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  آني - آني          معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايالم 

  معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان
        

  ارتباط جهت ويدئو كنفرانس بسته ها زيفراهم سا :موضوع

 -3 ،آموزش مجازي-2 ،بين الملل سازي -1( بسته  4با توجه به اينكه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه مسئول   ؛باسالم و احترام    

جلسات  22/6/95اين دانشگاه در نظر دارد از تاريخ در اين راستا  .مي باشد) ارتقاء نظام ارزيابي و آزمون ها -4 و مرجعيت علمي

نماينده محترم  تا دستور فرماييد لذا خواهشمند است. در سطح كالن منطقه در قالب ويدئو كنفرانس برگزار نمايدرا مربوط به بسته ها 

IT  با كارشناس هماهنگي و فراهم سازي بستر الزم،  جهتآن دانشگاهIT  سركارخانم مهندس ( مايشيآ 3دبيرخانه كالن منطقه

ضمنا مزيد بر امتنان خواهد بود هماهنگي الزم براي بسته هايي كه آن دانشگاه متولي آنها ميباشد با  .تماس حاصل فرمايند) رضايي مهر

 ص .دانشگاههاي كالن منطقه از طريق دبيرخانه صورت پذيرد و گزارش تصميمات متخذه در جلسات به اين دبيرخانه منعكس گردد

15/6/95                                                                                                                                            

          

 
 

                                                                                                                    

  دكتر فريد نجفي 

 آمايش  3دبير دبيرخانه كالن منطقه 

 
 

  :رونوشت به

  جهت استحضار  3جناب آقاي دكتر حسين كريم رييس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و سرپرست كالن منطقه   

  جهت استحضار ) معاون محترم اجرايي آموزشي وزارت - دكتر اخوان (معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع   

    ITپزشكي جهت اطالع و معرفي هرچه سريعتريك نفر نماينده جناب آقاي دكتر محمدرضا سلحشور رييس مركز مطالعات توسعه  آموزش  علوم   

    ITجناب اقاي دكتر محمدباقر شمسي رئيس محترم پرديس خودگردان  جهت اطالع و معرفي هرچه سريعتريك نفر نماينده   

    ITي هرچه سريعتريك نفر نماينده جهت اطالع و معرف) عضو محترم هيأت علمي  -دكتر عليشا اكيا(دانشكده پزشكي كرمانشاه = رياست محترم  

  جناب آقاي مهندس سركو يعقوبي سرپرست محترم مديريت آمار و فناوري اطالعات جهت اطالع   

  . جهت اطالع ITسر كارخانم آزاده رضايي مهر   

   جناب آقاي دكتر داريوش امرائي كارشناس مسئول دبيرخانه   
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