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 بعدی
 

 بررسي درخواست های دانشجویيدستور كار جلسه:  

 

  :شرح مباحث و مذاكرات مطرح شده

صبح در دفتر رئيس دانشكده با حضور خانم دكتر پور سعادت  30/9ساعت 17/6/99درتاریخ شورای آموزشي جلسه پنجاه و ششمين 

 موارد زیر مصوب و مقرر گردید.برگزار گردید و  و سایر اعضای شورای آموزشي دانشكده در خصوص درخواست های دانشجوی

 

 درصد مصوبات اجراشده از جلسه قبل ردیف
رد

 بف

دست اجرا از جلسه مصوبات در 

 قبل
 درصد

1 -  1   

2 -  2   

 مصوبات اجرا نشده از جلسه قبل ردیف
رد

 یف

اقدامات در مورد مصوبات اجرا نشده)علت عدم 

 اجرا( 

1 - 1  

2 - 2  

 نتيجه/توضيحات مصوبات این جلسه ردیف

 موافقت شد درخواست آقای رضا رادی ، اخذ درس آیين زندگي  1

2 
نرگس ریاضي و زهرا نصيری، هم نيازی واحد -درخواست  خانم ها كوثر فرج زاده 

 بيماری های اعصاب با واحد آفازی  
 موافقت شد

3 
به شرط مكاتبه  واحد درسي و اخذ واحد سمينار 22درخواست آقای عابد پوراخذ 

 رسمي با دانشگاه 
 موافقت شد

4 
واحد و هم نيازی درس آناتومي  24بهراميان اخذ درخواست خانم نازنين فاطمه 

 واعضای مصنوعيMMT با دروس   3اندام
 مخالفت شد

 موافقت شد  4درخواست سيدرضا هدایت معرفي به استاد درس جسماني  5

 موافقت شد به ترم آینده موكول شدو  گردیددرس كمك های اوليه حذف  6

7 
زی دستگاه شنوایي و نيازی آناتومي و فيزیولودرخواست خانم فرزانه احمدی پور هم 

 تعادل با بيماری های گوش و حلق وبيني و اخذ واحد بيماری ها در واحد بابل
 موافقت شد

 موافقت شد واحد درسي اصول توانبخشي ورودی های سال تحصيلي جدید بهمن ماه اخذ كنند. 8

9 
كه ترم  400-99واحد در ترم جاری نيمسال  22اخذ  يدرخواست آقای محمد سلطان

 ترم مشروط  شده است( 2پایاني ایشان مي باشد )دانشجو 
 موافقت شد

10 
درخواست آقای رضا اكبر زاده هم نيازی درس فيزیولوژی اعصاب با نورولوژی و اخذ 

 واحد درسي  24
 مخالفت شد



 



 




