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  معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان

 معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  فوري                             معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايالم                                                                                  

  

    سالم عليكم  

 و الت تكميلي و در راستاي سياستهاي تحول و نوآوري در آموزشبه برنامه توسعه راهبردي، هدفمند و ماموريت گراي آموزش عالي و تحصي بااحترام، نظر    

درنشست معاونين آموزشي كشور درجهت عقدتفاهم معاون محترم آموزشي وزارت متبوع  جناب آقاي دكترالريجاني  رهنمودهاي ارائه شده توسطهمچنين با عنايت به 

كالن به منظور راه اندازي رشته هاي جديدولزوم بهره مندي از پتانسيلهاي اعضاي هيات علمي وامكانات دانشگاههاي كالن منطقه  نامه هاي في مابين دانشگاههاي

تكميل فرموده و به اين حوزه ارسال فرماييد  اقدام خود يا دردست تحصيالت تكميلي موجود هاي رشتههر يك از رابه تفكيك 2و 1مستدعيست جداول شماره ،منطقه

  11/2/95ب.نقشه راه توسعه اي مورد بررسي قرارگيرد و اوليه درجلسه اي باحضورمديران  محترم تحصيالت تكميلي هرچهار دانشگاه توانمنديها رسيبرتا پس از 

        مربوط به رشته هاي تحصيالت تكميلي موجود درآن دانشگاهمربوط به رشته هاي تحصيالت تكميلي موجود درآن دانشگاهمربوط به رشته هاي تحصيالت تكميلي موجود درآن دانشگاهمربوط به رشته هاي تحصيالت تكميلي موجود درآن دانشگاه::::1111جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره                     

        گروهگروهگروهگروه        مرتبهمرتبهمرتبهمرتبه        رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي        نام ونام خانوادگي عضو هيات علمينام ونام خانوادگي عضو هيات علمينام ونام خانوادگي عضو هيات علمينام ونام خانوادگي عضو هيات علمي

                                

                    

                ....يك جدول مجزا تهيه گردديك جدول مجزا تهيه گردديك جدول مجزا تهيه گردديك جدول مجزا تهيه گرددباذكر مقطع باذكر مقطع باذكر مقطع باذكر مقطع جهت هررشته جهت هررشته جهت هررشته جهت هررشته ****

                                                                                                                                                    

        مربوط به رشته هاي تحصيالت تكميلي دردست اقدام درآن دانشگاهمربوط به رشته هاي تحصيالت تكميلي دردست اقدام درآن دانشگاهمربوط به رشته هاي تحصيالت تكميلي دردست اقدام درآن دانشگاهمربوط به رشته هاي تحصيالت تكميلي دردست اقدام درآن دانشگاه::::2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        گروهگروهگروهگروه        مرتبهمرتبهمرتبهمرتبه        رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي        نام ونام خانوادگي عضوهيات علمينام ونام خانوادگي عضوهيات علمينام ونام خانوادگي عضوهيات علمينام ونام خانوادگي عضوهيات علمي

                                

        

        ....جدول مجزا تهيه گرددجدول مجزا تهيه گرددجدول مجزا تهيه گرددجدول مجزا تهيه گرددبا ذكر مقطع با ذكر مقطع با ذكر مقطع با ذكر مقطع جهت هررشته دردست اقدام جهت هررشته دردست اقدام جهت هررشته دردست اقدام جهت هررشته دردست اقدام ****

        

                                                                                                                  

  دكتر فريد نجفي 

 آمايش  3دبير دبيرخانه كالن منطقه 

 
 

  :رونوشت به

  )  معاونت محترم اجرايي معاونت آموزشي وزارت(دكتراخوان(معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع   

  جناب آقاي دكتر داريوش امرائي كارشناس مسئول دبيرخانه   

  جناب آقاي دكتر احسان صادقي مدير تحصيالت تكميلي   

   يلي سركار خانم پريسا تويسركاني كارشناس تحصيالت تكم  
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