
  

  97-98در سال تحصيلي  برنامه مدون دفتر رياست دانشكده پزشكي

14-12:30 12-10 10 - 8 
  ساعت             

 روزهاي هفته

 شنبه )1(وظايف آموزشي  )1(وظايف آموزشي  )1(وظايف آموزشي 

  )5(شوراي معاونين دانشكده 
  )6(جلسه با مديران گروههاي باليني
  )7(جلسه با مديران گروههاي پايه

 )8(شوراي آموزشي دانشكده 

  )4(جلسات خارج از دستور
 

  )3(مالقات عمومي
 

  )2(دانشكده  و فناوري شوراي پژوهش
 

 يكشنبه

  )12(پايش گروههاي آموزشي 
  )14(ت علميأنشست آزاد با اعضاء هي

 )15(كميته برنامه ريزي آموزشي

  )12(پايش گروههاي آموزشي 
  )13(نشست آزاد با دانشجويان و دستياران

 

  )9(شوراي دانشگاه 
  )10(كميته هاي تخصصي دانشكده 

 )11(شوراي بين الملل دانشكده

 دوشنبه

 )19(كميته هاي دانشگاهي 
  )18(وظايف پژوهشي 
 )1(وظايف آموزشي 

  )16(شوراي فرهنگي دانشكده
  )10(كميته هاي تخصصي دانشكده 

  )11(شوراي بين الملل دانشكده
 )17(كميته اخالق حرفه اي دانشكده

  سه شنبه

  )22(يلي دانشگاهكمشوراي تحصيالت ت
 )23(شوراي بين الملل دانشگاه

  چهارشنبه )20(شوراي پژوهشي دانشگاه  )21(دانشگاه  آموزشيشوراي 
1  

  چارت راند براساس برنامه گروه اتنديريپورت، راند بخش، درمانگاه، ژورنال كالب، كنفرانس  مورنينگشامل  -1

  .گذاري پژوهشي استتيكشنبه هر ماه دستوركار اين شورا، سياسدر اولين  -2

  .برقرار استرئيس دانشكده صبح هر يكشنبه، مالقات عمومي با  10-11ساعت  -3

   .جلساتي كه حسب مورد ضرورت پيدا مي كنند -4

  .شود شوراي معاونين دانشكده در اولين يكشنبه هر ماه تشكيل مي -5

  .شود با مديران گروههاي باليني در دومين يكشنبه هر ماه تشكيل مي جلسه -6

  .شود با مديران گروههاي پايه در سومين يكشنبه هر ماه تشكيل مي جلسه -7

  .شود شوراي آموزشي دانشكده در چهارمين يكشنبه هر ماه تشكيل مي -8

  .شود تشكيل ميهر ماه هاي دوشنبه  يكي ازبه طور معمول در شوراي دانشگاه حسب دعوت معاون محترم آموزشي دانشگاه  -9

  .كميته هاي تخصصي دانشكده، حسب مورد با هماهنگي مسئول دفتر رياست تشكيل مي شود  -10

  .هر ماه تشكيل مي شود شنبه و سه شوراي بين الملل دانشكده در دومين دو شنبه -11

  .معاونت محترم آموزشي دانشگاه به انجام مي رسدپايش گروههاي آموزشي طبق برنامه مدون  -12

  .ا هماهنگي معاونتهاي آموزشي مربوطه انجام ميشودبنشست آزاد با دانشجويان پزشكي، دانشجويان تحصيالت تكميلي و دستياران هر ترم يكبار و  -13

  .هاي آموزشي مربوطه انجام مي شود ماهنگي معاونتيكبار و با ه ترمنشست آزاد با  اعضاء محترم هيأت علمي علوم پايه و باليني هر  -14

  .كميته برنامه ريزي آموزشي دوره پزشكي عمومي در سومين دوشنبه هر ماه تشكيل مي شود -15

  .شوراي فرهنگي دانشكده در اولين سه شنبه هر ماه تشكيل مي شود -16

  .به صورت هر فصل يكبار با هماهنگي دبير محترم كميته اخالق دانشكده انجام مي شود كميته اخالق حرفه اي -17

  .است دانشگاهكز تحقيقات بيماريهاي كبد و هپاتيت شامل حضور در مر-18

 EDCكميته ايده پردازان ، آخرين سه شنبه هر ماه )ع(د امام رضا .آ.اولين سه شنبه هر ماه جلسه مورتاليتي در م  -19

  براساس دعوت معاونت محترم پژوهشي دانشگاه -20

  براساس دعوت معاونت محترم آموزشي دانشگاه -21

  براساس دعوت معاونت محترم آموزشي دانشگاه -22

  براساس دعوت مدير كل محترم بين الملل دانشگاه -23
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