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 تحَل ٍ ًَآٍری درآهَزش صَرتجلسِ کویتِ  شوبرُ فرم :

 ( 94درسبل4شوبرُجلسِ )

 

 داًشگبُ علَم پسشکی جْرم

 هعبًٍت آهَزشی

 73/4931/ 62تبریخ:

 /آ/د 9413شوبرُ اًدیکبتَر:

 

 تبریخ جلسِ : 3سبعت شرٍع :  3سبعت خبتوِ : کرم زادُدبیر جلسِ :  

62/73/4931  

 صٌیع: دکتررئیس جلسِ هعبًٍت آهَزشی هکبى جلسِ: دفتر

، کبظوی، دکترفبصلِ، دکتر رضبًژاد،دکترصبدقیبىد،دکتر صٌیع ، دکتر هصلی ًژاجٌبة آقبیبى ٍ سرکبرخبًن ّب: دکتررئَفی، غبئبیي جلسِ : ----

 ،دکترثبهٌیدکترعببدی، دکتر صلح جَ،دکترشبکری، ًبدری زادُ،عبدی،کرم زادُ

 حبضریي جلسِ :

 

 شرح جلسِ : 

 ثستِ ّبی ایي طرحدر ذصَص  ،ثرگسار شددردفتر هعبًٍت هحترم آهَزشی  22/07/1394هَرخ  94درسبلثبحضَراعضبی کویتِ تحَل ٍ ًَآٍری در آهَزش کِ چْبرم در جلسِ 

 قرار گرفت. ٍ تصَیت صحجت گردید هَارد زیر هَرد ثررسی

 

 د/آ/ ;759 :شماره

 5738/;7/:6 :تاریخ

 ندارد :پیوست
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 هسئَل پیگیری تبرید اجرا هسئَل اجرا ًظر کویتِ یب شَرا عٌَاى هَرد ثحث ردیف

ثستِ ّبی تحَل ٍ ًَآٍری  1

 آهَزش علَم پسشکی :

 

هقرر گردیذ در اتبق عولیبت زیر هجوَعِ ای بِ ًبم گرٍُ تحَل ٍ ًَآٍری در آهَزش ایجبد  -
 گردد.

 دکترلیلی هصلی ًژاد 30/00/1334 دکترهصلی ًژاد

جْت اسبتیذ ّیبت علوی جلسِ ای بب عٌَاى تحَل ٍ ًَآٍری در آهَزش در ّفتِ آیٌذُ ،ضب  -
 بر گسار گردد.

 دکترلیلی هصلی ًژاد 30/00/1334 دکترلیلی هصلی ًژاد

جْت ّر بستِ تحَل ٍ ًَآٍری برًبهِ عولیبتی زهبًبٌذی ضذُ بِ ّوراُ زهبى،هکبى ٍ هسئَل   -
 ص گردد.، ّذف ٍ برًبهِ هطخاجرا 

 دکترلیلی هصلی ًژاد 30/00/1334 دکترلیلی هصلی ًژاد

 دکترلیلی هصلی ًژاد 30/00/1334 اعضبی کویتِ تحَل  قرار گیرد. EDCصَرتجلسبت،عکس ٍ هستٌذات ٍ اخببر در سبیت هعبٍى آهَزضی، کلیِ -

 دکترلیلی هصلی ًژاد 30/00/1334 اعضبی کویتِ تحَل بِ هرکس تَسعِ ٍ یب هعبًٍت آهَزضی ارسبل گردد. 23/0/34برًبهِ عولیبتی تب تبریخ -

بستِ ّبی تحَل ٍ هسئَلیي  2

 ًَآٍری درآهَزش :

 

 دکترلیلی هصلی ًژاد-دکترصٌیع  23/0/34تب تبریخ  زادُ یهٌْذس ًبدر سَم ّسارُ داًطگبّْبی سوت بِ حرکت -

،دکتر دکترلیلی هصلی ًژاد )هحَری عذالت بخص( هحَر عذالت ٍ پبسخگَ آهَزش -
 فبصلِ، دکترعببذی

 هصلی ًژاددکترلیلی -دکترصٌیع  23/0/34تب تبریخ 

 دکترلیلی هصلی ًژاد-دکترصٌیع  23/0/34تب تبریخ  آقبی تفَیضی-دکترصٌیع ای حرفِ اخالق اعتالی -
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 دکترلیلی هصلی ًژاد-دکترصٌیع  ---- بعذاً ًَضتِ ضَد. پسضکی آهَزش در علوی هرجعیت ٍ ًگبری آیٌذُ -

 دکترلیلی هصلی ًژاد-دکترصٌیع  23/0/34تب تبریخ  دکترلیلی هصلی ًژاد )تکویلی تحصیالت گسیٌص داًطجَیبى بِ هربَط بخص( آزهًَْب ٍ سٌجص ارتقبی -

 دکترلیلی هصلی ًژاد-دکترصٌیع  23/0/34تب تبریخ  خبًن دکترهصلی ًژاد سالهت عبلی آهَزش هراکس ٍ هَسسبت اعتببربخطی-

 دکترلیلی هصلی ًژاد-دکترصٌیع  23/0/34 تب تبریخ دکترثبهٌی،دکتر رضبًژاد بیي الوللی سبزی آهَزش پسضکی-

 دکترلیلی هصلی ًژاد-دکترصٌیع  23/0/34تب تبریخ  دکترهصلی ًژاد -آقبی کبظوی تَسعِ ٍ ارتقبی زیر سبخت ّبی آهَزش پسضکی-

                                 حبضریي جلسِ :

 دکترصبدقیبى)ریبست داًشکدُ پسشکی(                                    (     EDCهدیر دکتر هصلی ًژاد )       ع   )هعبٍى آهَزشی (          دکتر صٌی   دکتررحین رئَفی)ریبست داًشگبُ(                                                    

 

                 جٌبة آقبی دکترصلح جَ)هعبًٍت پژٍّشی(دکتر فبصلِ)ریبست داًشکدُ پرستبری ٍ پیراپسشکی(                              دکتر رضبًژاد )ّیئت علوی(                                                                          

 

 جٌبة آقبی دکترشبکری )عضَ هرکس رشد(    آقبی عجدی)ّیئت علوی(                        جٌبة آقبی ًبدری زادُ)هدیر هرکس رشد(                        آقبی کبظوی)ّیئت علوی(        

 

 کرم زادُ)دثیر کویتِ( جٌبة آقبی دکترثبهٌی)ّیئت علوی(              جٌبة آقبی دکترعبثدی)هدیر پژٍّشی(          


