
 ریاست محترم دانطکده بهداضت 

 دانطکده بهداضت توانمندسازی اعضای هیات علمی صورتجلسه کمیته پژوهص در آموزش و 

 با سالم 

ضوي اًجبم ًظشػٌجی اص ػلوی احتشاهب دس خصَف کویتِ پظٍّؾ دس آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی اػضبی ّیبت 

سؿذ ٍ تقَیت دس صهیٌِ ( 9211هشدادهبُ  32لغبیت  91دس هَسخ  ) اص طشیق اتَهبػیَىاػضبی ّیبت ػلوی 

تَاًوٌذیْبی اػضبء ّیئت ػلوی، تشغیب بِ اًجبم پظٍّؾ دس آهَصؽ، استقبء ػطح پظٍّـْبی آهَصؿی، آهَصؽ ٍ 

  اسایِ گشدیذ: بِ ؿشح ریل ًظشات ٍ پیـٌْبدات  تذسیغ هَثش

دس خصَف کویتِ پظٍّؾ دس آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی اػضبی ّیبت ػلوی هقشس ؿذ بب تَجِ بِ اػالم  .9

ًیبص ّوکبساى دس ایي صهیٌِ ٍ لضٍم اؿٌبیی بب اصَل پظٍّؾ دس اهَصؽ ٍ ًگبسؽ پشٍپَصال ضوي هکبتبِ بب 

EDC  داًـگبُ کبسگبُ آهَصؿی  11داًـگبُ دسخَاػت گشدد دس لیؼت کبسگبُ ّبی ؿؾ هبِّ دٍم ػبل

 دس خصَف آؿٌبیی اػضبی ّیبت ػلوی بب ؿیَُ ّب ٍ سٍؿْبی پظٍّؾ دس آهَصؽ ًیض اسایِ گشدد. 

دس خصَف هـبسکت اػضبی ّیبت ػلوی ٍ تَاًوٌذػبصی آًبى دس صهیٌِ ؿشکت دس جـٌَاسُ ؿْیذ  .3

هَضَع دس داًـکذُ  هطْشی هقشس ؿذ کبسگبُ اهَصؿی صشفب بشای اػضبی ّیبت ػلوی ػالقِ هٌذ بِ ایي

بْذاؿت بب ّوکبسی خبًن دکتش ًؼشیي سٍصبْبًی بشگضاس ٍ ػبیش ّوکبساى ًیض تجشبیبت ٍ پیـٌْبدات خَد 

 سا دس ایي صهیٌِ اسایِ ًوبیٌذ. 

دس آهَصؽ هقشس گشدیذ  پظٍّؾ جْت اًجبم طشحْبی تشغیب اػضبی ّیئت ػلویدس صهیٌِ افضایؾ  .2

حوبیت اص طشحْبی پظٍّؾ دس آهَصؽ ٍ تـَیق خصَف  داًـگبُ دس EDCبِ هَضَع ضوي اًؼکبع 

بشای افشاد ػالقِ هٌذ دس دس ایي خصَف  هحققبى بِ کبسبشدی ًوَدى ًتبیج حبصل دس فشآیٌذ آهَصؽ

احذّب ٍ ... هؼبػذت داًؾ پظٍّی ٍ یب هؼبدل ػبصی ٍتشفیغ ػبلیبًِ، اهتیبصات ّب اص جولِ  ػبیش بخؾ

  صَست پزیشد. 

 EDCاص اػضبی هحتشم کویتِ تَاًوذػبصی هقشس ؿذ لیؼت کبسگبُ ّبی صیش بِ  بب تَجِ بِ ًیبصػٌجی .4

 داًـگبُ جْت ّوکبسی دس بشگضاسی آًْب بب داًـکذُ بْذاؿت اسػبل گشدد.

 ؿشایط بب هتٌبػب ػولی ٍ تئَسی تذسیغ سٍؽ دس ٍ افضایؾ تَاًوٌذی اػضبی ّیبت ػلویخالقیت  اسائِ 

 کشًٍب هجبصی اهَصؽ
تکٌَلَطی  اص اػتفبدُ بب آهَصؿی ّبی بشًبهِ اجشای ٍ تذٍیي اػضبی ّیبت ػلوی جْت طشاحی، افضایؾ تَاًوٌذی

 ًَآٍسی ّبی آهَصؿی ( ٍ  ... فیلن )اًیویـي، هذسى آهَصؿی

 

  کمیته پژوهص در اموزش و توانمندسازی اعضای هیات علمی اعضای 

 

 دکتش هحؼي ؿوؼی                          اقبی دکتش ػیذ حبهذ هیشحؼیٌی 

 جؼفشی دکتش حبهذ                                          خبًن دکتش سٍصبْبًی 

  اقبیی حبهذ دکتش                                        ٍحیذ فشّبد اقبی دکتش 


