
 

صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه

دبیر جلسه: دکتر دهقان پور ساعت خاتمه : ۰۰ : ۱۰ ساعت شروع :  ۰۰ : ۰۸ تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ مکان جلسه: سالن ایرانمنش   رئیس جلسه : دکتر رعیت دوست 

غائبین جلسه : دکتر فاصله - خانمها و آقایان : دکتر رعیت دوست - دکتر دهقان پور-  دکترحق بین- دکتر متین  -دکتر نجفی پور - دکتر اسالمی 

اکبر- دکتر آتش پور- دکتر مصلی نژاد- دکتر حاجیان  و خانم شادمند
حاضرین جلسه: 

شرح جلسه : ارائه شیوه نامه مرکز سنجش و آزمونهای علوم پزشکی ، طرح دستورالعمل اجرایی تکمیلی–اصالحی برگزاری آزمونهای پایان ترم ۰۰-۹۹   و موارد متفرقه

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

معاون آموزشی از زمان ابالغ 
مصوبه

مسئول مرکز 
سنجش

شیوه نامه ارائه شده مطرح و اصالحات نهایی بر روی آن صورت گرفت 
.(پیوست صورتجلسه) همچنین مقرر گردید تا شیوه نامه مذکور به روسا و 

معاونین آموزشی دانشکده ها نیز ارسال گردد.

ارائه شیوه نامه مرکز سنجش آزمونهای 
علوم پزشکی از سوی اعضای مرکز سنجش

۱

معاون آموزشی از زمان ابالغ 
مصوبه

مدیر مرکز 
مجازی دانشگاه

نامه های  شماره ۵۰۰/۸۷۸/د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ مبنی بر دستورالعمل 

اجرایی تکمیلی – اصالحی برگزاری آزمون های ارزشیابی پایان نیمسال دوم 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ و نامه شفاف سازی دستورالمل آزمون های برخط به شماره 
۵۲۱/۴۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ارسالی از وزارت متبوع مطرح و مورد تائید 
اعضا قرار گرفت ضمناً مقرر گردید  شیوه نامه فوق  به کلیه اساتید دانشگاه 

نیز اطالع رسانی گردد .

طرح موضوع از سوی مدیر مرکز آموزش 
مجازی دانشگاه به شماره ۷۷۱/آ/د مورخ 
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ بر اساس نامه معاون محترم 
آموزشی وزارت مبنی بر استفاده از 

دستورالعمل اجرایی تکمیلی–اصالحی 
برگزاری آزمونهای پایان ترم ۹۹-۰۰  

۲

معاون آموزشی از زمان ابالغ 
مصوبه

روسا و معاونین 
آموزشی 

دانشکده ها 

مقرر گردید تا درس اصول و مبانی مدیریت خطر در حوادث و بالیا بر اساس 
صورتجلسه زیرکارگروه آموزش در حوادث غیر مترقبه به شماره ۵۸۹/آ/د 
مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸و نامه شماره ۱۲/۳/۲۰۰۰/پ مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ 

ارائه درس اصول و مبانی مدیریت خطر در 
حوادث و بالیا

۳

شماره: ۷۶۳/آ/ص

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

پیوست: دارد



به میزان ۲ واحد نظری از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و به بعد 
جهت کلیه دانشجویان رشته های علوم پزشکی صرف نظر از سال ورود به 

تحصیل اضافه بر سقف واحدها به صورت الزامی ارائه گردد.  
معاون آموزشی از زمان ابالغ 

مصوبه
مدیر اداره کل 

آموزش و مدیر 
امور مالی 

معاونت آموزشی 
دانشگاه

با توجه به درخواست دانشجو با انصراف نامبرده بدون اخذ جریمه موافقت 
گردید ضمن اینکه شهریه پرداختی یک سال توسط ایشان قابل برگشت نمی 
باشد همچنین مقرر گردید به دلیل اشغال سهمیه اختصاص داده شده به این 
دسته از دانشجویان با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش و پس  از تصویب 
در هیات رئیسه در صورت انصراف ۲۰ درصد از شهریه مقرر کل دوران 
تحصیل به عنوان شهریه ثابت تحت عنوان جبران خسارت به دانشگاه 

پرداخت نمایند. (۲۸۱۷/س/و)

تعیین تکلیف وضعیت انصراف خانم صهبا 
امتحانی دانشجوی رشته پزشکی انتقالی از 

خارج از کشور 

۴

معاون آموزشی از زمان ابالغ 
مصوبه

روسا و معاونین 
آموزشی 

دانشکده ها 

مقرر گردید تا لینک تور مجازی و معرفی دانشگاه بر روی سایت معاونت 
آموزشی گذاشته شده و اطالعات کلی شهرستان ، معرفی دانشگاه ، امکانات و 
پتانسیل های موجود و بیمارستانهای آموزشی توسط روابط عمومی دانشگاه و 

اطالعات اختصاصی مربوط به هر دانشکده تحت عنوان ، معرفی دانشکده ها ،  
رشته ها و ... توسط معاونین آموزشی دانشکده ها به کارشناس سمعی بصری 

ارائه تا با همکاری واحد IT  تور مجازی دانشگاه راه اندازی گردد. 

طرح موضوع از سوی رئیس دانشکده 
پزشکی تحت عنوان معرفی دانشکده 

پزشکی به دانشجویان ورودی جدید 

۵

معاون آموزشی از زمان ابالغ 
مصوبه

معاونین آموزشی 
دانشکده ها ، 
رئیس مرکز 

سنجش آزمونها 

با توجه به عدم همخوانی سامانه آموزشی هم آوا با سامانه ارزشیابی ماد امکان 
عدم دسترسی این دسته از دانشجویان به صورت سیستمی وجود ندارد لذا 
مقرر گردید تا از این پس طی اطالع رسانی قبلی ، ارائه کارت ورود به جلسه 
توسط آموزش دانشکده الزامی و در صورت عدم انجام ارزشیابی اساتید امکان 

درخواست مدیر EDC در خصوص عدم 
دسترسی دانشجویانی که ارزشیابی اساتید  
انجام نداده اند به انتخاب واحد توسط اداره 

کل آموزش

۶



 EDC و مدیر حضور در جلسه امتحان از دانشجو سلب گردد .
معاون آموزشی از زمان ابالغ 

مصوبه
مدیر مرکز 

آموزش مجازی
مقرر گردید تا از سوی معاون آموزشی دانشگاه به گروه های آموزشی به 
منظور ارائه راهکار مناسب نامه ای ارسال و موضوع در جلسه آتی شورای 

آموزشی دانشگاه مطرح و نتیجه گیری شود.  

درخواست مدیر مرکز آموزش مجازی در 
خصوص قطعی برق در زمان آزمون 

۷


