی  و 2172نامه شماره -5
فرصت مطالعاتی شاغلین دانشگاه به اطالع اعضاء محترم  هیات عملی گروه رسید 

و سلول درمانی معاون محترم درمان درخصوص ممنوعیت انجام هرگونه خدمات پزشکی بازساختی 2380نامه شماره -6
در مطب مطرح گردید 

محرمانه حراست دانشگاه به اطالع اعضاء محترم هیئت علمی رسید .نامه -7

بازبینی از جنبه آموزش از طرف وزارتخانه به اطالع اعضاء محترم هیئت علمی رسدوبازدید شهریور ماه -8
مقرر گردید اساتید در کارگاه ها شرکت نمایند -

استاد مشاور بـه اطـالع   آیین نامه  معاون محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده  درخصوص بازنگري 2702نامه شماره -9
اعضاء محترم هیئت علمی رسید 



معاون محترم امور هیئت علمی دانشکده پزشکی  درخصوص تشدید برنامـه هـاي نظـام مراقبـت     2749نامه شماره -10
دید بیماریهاي اسهالی و التور  اعالم گر

درخواست آقاي دکتر صابر اسمعیلی براي انجام تعهدات  مور بررسی قرار گرفت -11
مورد موافقت قرار نگرفت -

معاون محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی درخصوص سنجه ي اعتبار بخشی پشتیبانی از روش 3055نامه شماره -12
هاي فعال و مناسب تدریس مطرح گردید 

مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی  درخصوص لزوم کسب مجوز خرید تجهیزات و ملزومات 270نامه شماره -13
پزشکی خارجی با مشابه داخلی مطرح گردید 

مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی  درخصوص ممنوعیت مکاتبه مستقیم با سطوح باالي وزارت و 353نامه شماره -14
الع اعضاي محترم هیئت علمی رسید ادارات به اط

معاون محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی  درخصوص الزام ارائه پایان نامه اصالح شده به گروه 3078نامه شماره -15
توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی  مطرح گردید 

واحد 8ه واحد زیر حد مجاز (زیر معاون محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده  پزشکی درخصوص عدم ارائ3176نامه شماره -16
بجز در ترم آخر مطرح گردید ) 

معاون محترم امور هیات علمی دانشکده پزشکی  درخصوص حمایت از اعلضاي محترم هیئت ممتحنه و 3253نامه شماره -17
ارزشیابی کالن منطقه اي مطرح گردید 

مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه درخصوص اصالحیه فهرست منابع مرجـع آزمونهـاي   1273نامه شماره -18
مطرح گردید 98-99جامع علوم پایه پزشکی سال 

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

دکتر میرکالنتري  دکتر رضويدکتر طالبی                               


