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 شورای آموزشی

 

 رسيدگي به مسايل دانشجويان در زمينه: .1

 مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين و دومين نيمسال تحصيلي موافقت با -الف

 تصميم گيري در مورد طول مدت آموزش تئوري و باليني در موارد خاص از قبيل حوادث غير مترقبه، بيماري استاد و ... -ب

 مجوز اخذ درس همراه با كارآموزي در عرصهصدور  -ج

 تصميم گيري در زمينه چگونگي ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي در واحدها بر حسب پيشنهاد واحد -د

 تصميم گيري در زمينه موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجو در كالس، كارآموزي و يا امتحانات -ه

 س اخذ شده در يك نيمسال قبل از شروع امتحاناتموافقت يا عدم موافقت با حذف كليه درو -و

  بدون سنوات  تصميم گيري در زمينه مرخصي تحصيلي دانشجو و تشخيص موجه بودن مرخصي جهت احتساب مرخصي -ز

 موافقت يا عدم موافقت با انتقال و جا به جايي دانشجويان -ح

 بررسي موارد نياز به تغيير رشته اجباري -ط

 ماه 12آموزشي دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي تا سقف تمديد دوره هاي -ي

خود واحد حل و فصل نشده   در واحدها كه در  مشكالت آموزشي موضوعي مطرح شده  تصميم گيري در زمينه موارد -ك

 باشد.

  بررسي درخواست تاسيس رشته هاي علوم پزشكي .2

 اي علوم پزشكيشناسايي و تعيين نيازهاي جذب هيات علمي مورد نياز گروهه.3

 ارسال پرونده به كميسيون موارد خاص معاونت علوم پزشكي سازمان .4

 اخذ مجوزهاي الزم در زمينه تغييرات برنامه هاي آموزشي حسب مورد درخواست واحدها .5

 احدهاكارآموزي و كارآموزي در عرصه و -تصميم گيري در زمينه عقد و تغيير قراردادها و مجوزهاي ارائه دروس عملي .6

 بررسي و رفع ابهامات پيش آمده در تفسير آيين نامه ها و بخشنامه هاي علوم پزشكي .7

 

 

 

 

 

 

 



 شورای پژوهشی

 گروهها يو فناور يپژوهش يبرنامه ها يابي، نظارت و ارز يگذار استيس .1

   يپژوهش يطرح ها انيپا هياول هيدييو تا يپژوهش يطرح ها هياول بيو تصو يبررس .2

 يينامه اجرا وهيمربوطه و  استخراج ش ينامه ها و دستورالعمل ها نيآئ يبررس .3

 يو... جهت ارسال به شورا يالملل نيب يشركت در كنگره ها يمتقاض ،يفرصت مطالعات انيپرونده متقاض يبررس .4

 دانشگاه يپژوهش

 و رفع موانع پژوهش در دانشكده  ييشناسا .5

 گروه   رانيو مد يعلم اتيه ياعضا يمسائل و مشكالت ارجاع يبررس .6

 كتابخانه دانشكده  يكتب برا ديخر يهااستيس نييتع .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شورای فرهنگی

 

 در دانشكده ياسيو س ياجتماع ،يفرهنگ يتهايفعال يبرا يهماهنگ جاديو ا يزيبرنامه ر .1

و  يمتناسب فرهنگ يبرنامه ها يبا برگزار يو انقالب ياخالق ،ينيد ،يارزش يمبان قيگسترش و تعم يبرا يهمكار .2

 يغاتيتبل

و  يجهاد دانشگاه ،يمقام معظم رهبر ندگانينما يمركز يشورا يندگيدفتر نما يتهايدر فعال يهماهنگ جاديا .3

 ياسالم يتشكلها

 يقاتيتحق يو طرحها ييمعاونت دانشجو يفوق برنامه دانشكده با همكار يتهايفعال ءيخط مش نييو تع يزيبرنامه ر .4

 ياستاد و دانشجو با همكار انيسازنده و سودمند م ونديپ يو برقرار يمعاونت پژوهش يبا همكار ياسيو س يفرهنگ

 .يمعاونت آموزش

 مشترك يآموزش يجلسات و برنامه ها نارها،يسم يحوزه و دانشكده با برگزار انيفعال م ونديپ جاديا يبرا يهمكار .5

 يو مردم يانقالب ،يفرهنگ يگسترش مناسبات دانشكده و نهادها يبرا يزيبرنامه ر .6

 يو فرهنگ ييدانشجو يمتعهد و مستعد و ارجاع به نهادها انيو دانشجو دياسات يشناخت و سازمانده .7

 



 شورای سیاستگزاری

 يآنها در راستا ياحرفه يهاآموختگان متخصص با توسعه مهارتدانش تيارتقا نقش دانشكده در ترب .1

 جامعه ازين

روزانه و  يهادر دوره يجذب دانشجو و ارتقا رشته و گسترش رشته تخصص يضوابط برا نيتدو .2

 يو برمبنا ياقتصاد يابيدانشجو با توجه به ارز رشيپذ تيظرف يخودگردان، و متناسب ساز يسهايپرد

   دهيفا-نهيهز

 يپزشك يآموزش يالمللنيب يكردن استانداردها نهيدبا نها يو مال ،يادار ،يآموزش يرساختهايارتقا ز .3

 يتيو حما ياستيس يهابسته نيبه روز، و تدو يابزار آموزش ،يسخت افزار ،يو گسترش امكانات نرم افزار

