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 تحَل ٍ ًَآٍری زرآهَزش صَرتجلسِ کویتِ  شوارُ فرم :

 ( 94زرسبل6شوبرُجلسِ )

 

 زاًشگبُ علَم پسشکی جْرم

 هعبًٍت آهَزشی

 81/8931/ 81تاریخ:

 /آ/د9113 شوارُ اًدیکاتَر:

 

 تاریخ جلسِ : 14/6ساعت شرٍع :  3ساعت خاتوِ : کرم زادُدبیر جلسِ :  

81/81/8931  

 صٌیع: دکتررئیس جلسِ هعاًٍت آهَزشی هکاى جلسِ: دفتر

، کاظوی، دکترفاصلِ، دکتر رضاًژاد،دکترصادقیاىد،دکتر صٌیع ، دکتر هصلی ًژاجٌاب آقایاى ٍ سرکارخاًن ّا: دکتررئَفی، غائبیي جلسِ : آقای ًادری زادُ

 دکترثاهٌیدکترعابدی، دکتر صلح جَ،دکترشاکری، ،عبدی،کرم زادُ

 حاضریي جلسِ :

 

 شرح جلسِ : 

 ثستِ ّبی ایي طرحزر ذصَص  ،ثرگسار شسزرزفتر هعبًٍت هحترم آهَزشی  11/00/1994هَرخ  94زرسبلثبحضَراعضبی کویتِ تحَل ٍ ًَآٍری زر آهَزش کِ ششن زر جلسِ 

 قرار گرفت. ٍ تصَیت صحجت گرزیس هَارز زیر هَرز ثررسی

 

 د/آ/ 9443:شماره

 81/81/8934 :تاریخ

 ندارد :پیوست
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 هسئَل پیگیری تبرید اجرا هسئَل اجرا ًظر کویتِ یب شَرا عٌَاى هَرز ثحث رزیف

ثستِ ّبی تحَل ٍ ًَآٍری  1

 آهَزش علَم پسشکی :

 

هقرر گردیذ پرٍپَزال تحقیقبتی پژٍّص در آهَزش تَسط هسئَل ّرثستِ ثبهَضَعبت ثستِ  -
ّبی تحَل ٍ ًَآٍری ًگبرش ضَد ٍ درضَرای پژٍّص در آهَزش تصَیت گردد. حتی ایي 

 پرٍپَزال ّب ثصَرت گسارش کبرقبثل ارائِ هی ثبضذ.

 دکترلیلی هصلی ًژاد 11/00/1334 تحَلاعضبی کویتِ 

ثٌب ثر هَضَع جلسبت از هذیراى گرٍُ ّبی آهَزضی ًیس ثِ عٌَاى هْوبى ٍیژُ دعَت ثِ عول  -
 آیذ.

 دکترلیلی هصلی ًژاد 11/00/1334 دکترلیلی هصلی ًژاد

جْت ّر ثستِ تحَل ٍ ًَآٍری ثرًبهِ عولیبتی زهبًجٌذی ضذُ ثِ ّوراُ  تب جلسِ آیٌذُ، -
 ص گردد.، ّذف ٍ ثرًبهِ ٍ درقبلت فرهت تْیِ ضذُ ،هطخزهبى،هکبى ٍ هسئَل اجرا 

 دکترلیلی هصلی ًژاد 11/00/1334 اعضبی کویتِ تحَل

زیرسبذت  ارتقبیثستِ  2

 ّبی آهَزش پسشکی

 ارائِ گردیذ.ایي ثستِ تَسط جٌبة آقبی کبظوی  -

 هقرر ضذ اصالحبت اًجبم گردد ٍ درجلسِ ثعذ هجذداً هَرد ثحث قرار گیرد -

 دکترلیلی هصلی ًژاد 11/00/1334 آقبی کبظوی

 ایي ثستِ تَسط جٌبة آقبی دکتررضبًژاد ٍ دکتر ثبهٌی ارائِ گردیذ. - ثستِ ثیي الوللی سبزی 3

 هَرد ثحث قرار گیردهقرر ضذ اصالحبت اًجبم گردد ٍ درجلسِ ثعذ هجذداً  -

دکتررضبًژاد ٍ دکتر  آقبی
 ثبهٌی

 دکترلیلی هصلی ًژاد 11/00/1334

ثستِ اعتجبرثرشی  4

 ثیوبرستبى ّبی آهَزشی

 دکترلیلی هصلی ًژاد 11/00/1334 سرکبرخبًن دکترصبدقیبى هقرر گردیذ ایي ثستِ در جلسِ آتی کویتِ تَسط سرکبرخبًن دکترصبدقیبى ارائِ گردد. -
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                                 حبضریي جلسِ :

 زکترصبزقیبى)ریبست زاًشکسُ پسشکی(                                    (     EDCهسیر زکتر هصلی ًژاز )       ع   )هعبٍى آهَزشی (          زکتر صٌی   زکتررحین رئَفی)ریبست زاًشگبُ(                                                    

 

 

                 جٌبة آقبی زکترصلح جَ)هعبًٍت پژٍّشی(زکتر فبصلِ)ریبست زاًشکسُ پرستبری ٍ پیراپسشکی(                              زکتر رضبًژاز )ّیئت علوی(                                                                          

 

 جٌبة آقبی زکترشبکری )عضَ هرکس رشس(                    آقبی کبظوی)ّیئت علوی(                           آقبی عجسی)ّیئت علوی(

 

 

 کرم زازُ)زثیر کویتِ( جٌبة آقبی زکترثبهٌی)ّیئت علوی(              جٌبة آقبی زکترعبثسی)هسیر پژٍّشی(          


