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 دفتر مکان جلسه:

مرکز مطالعات و 

  توسعه

 : رئیس جلسه

تر نجفی خانم دک 

 پور

 
 

دکتر نجفی پور، دکتر شریفی، دکتر کاظمی، دکتر رضا نژاد، دکتر هاشمی، دکتر جوشقانی، دکتر مدبر، دکتر  غائبین جلسه :

 ، خانم احسانیانروزانفصلح جو، خانم 

 حاضرین جلسه :

موارد زیر به در این جلسه که با حضور اساتید و مدیران محترم گروههای علوم پایه برگزار شد پس از گفتگو در مورد تعریف آموزش پاسخگو و عدالت محور : شرح جلسه

 تصویب رسید. 
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1- 

ارتباطی بین اساتید علوم پایه و لینک لزوم ایجاد 
 معاونتهای بهداشتی و درمان

 لینک بین اساتید علوم پایه و  با هماهنگی با ریاست دانشگاه پیشنهاد شد-
از جمله واحد سرطان و مبارزه با  معاونتهای بهداشی و درمان دانشگاهواحدهای 

 ایجاد شود.  شرکت در کارگاههای مربوطهو  بیماریها 
لینک بین اساتید علوم پایه و واحدهای عملیاتی مربوط به دروسی  شدپیشنهاد -

به کارمندان آن که آنها تدریس میکنند ایجاد شود تا اساتید آموزشهای الزم را 
  .واحدها ارائه دهند

مواردی را  مقرر شد جناب آقای دکتر روستازاده معاون محترم آموزشی دانشگاه-
در جلسات هیات رئیسه مطرح توسط ایشان گردد که به حوزه ریاست دانشگاه برمی

 و مصوب گردد.
 

خانم دکتر 
 نجفی پور

 خانم دکتر نجفی پور از زمان تصویب

2- 
 

سالمت جهت همه اعضاء ارسال گردد تا اساتید  مولفه اجتماعی 45مقرر شد لیست  ارسال مولفه های اجتماعی سالمت
 با مطالعه آن اساتید امکان ایجاد تغییر در کوریکولوم را بررسی نمایند.

خانم دکتر 
 نجفی پور

 خانم دکتر نجفی پور از زمان تصویب

که اگر تغییری در چینش واحدها یا محتوای با این مضمون ارسال نامه به اساتید  ارسال نامه به اساتید -3

  ارسال نمایند. edcاند جهت کوریکولوم انجام داده

خانم دکتر 
 نجفی پور

 خانم دکتر نجفی پور از زمان تصویب

مقرر شد در صورت نیاز کارگاه آموزش پاسخگو جهت معاونین و اساتید و  برگزاری کارگاه آموزش پاسخگو -5
 برگزار گردد.دانشجویان دانشگاه 

خانم دکتر 
 نجفی پور

 خانم دکتر نجفی پور از زمان تصویب



 

 


