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  رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  جناب آقاي دكترحسين كريم

  كارنامه الكترونيك: موضوع

  باسالم واحترام 

 دانشگاه پس از گذشـت معاونت  محترم آموزشي  حضرتعالي و هميشگي پشتيباني به استحضارمي رساند با ياري خداوند متعال و

 ،و ارتقاء محسوس و معني دار در افزايش كيفيت و كميت موارد آموزشي  يكسال ازاجراي موفق كارنامه آموزشي درسطح دانشگاه

 در و هي شـد كمي وكيفي نسبت به كارنامه قبلي آماده بهره بردارمحسوس به صورت   كارنامه الكترونيك با ايجاد تغييراتي اينك

بـا برداشـتن   در حـال حاضـر    .مركزمطالعات قرار گرفـت  بر روي سايت معاونت آموزشي و جهت بهر برداري گذشته روزهاي هاي

،كارنامه الكترونيك به عنوان معيار ارزشيابي آموزشي جهت ترفيع پايه وانتخـاب اسـاتيد نمونـه در    )غير الكترونيك( قبلي كارنامه

وآموزش نحوه استفاده از آن بـه تفكيـك بـراي اعضـاء هيـات علمـي هـر         ه دندانپزشكي فعال مي باشدبخش علوم پايه و دانشكد

موجبـات افـزايش كيفيـت وكميـت      ،كارنامـه ايـن  به تدريج با برطرف نمودن ايرادها وارتقاء اميد است  .دانشكده انجام شده است

                                                                                                                               .گردددانشگاه فراهم  آموزش و سربلندي هر چه بيشتردر

       

 
 

                                                                                                                    

  دكتر محمدرضا سلحشور 

 رييس مركز مطالعات توسعه  آموزش  علوم پزشكي 
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   دكتر فريد نجفي معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه   
  

http://5.63.15.35:7001/oa/,114500919676,PDF.TextOperations,114502692830



 دانشگاه علوم پزشكي وخدماتدانشگاه علوم پزشكي وخدماتدانشگاه علوم پزشكي وخدماتدانشگاه علوم پزشكي وخدمات
 بهداشتي درماني كرمانشاهبهداشتي درماني كرمانشاهبهداشتي درماني كرمانشاهبهداشتي درماني كرمانشاه

  معاونت آموزشي

 آموزش پزشكيآموزش پزشكيآموزش پزشكيآموزش پزشكي    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    مركز مطالعاتمركز مطالعاتمركز مطالعاتمركز مطالعات

: شماره  24783  

11/5/1395 :تاريخ     

:پيوست ندارد  

 

        كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، جنب كتابخانه مركزيكرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، جنب كتابخانه مركزيكرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، جنب كتابخانه مركزيكرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، جنب كتابخانه مركزي: : : : آدرس آدرس آدرس آدرس 
 
 

  




