
  72/8/88م های جدید دوره پزشکی عمومی مورخ وصورتجلسه ساب کمیته برنامه ریزی درسی کوریکول

 72/8/88در روز دوشنبه مورخ  م های جدید دوره پزشکی عمومیوکمیته برنامه ریزی درسی کوریکولجلسه ساب 

 : در دفتر معاونین محترم آموزشی دانشکده پزشکی برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید 07:21ساعت 

مدیر محترم گروه فیزیولوژی درخصوص ارائه کلیه مباحث عملی درس  07/8/88مورخ  3325نامه شماره  -0

ارم برنامه مدون مقطع علوم پایه مطرح و مقرر شد واحد در ترم چه 0فیزیولوژی به صورت متمرکز به شکل 

واحد تجمیع و در  0واحدهای تئوری فیزیولوژی از ترم اول تا چهارم ارائه و واحدهای عملی درس مذکور به صورت 

 . ترم چهارم ارائه گردد

دادن ابزارهای مقرر شد سرکار خانم دکتر زهره رحیمی مدیر محترم گروه بیوشیمی بالینی درخصوص امکان قرار -7

 . بررسی هورمون در دروس بیوشیمی سلول مولکول و دیسپلین بررسی الزم را بعمل آورند

 7مصوب شد درس بیوشیمی دیسپلین از ترم اول برنامه مدون مقطع علوم پایه به ترم دوم انتقال و بجای آن  -2

 (. واحد در ترم مذکور 71به دلیل رعایت سقف حداکثر )واحد از دروس عمومی ترم دوم کاسته شود 

و معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی درخصوص معرفی معاونین مقرر شد مدیر محترم آموزش علوم پایه  -4

 . آموزشی و پژوهشی گروههای آموزشی استعالم نمایند

اول  در نیمسال: مقرر شد کلیه کالس های دروس تئوری و عملی دانشجویان رشته پزشکی در ساعات بعدازظهر -3

 04و در نیمسال دوم از ساعت  02:21لغایت  03:21و از ساعت  03:21لغایت  02:21هر سال تحصیلی از ساعت 

برگزار و هیچ کالسی در قبل از ساعات مذکور و برنامه تنظیمی اداره آموزش  08لغایت  05و از ساعت  05لغایت 

 . تشکیل نشود

نیمسالهای اول هر سال تحصیلی در پایان ترم و در ترم بهاره در دو مقرر شد برنامه امتحان معرفی به استاد در  -5

ضمناً درخصوص برگزاری امتحان دروس معرفی به . هفته اول شهریور ماه و فقط یک بار در هر نیمسال برگزار گردد

ر شد به همچنین مقر. اطالع رسانی به گروههای مربوطه انجام شود 88-88استاد ترم جاری نیز در پایان ترم اول 

واحد برای اعضاء محترم هیأت علمی مازاد بر موظف به شرط تائید شورای آموزشی دانشکده  7/1ازای هر امتحان 

 .درنظر گرفته شود

بار در  7حذف و کمافی سابق فقط کلیه اعضا حاضر در جلسه پیشنهاد نمودند امتحان جامع علوم پایه میان دوره  -2

لذا می بایست مکاتبات الزم درخصوص این موضوع با وزارت متبوع صورت . برگزار گردد( شهریور و اسفند)سال 

 .پذیرد

جهت گروههای آموزشی ( قسمت علوم پایه)مقرر شد آخرین نسخه برنامه آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی  -8

 . علوم پایه ارسال شود

در اولین  م های جدید دوره پزشکی عمومیوکمیته برنامه ریزی درسی کوریکولرر شد منبعد جلسه ساب مق -8

 . برگزار گردد 07:21دوشنبه هر ماه رأس ساعت 


