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 صَرتجلسِ کویتِ تحَل ٍ ًَآٍری زرآهَزش  شوارُ فرم :

 ( 94زرسبل 7شوبرُ جلسِ )

 

 زاًشگبُ علَم پسشکی جْرم

 هعبًٍت آهَزشی

 42/80/4932 تاریخ:

 /آ/د9080 شوارُ اًدیکاتَر:

 

 تاریخ جلسِ : 20/6ساعت شرٍع :  3ساعت خاتوِ : کرم زادُدبیر جلسِ :  

42/80/4932  

: دکترهصلی رئیس جلسِ دفتر ریاستهکاى جلسِ: 

 ًژاد

جٌاب آقایاى ٍ سرکارخاًن ّا: دکتررئَفی،دکتر صٌیع ، دکتر هصلی ًژاد،دکترصادقیاى،دکترفاصلِ، دکتر رضاًژاد، کاظوی  غائبیي جلسِ : آقایاى ًادری زادُ، عبدی، دکترشاکری

 ،کرم زادُ،دکترعابدی، دکتر صلح جَ، دکترثاهٌی دکتردّقاى پَر

 حاضریي جلسِ :

 

 شرح جلسِ : 

ثرگسار شس، زر ذصَص ثستِ ّبی ایي طرح زرزفتر ریبست هحترم زاًشگبُ   24/00/1394هَرخ  94کِ ثبحضَراعضبی کویتِ تحَل ٍ ًَآٍری زر آهَزش زرسبلّفتن زر جلسِ 

 قرار گرفت. ٍ تصَیت صحجت گرزیس هَارز زیر هَرز ثررسی

 

 د/آ/ 8053:شماره

 42/53/4832 :تاریخ

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

ثستِ ّبی تحَل ٍ ًَآٍری  1

 آهَزش علَم پسشکی :

 

درخصًص بستٍ َای تحًل درآمًزش، عاليٌ بر يريد اطالعات درسایت اتاق عملیات، عکس  -
 َا َم ضمیمٍ صًرتجلسات يارد گردد. 

 دکترلیلی مصلی وژاد 24/00/1334 اعضای کمیتٍ تحًل

 دکترلیلی مصلی وژاد 24/00/1334 اعضای کمیتٍ تحًل تمامی بستٍ َا بصًرت یک کتابچٍ آمادٌ گردد . -

زیرسبذت  ارتقبیثستِ  2

 ّبی آهَزش پسشکی

 دکترلیلی مصلی وژاد 24/00/1334 آقای کاظمی مقرر گردید در قالب استاودارد يارد ي سپس بصًرت یک کتابچٍ بیرين آید. -

دکتررضاوژاد ي دکتر  آقای بصًرت یک کتابچٍ بیرين آید.مقرر شد در قالب استاودارد يارد ي سپس  - ثستِ ثیي الوللی سبزی 3
 ثامىی

 دکترلیلی مصلی وژاد 24/00/1334

ثستِ اعتجبرثرشی  4

 ثیوبرستبى ّبی آهَزشی

ایه بستٍ تًسط سرکارخاوم دکتر صادقیان ارائٍ گردید ي مقرر گردید در قالب استاودارد يارد ي  -
 سپس بصًرت یک کتابچٍ بیرين آید.

 دکترلیلی مصلی وژاد 24/00/1334 دکترصادقیانسرکارخاوم 

ثستِ آهَزش پبسرگَ ٍ  5

 ثستِ آهَزش هجبزی

ایه بستٍ تًسط سرکارخاوم دکتر مصلی وژاد ارائٍ گردید ي مقرر گردید در قالب استاودارد يارد ي  -
 سپس بصًرت یک کتابچٍ بیرين آید.

دکترلیلی مصلی سرکارخاوم 
 وژاد

 وژاددکترلیلی مصلی  24/00/1334
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                                 حبضریي جلسِ :

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

 

 

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

                          

 

 

 کرم زازُ)زثیر کویتِ( یلی(          جٌبة آقبی زکترثبهٌی)ّیئت علوی(              جٌبة آقبی زکترعبثسی)هسیر پژٍّشی(        سرکبرذبًن زکتر زّقبى پَر)هسیر تحصیالت تکو

 


