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بسمٍ تؼبلي 
 

 27/4/91کمیته اجرایی آموزش داوشگاه مورخ 
 

 در دفتر مؼبيوت 27/4/91 صبح مًرخ 8 جلسٍ کمیتٍ اجرایي آمًزش داوشگبٌ در ريز چُبر شىبٍ رأس سبػت دومیه

. تًسؼٍ مذیریت ي  مىببغ داوشگبٌ بب حضًر اػضبی کمیتٍ تشکیل گردیذ

مؼرفي شذٌ،  ( دستًرالؼمل وظبم آمًزش کبرکىبن4بر اسبس مبدٌ )در ابتذا اػضبء جذیذ کمیتٍ اجرایي آمًزش داوشگبٌ 

سپس آقبی مُذی حبجي وًريزی دبیر کمیتٍ ي مسئًل آمًزش ي تًاومىذ سبزی کبرکىبن تًضیحبتي در خصًص 

 مؼبيوت تًسؼٍ مذیریت ي مىببغ 3/3/91- د /844/209دستًرالؼمل جذیذ وظبم آمًزش کبرکىبن مًضًع بخشىبمٍ شمبرٌ 

. يزارت بُذاشت درمبن ي آمًزش پسشکي تًضیحبت مبسًطي را ارائٍ ومًدوذ

 

: سپس در راستای دستور کار جلسه موضوعات زیر مطرح گردید

در خصًص بررسي میسان َسیىٍ ي اػتببرات آمًزش مقرر گردیذ در جلسٍ بؼذی کمیتٍ اجرایي از مذیریت بًدجٍ  .1

 .ي بروبمٍ ریسی مىببغ داوشگبٌ دػًت بؼمل آيردٌ شًد

مقرر گردیذ جذيل زمبوبىذی جلسٍ کمیتٍ اجرایي آمًزش داوشگبٌ از سًی دفتر مؼبيوت تًسؼٍ مذیریت ي مىببغ  .2

. داوشگبٌ تُیٍ ي بٍ مذیریت تًسؼٍ ي مىببغ اوسبوي ابالؽ گردد
 

 

. در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.                          

 
 

 

          دکتر مُرداد فرزوذی پًر                              محمذ ياحذی پًر                             مُذی حبجي وًريزی 

     مؼبين تًسؼٍ مذیریت ي مىببغ داوشگبٌ      مذیرتًسؼٍ ي مىببغ اوسبوي داوشگبٌ     مسئًل آمًزش ضمه خذمت کبرکىبن داوشگبٌ  

              رئیس جلسٍ                                            ػضً کمیتٍ                                       دبیر کمیتٍ 

 

               محمذرضب افبضل                                                         محبًبٍ قرببن پًر                                      

 کبرشىبس آمًزش ضمه خذمت کبرکىبن   ومبیىذٌ رئیس داوشگبٌ ػضً َیئت ػلمي                                   

           ػضً کمیتٍ                                                    ػضً کمیتٍ 

                                          رضب رضبیي
     سرپرست دفتر مؼبيوت تًسؼٍ مذیریت ي مىببغ داوشگبٌ          

           ػضً کمیتٍ 
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