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: ...................ماره
: ....................يخ

: .................وست

  لن شهدا

خود تحـت عنـو
ث و بررسي اعضا
فاهيم برنامه ريز

نام گذاري» شگاه
گاه تعيين گرديد
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 سپس گزارش خ
د كه مورد بحث

ارتباط با مفا در 

ست گذاري دانش
ت گذاري دانشگا

اعمال گرنيز ضا 
بوطمعاونتهاي مر

هنگي آقـاي زيل
ردد و عالوه بر
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. ده درج گردد

شنهادي تا روز س

 
  دانشگاه
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/81147كدپستي  –ر
دورنگا 

را قرائت نموده
اليد ارائه نمودند
 هاي تخصصي

شوراي سياس«ن
شوراي سياست
ت مورد نظر اعض
جهت تعامل با م

شور طي همـاه
ع وقت برگزار گر
ارگاه شركت نما

نندص تكميل ك
 نظرسنجي پيش

 . اقدام نمايد

 ناصر قاسمي
ر مالي اداري رئيس د

مسعود دهقاكتر
اينده معاونت بهداش

  
  

اعظم كاظمي
ISOدبير كميته 

  
  
  

 بسمه تعالي
 صورتجلسه 

  

 
 

ابتداي خيابان اباذر –

  دانشگاه

ر 23/11/89رخ
را به صورت اسال
ش اعضاي كميته

دانشگاه بعنوان
كار بعنوان دبير ش

اصالحات.  رسيد
ضا اصلي شورا ج

علمي سالمت كش
ك روزه در اسرع
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مور صورتجلسه
المت دانشگاه ر
 گذاري، آموزش
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شه جامع علمي د
آقاي رضا نعناكا
ل آن به تصويب
اه به عنوان اعض

 .  نمايند
ن نقشه جامع ع
اه آموزشي يك
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د را ارائه نمودند

دي تدوين نقش
، حترم دانشگاه

و مراحل ه شده
نت هاي دانشگا
ي شورا معرفي
 تدوين كنندگان
ت متبوع، كارگا
سرپرستان دانش
جي پيشنهادي ش

نظرات اص رسال
فاده از نظرات اص

30: جلسات به

رضا نع
دبير كميسيون

دكتر محمو
نماينده معاو

زهره آ
نماينده معاو
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حل تدوين نقشه
ط كميته ها با ش
شاور نظرات خود

ام كميته راهبر
د سرپرست مح
 زمان بندي ارائه
مايندگان معاون

 را در جلسه آتي
فاده از تجارب

ي سالمت وزارت
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بنا به پيشنهاد
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به منظور استف

گذاري سياست
دانشگاه، معاو
مقرر گرديد د
مقرر گرديد اع
و دبيرخانه شو
مقرر گرديد س

محمدحسين اعر
سرپرست دانشگاه

كتر عليرضا مفرح
ده معاونت دانشجو

  
  

مدحسين زيلوچي
بهدا خدمات ارشد س

  درماني
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