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 صورتجلسه کمیته استعدادهای درخشان و مشورتی دانشجویین اولی

 03/20 :زمان خاتمه                21/- :زمان شروع جلسه             12/22/89 :تاریخ جلسه 

   اتاق ریاست دانشکده پزشکی  :محل برگزاری جلسه 

 سرکار خانم دکتر شیروانی :مسئول کمیته 

 مشورتی دانشجوییو  ین نامه استعدادهای درخشانآئ ( :مورد بحث)موضوع جلسه 

 نفر  5 :حاضرین در جلسه 

  مشورتی دانشجوییدرخشان و برگزاری همایش استعدادهای   : اعم دستور جلسه

 :مصوبات جلسه 

 مسئولیت انجام خالصه موضوع مورد بررسی  
معیاون  لیی کرامتیی   مقرر گردید اول شهریور ماه هر سال طی مکاتبه با جناب آقای دکتر ع -2

 EDOهر مقطع تحصیلی به واحید  % 2و % 23محترم آموزش پزشکی عمومی درخصوص اعالم 

 .ارائه گردد

واحد آموزش با همکاری کارشناس 

 استعدادهای درخشان و مشورتی دانشجوی

همایشیی جهیت آشینایی بیا قیوانین و اسیتعدادهای        23/21/89مقرر گردید در روز شنبه  -1

دانشیکده و دکتیر سییروس جلیلیی      بابک صیاد رئیی  محتیرم   آقایان دکتر درخشان با حضور

و  دکتر علی کرامتی معاون محترم آموزش پزشیکی عمیومی   ،معاون محترم تحصیالت تکمیلی

اییر  رشییدی و    دکتر محمدرضا غالمی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشیگاه و دکتیر  

ن دانشکده و سرکار خیانم فاطمیه میاکالنی ر س    ساالری از اساتید منتور مشاور ای دکتر فرهاد

 .در آمفی تئاتر دانشکده پزشکی برگزار گردد 21ساعت 

 کارشناس استعدادهای درخشان

 یی با همکاری آقای و مشورتی دانشجو 

 و مسئول سمعی و بصری یددکتر ایر  رشی

رگییزاری همییایش مقییرر گردییید اطییالی رسییانی در سییایت دانشییکده پزشییکی مبنییی بییر ب  -0

          در سیانن   21ر س سیاعت   23/21/89استعدادهای درخشیان و مشیورتی دانشیجویی مورخیه     

 .آمفی تئاتر دانشکده صورت پذیرد

دانشکده پزشکی با همکاری  ITواحد 

کارشناس استعدادهای درخشان مشورتی و 

 دانشجویی
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رتی دانشیجویی در تیاری    و مشیو مقرر گردید دومین جلسه کمیته استعدادهای درخشیان   -4

با حضور آقایان دکتر فرهاد ساالری و دکتر اییر  رشییدی از اسیاتید     21ر س ساعت 7/21/89

 .منتور مشاور این دانشکده و سرکار خانم فاطمه ماکالنی برگزار گردد

 کارشناس استعداهای درخشان

 و مشورتی دانشجویی 
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