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مقرر گرديد كه مجوز حضور دانشجويان پزشكي بـه فيلـد بعـد آنهـا پـس از انجـام       ** 

  ارزشيابي اساتيد خود باشد .

گرديد كه حتما در سامانه نويد آيكون حضور و غياب دانشجويان توسط اسـتاد   **مقرر

فعال شود و اين مورد به دانشجويان تالكيد گردد كه دانلود محتواي آموزشـي و مطالعـه   

  آن مبناي حضور ايشان در كالس است 

كده ها ** به معاونين محترم دانشكده ها تاكيد گرديد كه محتوي آموزشي اساتيد دانش

عالوه بر بارگذاري در سامانه نويد ،در سامانه آرمان نيز بارگذاري انجام شـود تـا شـرايط    

استفاده از محتـوي ارزشـمند تهيـه شـده توسـط اسـاتيد ، قابـل اسـتفاده بـراي سـاير           

  دانشجويان دانشگاه هاي ديگر نيز فراهم شود .

ه بـا تبـديل بيمارسـتان    **اقدامات و عملكردهاي انجام شده معاونت آموزشي در رابطـ 

  شهيد گنجي به مركز آموزشي به معاونين شرح داده شد 

** عملكرد و پيگيري هاي مرتبط با پرداخت حقوق دسـتياران و دانشـجويان پزشـكي    

  توسط آقاي دكتر اكبرزاده بيان گرديد.

  **تاكيد شد كه كليه نامه ها و مكاتبات از طريق اتوماسيون اداري انجام شود .



آقاي دكتر اكبرزاده در مورد موارد ذيل به معاونين در مـورد لـزوم پيگيـري و     **جناب

  دقت نظر آنها مطالبي ارائه نمودند :

 به روز نمودن سايت دانشكده ها   - 1

د در جلسات مجزا بررسي اهميت ركورد اعضاء هيئت علمي مورد بحث قرار گرفت ومقرر ش - 2

 شود 

 مصوب شد كه بسته هاي طرح تحول به دانشكده ها واگذار شود  - 3

اساتيد ، مشاورين ومديران گروه پيگيـري  وزشي دانشجويان توسط تاكيد گرديد وضعيت آم - 4

 و گزارش به مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي ارائه گردد .

ين بررسي گرديد ومقرر شد به تـاريخ شـروع   ** تاريخ شروع ترم جديد براي ورودي هاي پيش

  در نظر گرفته شود  30/2/1400و پايان كالس ها  11/11/99ترم 

در  7/1/1400**تعطيالت نوروزي يك هفته در نظر گرفته شود و شروع ترم در سال جديد از 

  نظر گرفته شود

  خانه عمل خواهد شد.غيه وزارتابال ،بر اساس 1399**براي ورودي هاي مهرماه 

  براي دانشجويان جديد الورود)1399- 1400نيمسال دوم (

  حذف اضطراري  امتحانات  حذف و اضافه  شروع كالسها  انتخاب واحد

لغايت 4/11/99

10/11/99  

  لغايت 11/11/99

30/2/1400  

لغايت  25/11/99

26/11/99  

1/2/1400  

  20/2/1400لغايت 

8/2/1400  

  

  

 


