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  شهدا

  

يف
رد

  

  توضيحات  :عنوان پيشنهاد  :نام و نام خانوادگي
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  
1  

  
   -  پيشنهاد تكراري است  نصب تابلويي از آيات منتخب قرآن كريم  عليرضا يزداني

  
انجــام نظــر ســنجي از وضــعيت غــذا در    اعظم كاظمي-مهدي ناظري  2

  سلف سرويس دانشكده پزشكي
اي اظهار نظر به معـاون دانـشجويي ارجـاع          بر

 -  داده شد
-  

  
تغيير در نحوه پرداخت مبلغ ثبت نام در           دكتر رضوان منيري-سيد محسن ميري  3

 برنامه هاي آموزشي مداوم
  -   مورد موافقت قرار گرفت 

  
4  

  
تغيير در نحوه ثبت نـام در برنامـه هـاي            دكتر رضوان منيري-سيد محسن ميري

  آموزشي 

شنهاد در راستاي پيشنهاد  تغيير در نحـوه         پي
پرداخت براي ثبت نام در برنامه هاي آموزشي        

  مداوم مي باشد
_   

  
   دكتر رضوان منيري-سيد محسن ميري  5

حذف فرم ثبت ن ام از مدارك مورد نياز          
جهت شركت در برنامه هـاي  آموزشـي         

  مداوم

پيشنهاد در راستاي پيشنهاد  تغيير در نحـوه         
براي ثبت نام در برنامه هاي آموزشي       پرداخت  

  مداوم مي باشد
_   

  
تغيير در شيو ه ارزشيابي اجرا، محتوي و    دكتر رضوان منيري-سيد محسن ميري  6

  سخنرانان برنامه هاي آموزشي مداوم

پيشنهاد در راستاي پيشنهاد  تغيير در نحـوه         
پرداخت براي ثبت نام در برنامه هاي آموزشي        

  مداوم مي باشد
-  

  
تغيير در نحـوه ارائـه مـدارك شـركت و              دكتر رضوان منيري-سيد محسن ميري  7

  سخنراني در برنامه هاي آموزشي مداوم

پيشنهاد در راستاي پيشنهاد  تغيير در نحـوه         
پرداخت براي ثبت نام در برنامه هاي آموزشي        

  مداوم مي باشد
-   

8  
   دكتر رضوان منيري-سيد محسن ميري

ارزشيابي دانش و نگـرش     تغيير در شيوه    
شركت كنندگان در برنامه هاي آموزشي      

  مداوم

پيشنهاد در راستاي پيشنهاد  تغيير در نحـوه         
پرداخت براي ثبت نام در برنامه هاي آموزشي        

  مداوم مي باشد
-    

  ليال -محمدرضا دهقاني زاده-دكتر مسعود دهقاني  9
   محسن فتحي مقدم-دهقاني

ي اتـاق و    حذف قندان مشترك از ميزها    
  جلسات

مــورد موافقــت قــرار گرفــت و مقــرر گرديــد  
پيشنهادات در معاو نت بهداشـتي بـه صـورت  

  پايلوت انجام و نتيجه اعالم شود
-  -  

  
 


