
برگزاری آزمون ارزیابی کمیته  صورتجلسه شماره فرم :

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم صالحیت بالینی

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 وزشیممعاونت آ
 تاریخ:

 :اندیکاتور شماره

دفتر  مکان جلسه: 42/5/09تاریخ جلسه : 9::0ساعت شروع : 9::0ساعت خاتمه : خانم احسانیاندبیر جلسه : 

رئیس دانشکده 

 پزشکی

آقای  : رئیس جلسه

 دکتر روستازاده

 
 

سرکار خانم دکتر خاطره  -سرکار خانم دکتر حق بین -آقای دکتر صنیعجناب  -آقای دکتر روستازادهجناب  غائبین جلسه :

 سرکار خانم احسانیان-سرکار خانم کرم زاده-دهقانی

 حاضرین جلسه :

وزارتخانه مبنی بر برگزاری آزمون آسکی جهت دستیاران بیهوشی برگزار شد و  در پایان مقرر شد که به دلیل اینکه ارسالی  نامه به منظور بررسیاین جلسه شرح جلسه : 

لذا برگزاری آزمون در این  الزامی است و محل برگزای آن هم هرساله در شیراز استآزمون فقط برای دانشجویانی که قرار است در امتحان بورد شرکت کنند  رگزاریب

سونو و موالژ اپیدورال بحث و تبادل  شود . همچینین در مورد برگزاری  دوره های آموزشی جهت دستیاران و خریداری دستگاه ه صرفا جهت آمادگی رزیدنتها برگزار دانشگا

 نظر شد.

 مسئول پیگیری تاریخ اجرا مسئول اجرا نظر کمیته یا شورا عنوان مورد بحث ردیف

 
1- 

شد جهت آمادگی رزیدنتهای بیهوشی آزمون آمادگی آسکی در دی ماه یا  مقرر برگزاری آزمون آسکی
 برگزار گردد  69و یا اردیبهشت سال  69 بهمن ماه

 خانم نجفی پور از تاریخ مصوب خانم نجفی پور

2- 
 

جهت  as a teacher  residentآموزش یک هفته ای دوره مقرر شد  as a teacher گذراندن دوره یک هفته ای 
 برگزار گردد.دستیاران توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

آقای دکتر 
 رادمهر

 خانم نجفی پور از تاریخ مصوب

3- 
 

برای انجام بلوکهای  fast sonoدرخواست خرید دستگاه سونوگرافی  مقرر شد سونو درخواست خریداری دستگاه
 عصبی از طرف گروه بیهوشی ارسال و از طریق دکتر روستازاده خریداری گردد

آقای دکتر 
 روستا زاذه

 آقای دکتر رادمهر از تاریخ مصوب

مقرر شد جهت برگزاری آزمون آسکی و نیاز به خریداری موالژ اپیدورال جهت  خریداری موالژ اپیدورال  -4
 خانم کرم زاده پیگیری شوداین مورد از طرف انجام پروسیجرها، 

 خانم نجفی پور از تاریخ مصوب دکتر روستا زاده

 

 

 


