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  رياست محترم دانشكده پزشكي

  رياست محترم دانشكده دندانپزشكي

  رياست محترم دانشكده بهداشت

  رياست محترم دانشكده داروسازي

  رياست محترم دانشكده پرستاري و مامايي

  رياست محترم دانشكده پيراپزشكي

  

  سالم عليكم

مرجعيت علمي و توسعه و ارتقاء زير ساختهاي آموزش از سري بسته هاي تحول  آينده نگاري،در راستاي تحقق بسته هاي اعتبار بخشي موسسه،  ،با احترام

است با  و نو آوري در آموزش، الزم است تا برخي از فرايندهاي آموزشي و پر تكرار در سطح دانشكده و دانشگاه استاندار سازي گردد، لذا خواهشمند

ل كه به اين منظور در دانشگاه  تشكيلويت را جهت بررسي در كميته اي وآموزشي داراي ا هيات علمي آن دانشكده فرايند هايهمكاري مديران و اعضاء 

امتنان  لپيشاپيش از حسن همكاري سروران كما. يدآموزش علوم پزشكي ارسال فرمائ شده است حداكثر تا اواخر هفته جاري به مركز مطالعات و توسعه

      .را دارم

                                                                                                                    

  دكتر محمدرضا سلحشور 

 رييس مركز مطالعات توسعه  آموزش  علوم پزشكي 

 
  :رونوشت

 . نجفي جهت استحضارفريد دكتر آقاي معاونت محترم آموزشي دانشگاه، جناب -

  . جهت استحضار و اقدام الزم معاون محترم آموزش باليني دانشكده پزشكي-

  .معاون محترم آموزش پايه دانشكده پزشكي جهت استحضار و اقدام الزم -

  .معاون محترم آموزشي دانشكده پيراپزشكي جهت استحضار و اقدام الزم -

  .معاون محترم آموزشي دانشكده بهداشت جهت استحضار و اقدام الزم -

  .معاون محترم آموزشي دانشكده پرستاري مامايي جهت استحضار و اقدام الزم -

  .زم معاون محترم آموزشي دانشكده داروسازي جهت استحضار و اقدام ال-

  .معاون محترم آموزشي دانشكده دندانپزشكي جهت استحضار و اقدام الزم -

  .استحضار و اقدام الزم جهت  پزشكيدفتر توسعه دانشكده محترم   مسئول-

  .جهت استحضار و اقدام الزم  مسئول  محترم دفتر توسعه دانشكده پيراپزشكي-

  .جهت استحضار و اقدام الزم  پرستاري ماماييمسئول  محترم دفتر توسعه دانشكده -

  .جهت استحضار و اقدام الزم  مسئول  محترم دفتر توسعه دانشكده بهداشت-

  .جهت استحضار و اقدام الزم  داروسازيمسئول  محترم دفتر توسعه دانشكده -

  .جهت استحضار و اقدام الزم  دندانپزشكيمسئول  محترم دفتر توسعه دانشكده -
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