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  ارت متبوع

ختاري رد )ع(
د را پيرامـون

ا و سياسـت
ف دانشـگاه و

 .  گيرد

تـدوين و گاه

، معاونتهايي 

با مشـاركت 
تشـكيل ـي  

فقيت ميـزان

در خصـوص   

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

....: ........وست

ح دو نامه از وزا

(ود امام رضا 
 گزارش خـود

ين برنامه هـا
ـاي مختلـف
آموزشي قرار
محترم دانشگ

ه جامع علمي

،مت دانشگاه
گـاه  آموزشـ

و شاخص موفق

 .د

ش پزشـكي

شم
تار
پيو

  سالن شهدا : 
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ع علمي و طرح

 با ميالد مسعو
سپس .مودند

شگاه در تدوي
اي حـوزه هـ
و گروه هاي آ
يات رئيسه م

نمودن نقشه 

ع علمي سالم
كارگم انجام و

رگزار گردد و

پيشنهاد شد 
مان و آمـوزش

 .شدرح 

:محل تشكيل 
4/8/0 :زمان 

7كدپستي  –ذر
:دورنگار 

دن نقشه جامع

مانهمزكه اه
سپاسگزاري نم

ي سالمت دانش
تيار معاونتهاخ

تي وز تحقيقا
هيمي توسط 

ظور عملياتي
 . گردندزم

نقشه جامعت
هماهنگي الزم

در دانشگاه بر

ع در واحدها
هداشت و درم
در جلسه مطر

 بسمه تعالي
           
           

ابتداي خيابان ابا

 عملياتي نمود

سالمت دانشگا
 اعضا شورا س

ه جامع علمي
خانشگاه در ا

رستانها، مراكز
شه جامع علم

ذاري و به منظ
ملزي مربوطه
كلياتيران با

همش كاركنان

دهاي موفق د
 .گيرد

ي نقشه جامع
محترم بهزير

دهارنظر اعضا

  كاشان

   
   

ا – پانزده خرداد
444302 

ابعه به منظور

جامع علمي س
جم همكاران و

ر دادن نقشه
مي سالمت دا
كده ها، بيمار
ت اجرايي نقش

ي سياست گذ
ي در واحدهاي

مدي و آشنايي
ط واحد آموزش

ف معرفي واحد
 مدنظر قرار گ

اجراي ورينگ
وز 25/7/90
جهت اظهور

شتي درماني ك
   دانشگاه

 
 

ميدان –كاشان 
2-25: تلفن

بر واحدهاي تا

ونمايي نقشه ج
تيمي و منسجم

  .مودند

 سرلوحه قرا
شه جامع علم
 اعم از دانشك
وه نامه ضمانت

هداف شوراي
روه تخصصي
و انمندسازي

توسط گذاري

اليانه با هدف
 جامع علمي

مانيتوپايش و
مورخ 106/100

كشوسالمت   

و خدمات بهداش
ياست گذاري

     
    

جرا و نظارت ب

ره به مراسم رو
از تالش ت ،شد

ت ذيل ارائه نم

الع رساني و
رر گرديد نقش
حدهاي تابعه
 موضوع شيو

 . دد

 در راستاي ا
رتشكيل كارگ

تو به منظور 
اي سياست گ

سا جشنواره 
 اهداف نقشه
يته نظارت و پ

63 به شماره
نظام ه تحول

 علوم پزشكي و
شوراي سي       

10 :ت شروع
 12:ت خاتمه

نحوه ا: وركار

  : رشات
 شورا با اشار

انجام ش 7/90
مصوبات وحث

  :وبات
به منظور اطال

مقر ،گذاريها
همچنين واح
مقرر گرديد
مشخص گرد
مقرر گرديد
دانشگاه به ت
مقرر گرديد
اعضاي شور

 . گردد

مقرر گرديد
دستيابي به
تشكيل كميت

ب نامهكليات 
نقشهتدوين 

  
  
  

دانشگاه
           

          

ساعت
ساعت

 
 

دستو
 

 

گزا
دبير
16/
مباح

  

مصو
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

  
  
  
  



ر 
  

 

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

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

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

درپزشـكي     
حيطه هـاي

 يرضا مفرح 
  و شورا

  

  ه آذرباد 
  و شورا

  

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

....: ........وست

و آمـوزش پ
در ح قتصادي

دكترعلي
عضو

زهره
عضو

شم
تار
پيو

  سالن شهدا : 
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ت و درمـان و
جهاد اقتلف 

  فاري
  

  ي
  

  ضا رضايي

:محل تشكيل 
4/8/0 :زمان 

7كدپستي  –ذر
:دورنگار 

رم بهداشـت
ن ابعاد مخت

 

تر محمود صف
عضو شورا

  
  
  
  

اعظم كاظمي
عضو شورا

  
  

ندي پور، رض

 بسمه تعالي
           
           

ابتداي خيابان ابا

وزير محتر 9
صادي و تبيين
.ا مطرح شد

دكت

ا

، دكتر فرزن)ي

  كاشان

   
   

ا – پانزده خرداد
444302 

25/7/90رخ
به جهاداقتص
هارنظر اعضا

 زيلوچين
   شورا

  
  

 قاسمي
   شورا

 
 

أموريت اداري

شتي درماني ك
   دانشگاه

 
 

ميدان –كاشان 
2-25: تلفن

مور 1064/100
ظم رهبري ب

جهت اظه ان

محمدحسين
عضو

ناصر ق
عضو

مأ(ضا مروجي

و خدمات بهداش
ياست گذاري

     
    

  

4 به شماره 
كيد مقام معظ
داشت و درما

 

  گلي

دكترعليرض، ي

 علوم پزشكي و
شوراي سي       

10 :ت شروع
 12:ت خاتمه

: مه مصوبات

نامهكليات 
تأكخصوص 

مختلف بهد

 رضا نعناكار
  دبير شورا

  
  
  

دصباحي بيدگ
  عضو شورا

 

:  
سعود دهقاني

  
  
  

دانشگاه
           

          

ساعت
ساعت

 

ادام
  

 
8.

  
 

  

 
  
  
 

ر

محمد

 
  

  

  
  
  
  

غائبين
دكتر مس

  
  


