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                   معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان

  كردستانمعاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي 

  ايالممعاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي 

  جلسات بسته هاي طرح تحول و نوآوري :موضوع

ي سازي بسته هاي طرح تحول و نوآوري درآموزش علوم در راستاي اجراي ؛باسالم و احترام    

پزشكي ، خواهشمند است دستور فرماييد جلسات كارگروه هاي بسته هاي طرح تحول و نوآوري در 

سطح كالن منطقه كه به آن دانشگاه واگذار گرديده به صورت دو هفته يكبار و در قالب ويدئو 

و جدول زمانبندي جلسات در قالب فرمت  كنفرانس برگزار گردد و يك نسخه از صورتجلسات

الزم به ذكر است دانشگاههاي كالن منطقه ضروري است زير .پيوست به اين دبيرخانه ارسال گردد

     2/6/95ص  .ساخت الزم را در اين خصوص برقرار نمايند

                           

                                                                                              

  

 
 
 

  :رونوشت به

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

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

علوم پزشكي جهت استحضار و اقدام   جناب آقاي دكتر محمدرضا سلحشور رييس مركز مطالعات توسعه  آموزش  

  مشابه 

  جناب اقاي دكتر محمدباقر شمسي رئيس محترم پرديس خودگردان  جهت استحضار و اقدام مشابه   

  عضو هيĤت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه جهت استحضار و اقدام مشابه -/جناب آقاي دكتر عليشا اكيا  

   رشناس مسئول دبيرخانه جناب آقاي دكتر داريوش امرائي كا  

  دكتر فريد نجفي 

  آمايش  3دبير دبيرخانه كالن منطقه 

http://5.63.15.35:7001/oa/,114500937942,PDF.TextOperations,114502708085
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