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مسئول پیگیری تاریخ اجرا مسئول اجرا نظر شورا عنوان مورد بحث ردیف

آموزش دانشکده مهرماه ۹۵ گروه انگل شناسی در هر ورودی با توجه به نظر گروه انگل شناسی و استاد درس آمار بررسی و ارائه 
یا عدم ارائه اعمال شود.

ارائه درس آمار حیاتی و 
کاربرد کامپیوتر 

۱

معاون پژوهشی دانشکده 
پزشکی

۹۵/۰۱/۲۲ گروه انگل شناسی پروپوزال تصویب گردید و جهت بررسی هزینه به معاونت پژوهشی دانشگاه ارجاع 
داده شد.

تصویب پروپوزال دانشجو 
ساینا کرمی  

با عنوان تاثیر  عصاره 
زردچوبه 

۲

معاون پژوهشی دانشکده 
پزشکی

۹۵/۰۱/۲۲ گروه انگل شناسی
پروپوزال تصویب گردید و جهت بررسی هزینه به معاونت پژوهشی دانشگاه ارجاع 

داده شد.

تصویب پروپوزال دانشجو 
فرزانه بیگلرنیا 

با عنوان بررسی فراوانی 
آلودگی سیستم همودیالیز به 

آمیب های آزاد زی

۳

معاون پژوهشی دانشکده 
پزشکی

بهمن ماه ۹۴ معاون پژوهشی 
دانشکده پزشکی

حق الزحمه استادیار ، مربی ، دانشیار و .... بر اساس مقررات پرداخت خواهد شد . 
این مقررات در مدیریت پژوهشی دانشکده اعمال خواهد شد.

حق الزحمه پایان نامه ۴

آموزش دانشکده مهرماه۹۵ گروه انگل شناسی درس کارورزی که دانشجویان ارشد انگل شناسی باید دوره هایی در آزمایشگاههای 
خاص بگذرانند یا در آزمایشگاههای بیمارستان که بیشتر جنبه کنیکال دارد .قسمت 
دیگر آزمایشگاههای مولوکار است اما آزمایشگاههای تک یاخته خونی ، روده ای 
،کرم شناسی که می بایست ۱۵ روز ۵ ساعته در شیراز بگذرانند. مصوب گردید 

حضور ایشان در شیراز ترجیحا در پایان ترم باشد.

نحوه ارائه درس کارورزی ۵

آموزش دانشکده مهرماه۹۵ گروه انگل شناسی آرایش دروس نهایی کارشناسی ارشد انگل شناسی مورد تصویب شورای تحصیالت 
تکمیلی دانشکده به اداره خدمات آموزشی ارسال می گردد.

آرایش دروس ۶
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