 يبردمشخص شده در سند راه يمتناسب با برنامه كم يجذب دانشجو خارج يدر راستا

با تنوع بخشي دروس اختياري در  يدرس يو واحدها يآموزش يهادوره يمحتو يو بازنگر ييشناسا .4

 روز جامعه يازهايدانش، مهارت و نگرش دانش آموختگان در جهت ن يجهت هم افزاي

 تيبه روز، مساله محور و خالق يآموزش يدر ارائه محتواها يعلم اتيه ياعضا قيتشو يكارهاراه جاديا .5

 حافظه محور يپرور در مقابله با نظام آموزش

 يهادوره يو اجرا ،يو تبادل استاد و دانشجو خارج يالملل نيمدعو ب ديجذب اسات يراهكارها هيارا .6

 اولويت دار يهادر رشته المللي بينو  يمشترك مل يليو مقاطع تحص يآموزش

و  يدولت يها و دستگاههابه بخش يو تخصص يدانشكده با ارائه خدمات آموزش يتوسعه منابع مال .7

 يآموزش يو توسعه ابزارها يبا استفاده از امكانات آموزش مجاز يآموزش يجار يهانهيو كاهش هز يخصوص

 به روز يو نظارت

 يهاو برنامه ينيگزستهيدر هر سال در جهت شا يعلم اتيمناسب جذب ه عيو توز يزيربرنامه .8

 يآموزش يراهبرد

آنها به  بيو ترغ يعلم اتياعضا ه يخدمت  برا نيح يآموزش يهادوره يبرگزار يبرا يزيبرنامه ر .9

 سطح شيافزا

 يبا شركت در مجامع علم ياو حرفه يپژوهش ،يآموزش يهايتوانمند يبرا ييساز و كارها نيتدو .10

 

 



 

 بهداشت( و بالینی )پیش پزشكی دانشكده فرهنگی  و آموزشی شورای اعضای

 

 
 عضویت نوع سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 شورا رئيس دانشكده رئيس يار نيك حميدرضا دكتر 1

 شورا دبير دانشكده پژوهشي آموزشي معاون سبحاني احمددكتر 2

 ثابت غير -شورا عضو آموزش توسعه دفتر مسئول كارشناس مينويي السادات مرضه خانم 3

 شورا عضو باليني پيش گروه مدير جمالزايي پريسا دكتر 4

 شورا عضو ماعيتاج وپزشكي بهداشت رشته تخصصي گروه مدير تابشيان امير 5

 شورا عضو آموزش مسئول كارشناس موسوي كافي محمود سيد 6

 

 

 

 

 

 



 

 

 )بالینی آموزشی )شورای پزشكی دانشكده فرهنگي و آموزشی شورای اعضای

 

 عضویت نوع سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 شورا رئيس دانشكده رئيس يار نيك حميدرضا دكتر 1

 شورا دبير دانشكده فرهنگي و يآموزش معاون سبحاني احمد دكتر 2

 شورا عضو دانشكده پژوهشي آموزشي مدير جزايري مهناز  دكتر 3

 شورا عضو )بيمارستان يسئر (باليني اموزشي معاون اصفهاني نصر عباسعلي دكتر 4

 شورا عضو باليني اموزش مدير كرباسي فريدون دكتر 5

 ثابت غير -شورا عضو داخلي هاي رشته گروه مدير پور ارجمند اكبر دكتر  6

 غيرثابت -شورا عضو جراحي هاي رشته گروه مدير دكتر بهنام يزداني 7

 شورا عضو اموزش كارشناس صالحي مريم خانم 8

 ثابت غير -شورا عضو امورفرهنگي كارشناس معصومي فاطمه مهندس خانم 9

   مينويي السادات مرضيه خانم 10

 



 

 

 

 )بالینی آموزشی )شورای پزشكی دانشكده پژوهشی شورای اعضای

 

 عضویت نوع سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 شورا رئيس دانشكده رئيس يار نيك حميدرضا دكتر 1

 شورا دبير دانشكده ژوهشيپ فرهنگي و يآموزش معاون سبحاني احمد دكتر 2

 شورا عضو دانشكده پژوهشي عاونم مهناز جزايريدكتر  3

 شورا عضو نماينده اعضاي هيات علمي دولتشاهي كامران دكتر 4

 شورا عضو دبير كميته اخالق دكتر ارجمندي 5

 

  



 پزشكی علوم اریذسیاستگ شورای اعضای

 
 عضویت نوع سمت خانوادگی نام و نام ردیف

 شورا رئيس دانشگاه رئيس نقش رضا امير دكتر 1

 شورا دبير رياست هزحو كل مدير شانه مهدي دكتر 2

 شورا عضو وهش معاونت علوم پزشكي استانژمدير كل توسعه آموزش و پ دكتر مهرداد آذربرزين 3

 شورا عضو دانشگاه آموزشي معاون رفيعيمهدي دكتر  4

 شورا عضو اون پژوهشي دانشگاهمع سليمانيحسين دكتر  5

 شورا عضو رئيس دانشكده پزشكي ك ياردكتر حميد رضا ني 6

 شورا عضو         پزشكي دانشكده شجوييدان و آموزشي معاون سبحاني احمددكتر 7

 شورا عضو تاري ماماييرئيس دانشكده پرس دكتر راضيه اميني 8

 شورا عضو اصفهان بيمارستان رئيس مدني مهدي سيد دكتر 9

 


