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  دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع

81147/87137  

 :5556112 

اهداف، سياستها، راهبردها، اقدامات، الزامات، نهادها و پايش و 

مقرر گرديد نسخه پيش نويس نقشه جامع علمي دانشگاه در اختيار روساي محترم دانشكده ها قرار گرفته و به 

 . شان جهت حضور در جلسه آتي دعوت بعمل آيد

به منظور تعامل و كسب نظرات اعضا هيئت علمي، مديران، كارشناسان و كاركنان محترم دانشگاه مقرر گرديد 

  . ه اي از سوي شورا جهت انجام نظرسنجي در وب سايت دانشگاه درج گردد

  زيلوچي
  

  ناصر قاسمي
  عضو شورا

  

    اعظم كاظمي

  دكتر مسعود دهقاني، محمد صباحي بيدگلي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شوراي سياست گذاري 

  بسمه تعالي

  

دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع: محل تشكيل                

  16/5/90 :زمان               

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

: دورنگار  4443022-25: تلفن

  ارائه نسخه پيش نويس نقشه جامع علمي سالمت دانشگاه

   ادامه ارائه گزارش پيش نويس نقشه جامع علمي سالمت دانشگاه توسط دبير شورا 

اهداف، سياستها، راهبردها، اقدامات، الزامات، نهادها و پايش و نسخه پيش نويس مباحث ادامه 

 . پس از نظرات اعضاء ويراستاري گرديد

مقرر گرديد نسخه پيش نويس نقشه جامع علمي دانشگاه در اختيار روساي محترم دانشكده ها قرار گرفته و به 

شان جهت حضور در جلسه آتي دعوت بعمل آيدمنظور تعامل بيشتر و تبادل نظر از اي

به منظور تعامل و كسب نظرات اعضا هيئت علمي، مديران، كارشناسان و كاركنان محترم دانشگاه مقرر گرديد 

ه اي از سوي شورا جهت انجام نظرسنجي در وب سايت دانشگاه درج گردد

  دكتر محمود صفاري 
  عضو شورا

  

  

زيلوچيمحمدحسين 
  عضو شورا

  

  
  

  زهره آذرباد
  عضو شورا

  

اعظم كاظمي
  عضو شورا

  
  

محمد صباحي بيدگلي، دكتر عليرضا مفرح ،مروجي عليرضادكتر ،دكتر مهرداد فرزندي پور

  

  

  

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

شوراي سياست گذاري                            

  صورتجلسه 

      10 :ساعت شروع

    12:50: ساعت خاتمه
 

  

ارائه نسخه پيش نويس نقشه جامع علمي سالمت دانشگاه ادامه :دستوركار
  

  

  : گزارشات

ادامه ارائه گزارش پيش نويس نقشه جامع علمي سالمت دانشگاه توسط دبير شورا  

  :مصوبات

ادامه با توجه به قرائت  .1

پس از نظرات اعضاء ويراستاري گرديد ارزيابي

مقرر گرديد نسخه پيش نويس نقشه جامع علمي دانشگاه در اختيار روساي محترم دانشكده ها قرار گرفته و به  .2

منظور تعامل بيشتر و تبادل نظر از اي

به منظور تعامل و كسب نظرات اعضا هيئت علمي، مديران، كارشناسان و كاركنان محترم دانشگاه مقرر گرديد  .3

ه اي از سوي شورا جهت انجام نظرسنجي در وب سايت دانشگاه درج گرددياطالع
  

  

  

  

  

  

 
  

  

 

  رضا نعناكار
  دبير شورا

  
  

  

  رضا رضايي
  عضو شورا

  
  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

دكتر مهرداد فرزندي پور   آقايان؛ : غائبين

 دقيقه20 خانم آذرباد: تاخير


