
 

 

 EDCصورتجلسه شورای عالی  شماره فرم :

 ( 97سال در 1شمارهجلسه )

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی

 04/0931/ 40   تاریخ:

 /آ/د 2145  شماره اندیکاتور:

 : دکتر رحمانیانرئیس جلسه ریاست دانشگاه مکان جلسه: دفتر  43/0931/ 50 تاریخ جلسه : 1394ساعت شروع :  3ساعت خاتمه : پورسرکارخانم نجفی دبیر جلسه :  

جناب آقای دکتر وحید مقرب)معاون آموزشی، 
جناب آقای دکتر -پژوهشی بیمارستان مطهری(

 رعیت دوست )رئیس بیمارستان پیمانیه(

دکتر  جناب آقای-سرکارخانم نجفی پور-دکتر روستازاده جناب آقای-دکتر رحمانیان جناب آقای و سرکارخانم ها:جناب آقایان  غائبین جلسه :
 سرکارخانم دکتر حق بین-دکتر زارع جناب آقای-دکتر اسالمی جناب آقای-سرکارخانم دکتر عبیری-دکتر فاصله جناب آقای-شجاعی

 حاضرین جلسه :

 مصوب گردید: بررسی و موارد زیربرگزار شد،  دانشگاهمحترم  ریاستدردفتر  11/11/1397 در تاریخکه باحضوراعضای کمیته  97در سال EDCعالی شورایجلسه  اولینشرح جلسه : در 

 بیان، بحث و بررسی شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه و دفاتر توسعه مطابق با آئین نامه ارسالی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -

 هر دانشگاه اتاق فکر آن دانشگاه می باشند. EDCبیان این نکته از سوی مدیر مرکز توسعه که  -

 دراین جلسه پیشنویس چارت جدید مصوب گردید و به تایید اعضای شورا رسید. :بررسی چارت مرکز مطالعات وتوسعه و پیشنهاد ایجاد تغییرات و اصالح چارت مذکور -

  EDCو کمیت کارشناسان در مرکز توسعه و دفاتر توسعه در جلسات آتی شورای عالی  پیشنهاد اصالح ساختار و کیفیت -

 بیمارستان ها و دانشکده های دانشگاه انعقاد گردد. EDOهم چنین پیشنهاد گردید تفاهم نامه ای فی مابین معاون آموزشی و  -

 ی دفاتر توسعه افزایش یابد.مقرر گردید براساس وضعیت دانشکده ها، همچنین تعداد دانشجویان قدرت اجرای -

 .توسعه دانشکده پزشکی تعیین گردد مقرر گردید در جلسات آتی شرح وظایف دفاتر -

 ارتباط دفاتر توسعه با یکدیگر در نظر گرفته شود. -

 مقرر گردید مسئولین دفاتر توسعه و معاون اموزشی بیمارستان ها از سوی رئیس بیمارستان ها تعیین گردد. -

 شی دانشگاه و مرکز توسعه ارسال نمایند.بالینی بیمارستان ها زیر نظر معاون اموزشی بیمارستان و دانشکده ها باشند و گزارش فعالیتهای خود را به صورت دوره ای جهت معاون اموزمرکز مهارتهای  -

 دفاتر توسعه بیمارستان ها و دانشکده ها درنظر گرفته شود.کارشناسان دفاتر توسعه باید رابط بین دفاتر توسعه بیمارستان ها و دانشکده ها باشند.نیرو جهت  -

 برگزار خواهد شد، موارد زیر بررسی گردد: )دستور کار جلسه بعد(42/04/31مقرر گردید درجلسه بعد شورا که در تاریخ -

 شرح وظایف دفاتر توسعه -

 تعداد و خصوصیات نیروهای مورد نیاز دفاتر توسعه -

 ل مرکز توسعه و دفاتر توسعه بیمارستان ها و دانشکده هابحث و تبادل نظر درخصوص تعام -



 

 

 

 

 

 


