
  
 و

و     
   

ضا 
 ت

مه 

 

................  

................  

.. ..............  

  ع 

  شكده ها

مراحـلمـالي از   
و.  ارائه نمودنـد 

ات، انتقـادات و
ي نقشـه جـامع

اختيار اعض در
نقطه نظرات ي 

برنام دانشگاه، 

 صباحي بيدگلي 
  شكده بهداشت

  
  
  
  

  حمود صفاري
  ضو شورا

  
  

  ره آذرباد 
  ضو شورا

.......: ........ماره
.....: ...........ريخ

....: ........وست

ه مديريت و منابع

اي محترم دانش

گزارشـي اجم ن
رالمي دانشگاه 

سـواالت، ابهامـا
وين نسخه نهايي

را دت دانشگاه 
 و جمع بندي

شوراي 90/
 

محمد صب
معاون دانش

دكتر مح
عض

زهر
عض

شم
تار
پيو

تر معاونت توسعه

  

81147/87137  
 :5556112 

 اصالحي روسا

شور و همچنين
ي نقشه جامع عل

هـا س م دانشـكده
تا در تدو مودند 

علمي سالمت
حث و بررسي

4/4پ مورخ
. وين نمايند

  ل
ستاري 

  چي

  

دفت: حل تشكيل

19/5/90 :مان

7كدپستي  –ذر
:دورنگار 

 كسب نظرات

ريزي كشرنامه
اسناد باالدستي
روسـاي محتـرم
نشگاه مطرح نم

عنقشه جامع 
و پس از بح د

  .دهندس
پ/744/1/29

ت دانشگاه تدو
محمدرضا افاضل

پرسرست دانشكده 
  ومامايي

زيلوچحمدحسين 
  عضو شورا

  
  
  
  

اعظم كاظمي
  عضو شورا

  

 بسمه تعالي

  

مح        
زم               

ابتداي خيابان ابا

و مت دانشگاه

شگاه در نظام بر
سايرو كشور ت

در ادامـه ر ه و
علمي سالمت دا

ننويس   پيش
بره قرار دهند

 گذاري انعكاس
ق نامة شماره
 علمي سالمت

سرپر

مح

    ضايي

  كاشان

   
       

ا – پانزده خرداد
444302 

مع علمي سالم

شه علمي دانش
سالمتعلمي ع

ون را بيان نموده
ن نقشه جامع ع

 

نسخهها  كده
ارشناسان خب
وراي سياست

ها مطابق كده
ر نقشه جامع
 لي اصغرزاده
  كده پيراپزشكي

  

 ود دهقاني
   شورا

  
  

 

 قاسمي
   شورا

 

، رضا رضضا مفرح

شتي درماني ك
  ذاري

 
 

ميدان –كاشان 
2-25: تلفن

يس نقشه جام

مون جايگاه نقش
شور، نقشه جامع

تاكنو 89ن ماه
پيراموني خود را

.فاده قرار گيرد

محترم دانشك
 گروه ها و كا

به شو 1/6/90
 محترم دانشك
ها را مبتني بر
دكتر اكبر عل
سرپرست دانشك

دكتر مسعو
عضو

ناصر ق
عضو

دكتر عليرض ، ،ور

و خدمات بهداش
اي سياست گذ

11:3   
     

سخه پيش نوي

خود پيراملمي 
 جامع علمي كش
كرد شورا از بهمن
 نظرات اصالحي
 بازنگري و استف

رديد روساي م
لمي، مديران

5تا  حداكثر 
رديد روساي
ه ك دانشكده

  يان 
  شكي

  ي

رداد فرزندي پو

 علوم پزشكي و
شور               

  لسه
30 :ت شروع
14: ت خاتمه

ارائه نس: وركار

  : رشات
بحث علر شورا

 و تدوين نقشه
عملكس گزارش

نهادات و نقطه
ي دانشگاه مورد

  :وبات
مقرر گر .1

هيات عل
خود را ح

مقرر گر .2
استراتژيك

  

ر اسماعيل فخاري
ست دانشكده پزش

  رضا نعناكار
  دبير شورا

  
  
  

كترعليرضا مروجي
  عضو شورا

  

دكتر مهر  آقايان؛

  
  
  

دانشگاه
           

صورتجل
ساعت
ساعت

 
 

دستو
 

 

گزا
دبير
تهيه

سپس
پيشن
علمي
مصو

  جج
  

 
  
  
 

دكتر
سرپرس

دكت

 
  

  
  

آ: غائبين
  


