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 تحَل ٍ ًَآٍری درآهَزش صَرتجلسِ کویتِ  شوارُ فرم :

 ( 49درسبل 9 شوبرُجلسِ )

 

 داًشگبُ علَم پسشکی جْرم

 هعبًٍت آهَزشی

 90/4201/ 32تاریخ:

 /آ/د 2881شوارُ اًدیکاتَر:

 

 تاریخ جلسِ : 14/6ساعت شرٍع :  0ساعت خاتوِ : کرم زادُدبیر جلسِ :  

33/90/4201  

هعاًٍت  هکاى جلسِ: دفتر

 آهَزشی

 صٌیع: دکتررئیس جلسِ

،دکترصادقیاى،دکترفاصلِ، دکتر عبدی،  ٍ خاًن ّا :آقایاى 

 کاظوی ، ،دکترثاهٌی دکتردّقاى پَر، دکترشاکری رضاًژاد،

کرم زادُ،دکترعابدی، دکتر صلح جَ، ،جٌاب آقایاى ٍ سرکارخاًن ّا: دکتررئَفی،دکتر صٌیع ، دکتر هصلی ًژاد غائبیي جلسِ :

 ًادری زادُ،

 حاضریي جلسِ :

 

 شرح جلسِ : 

 ثستِ ّبی ایي طرحدر ذصَص  ،ثرگسار شددردفتر هعبًٍت هحترم آهَزشی  22/09/1394هَرخ  94درسبلثبحضَراعضبی کویتِ تحَل ٍ ًَآٍری در آهَزش کِ  ًْندر جلسِ 

 قرار گرفت. ٍ تصَیت صحجت گردید هَارد زیر هَرد ثررسی

 

 د/آ/ 4885:شماره

 34/90/4405 :تاریخ

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

ثستِ تحَل ٍ ًَآٍری  1

 درآهَزش پسشکی

درابتذا فبیل صًتی آتىب ارسبلی اس يسارتخبوٍ پخص ي درایه خصًظ مقزر گزدیذ درایه جلسٍ  -
 اجزا گزدد. بزوبمٍ آتىب کٍ تمبم بزوبمٍ َبی مؼبيوت آمًسضی حًل

دکتزلیلی مصلی - دکتزصىیغ
 وژاد

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304 اػضبی کمیتٍ تحًل مقزر گزدیذ در کلیٍ بستٍ َب يارد امب لشيمی بٍ اجزای کلیٍ آوُب ویست. -

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304 اػضبی کمیتٍ تحًل کلیٍ مستىذات در راستبی طزح تحًل جمغ آيری گزدد. -

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304 اػضبی کمیتٍ تحًل کتببچٍ اَتمبم کبمل گذاضتٍ ضًد. جُت تکمیل -

تمبمی صًرتجلسبتی کٍ مزتبط بب آمًسش می ببضذ تًسط َمٍ کبرضىبسبن يي مذیزان تذيیه  -
 گزدد.

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304 اػضبی کمیتٍ تحًل

دکتزلیلی مصلی - دکتزصىیغ ضًرای داوطگبٌ مجذدا تطکیل ضًد. -
 وژاد

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304

مستىذات َیبت رئیسٍ مزتبط بب حضًر اػضبی کمیتٍ تحًل ي وًآيری در آوجب جمغ آيری  -
 گزدد.

دکتزلیلی مصلی - دکتزصىیغ
 وژاد

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304

دکتزلیلی مصلی - دکتزصىیغ ضًرای آمًسضی جُت دَی گزدد. -
 وژاد

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304
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دکتزلیلی مصلی - دکتزصىیغ ضًرای تحصیالت تکمیلی تطکیل گزدد. -
 وژاد

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304 اػضبی کمیتٍ تحًل در کىبر َزبستٍ در اوتُبی بزوبمٍ ػملیبتی کبر خالقبوٍ دروظز گزفتٍ ضًد. -

درجلسٍ بؼذی کمیتٍ مسئًلیه اجزا ي َمکبران ،تبریخ ضزيع ي پبیبن تمبم بزوبمٍ َب تًسط  -
 بب مذاد یبدداضت ي ارائٍ گزدد. مسئًلیه َزکمیتٍ در کتببچٍ

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304 اػضبی کمیتٍ تحًل

 دکتزصىیغ-دکتزلیلی مصلی وژاد 22/00/1304 اػضبی کمیتٍ تحًل سمبن ضزيع َزبزوبمٍ ػملیبتی اس یک یب ديمبٌ آیىذٌ می تًاوذ ببضذ. -

ي مسئًل َزبستٍ بٍ ػىًان طزح دتحقیقبتی بستٍ َبی تحًل ي وًآيری مصًة گزدیذ ي  -
 مجزی آن در وظز گزفتٍ ضذ.

دکتزلیلی مصلی -دکتزصلح جً 22/00/1304 اػضبی کمیتٍ تحًل
 دکتزصىیغ-وژاد
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                                 حبضریي جلسِ :

  جٌبة آقبی دکترصلح جَ)هعبًٍت پژٍّشی             (EDCهدیر دکتر هصلی ًژاد ) دکتررحین رئَفی)ریبست داًشگبُ(                   دکتر صٌیع   )هعبٍى آهَزشی (                                                    

                          

 

 

 کرم زادُ)دثیر کویتِ( (          هدیر هرکس رشد ٍ فٌبٍری)جٌبة آقبی ًبدری زادُجٌبة آقبی دکترعبثدی)هدیر پژٍّشی(                     

 


