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 ،برگزار شده تاكنون يدبير شورا ضمن تشكر از زحمات اعضاي محترم شورا به اطالع رساندند با استفاده از نتايج جلسات كارشناس

به منظور كسب نظرات اصالحي نهـايي در جلسـه   

با توجه به قرائت نسخه پيش نويس مباحث فهرست، مقدمه، معرفي دانشگاه، معرفي منطقه تحت پوشش، مروري بر 

 . نداز، ارزشها، تحليل وضعيت موجود پس از نظرات اعضاء ويراستاري گرديد

  زيلوچيمحمدحسين   دكتر مسعود دهقاني
  عضو شورا

  

  رضا رضايي
  

  اعظم كاظمي
  عضو شورا

  

  
  

    زهره آذرباد

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  شوراي سياست گذاري 

  بسمه تعالي

  

محل تشكيل          

15/5/90 :زمان                  

81147كدپستي  –ابتداي خيابان اباذر  –ميدان پانزده خرداد  –كاشان 

: دورنگار  4443022-25: تلفن

  نقشه علمي سالمت دانشگاه ارائه نسخه پيش نويس

دبير شورا ضمن تشكر از زحمات اعضاي محترم شورا به اطالع رساندند با استفاده از نتايج جلسات كارشناس

به منظور كسب نظرات اصالحي نهـايي در جلسـه    كه در ادامه نقشه جامع علمي سالمت دانشگاه تدوين گرديد 

با توجه به قرائت نسخه پيش نويس مباحث فهرست، مقدمه، معرفي دانشگاه، معرفي منطقه تحت پوشش، مروري بر 

نداز، ارزشها، تحليل وضعيت موجود پس از نظرات اعضاء ويراستاري گرديدمفاهيم، اسناد باالدستي، چشم ا

  محمود صفاريدكتر 
  عضو شورا

  

دكتر مسعود دهقاني
  عضو شورا

  
  

  دكتر عليرضا مروجي
  عضو شورا

  

رضا رضايي
  عضو شورا

  
  

  

  ناصر قاسمي
  عضو شورا

  

زهره آذرباد
  عضو شورا

  

  

  

  

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شوراي سياست گذاري                            

  صورتجلسه 

    8:45 :ساعت شروع

      10: ساعت خاتمه
 

  

ارائه نسخه پيش نويس: دستوركار
  

  

  : گزارشات

دبير شورا ضمن تشكر از زحمات اعضاي محترم شورا به اطالع رساندند با استفاده از نتايج جلسات كارشناس

نقشه جامع علمي سالمت دانشگاه تدوين گرديد  نسخه پيش نويس

  .قرائت گرديد

  :مصوبات

با توجه به قرائت نسخه پيش نويس مباحث فهرست، مقدمه، معرفي دانشگاه، معرفي منطقه تحت پوشش، مروري بر  .1

مفاهيم، اسناد باالدستي، چشم ا
   

 
  

  

 

  رضا نعناكار
  دبير شورا

  

  دكتر عليرضا مفرح
  عضو شورا

  
  

  محمد صباحي بيدگلي 
  عضو شورا

  
 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
   دكتر مهرداد فرزندي پور  آقاي: غائبين

 دقيقه 20دكتر صفاري آقاي : تاخير


