
 4931سال آبان  در نشست اعضای هیات علمی دانشکده فناور یهای نوین پزشکی

در  01/8/94شنبه مورخ ارروز چه 07:11الی  00:11جلسه امور هیات علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی از ساعت 

وزشی مو معاون محترم آ اعضای محترم هیات علمیتمامی از در این جلسه  .دانشکده برگزار گردید دهمسالن شورای طبقه 

 :دناعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل می باشدعوت به عمل آمد، و پژوهشی 

 آقای دکتر قنبری معاون آموزشی دانشکده

 آقای دکتر فریدی دانشکده پژوهشیمعاون 

  ، خانم دکتر ترکمان بوترابی،آقای دکتر یونسیخانم دکتر زحمتکش،  گروه علوم اعصاب
 وثوقیدکتر  خانم

 مظلومیآقای دکتر  گروه زیست فناوری پزشکی

  آقای دکتر قنبری ، آقای دکتر فریدی،امانی آقای دکتر گروه نانوفناوری پزشکی

، آقای دکتر اعظمی، خانم دکتر لطفی، خانم دکتر ابراهیمی آی، آقای دکتر و علوم سلولی کاربردی گروه مهندسی بافت
 آقای دکتر وردی

 خانم دکتر زحمتکش هیات علمیمسئول امور 

 خانم حاجی زاده کارشناس امور هیات علمی

 

مصوبه برنامه جامع توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی و  99-94ذخیره مرخصی سال در خصوص در ابتدای جلسه 

نقطه دقیقه،   0حاضر به مدت   هریک از اعضای محترم هیات علمیسپس . گردیداطالع رسانی ، اعضای هیات علمی

 . ودندنظرات خود را در مورد مسایل آموزشی و پژوهشی بازگو نم

، ضرورت ضمن قدردانی از حضور مدعوین، سرکار خانم دکتر مریم زحمتکش مسئول امور هیات علمی دانشکده در آغاز

مطرح نموده و این تشکیل این جلسه را بحث در خصوص مسایل جاری و پیگیری مشکالت و سواالت اعضای هیات علمی 

 . عنوان کردندنشست را فرصت مناسبی برای تعامل اعضای هیات علمی با مسئولین آموزشی و پژوهشی دانشکده 

 99-94دانشکده درخصوص محاسبه ذخیره مرخصی سال  کارشناس امور هیات علمیسرکار خانم حاجی زاده در ادامه 

نظرات و نقطه ل، دقیقه زمان اختصاص داده شد تا مسای 0یک از اعضای هیات علمی  هر نکاتی را عنوان کردند، سپس به

  .بازگو نماینددر امور هیات علمی مشکالت خود را پیشنهادات و 

و داشتند تاکید برای رفع مشکالت آموزشی و پژوهشی را اعضا  اعضای هیات علمی توجه به جنبه های تشویقی و کمک به

حذف مسایلی از قبیل امکانات موجود آزمایشگاه و نقایص آن، انتقاد از نحوه ارزشیابی اساتید، اخالل در سرعت اینترنت و 



حضور سی بررتمام وقتی، روند اختصاص نحوه سپس اعضای هیات علمی در خصوص . سرویس وایرلس دانشکده مطرح شد

قدردانی از روند انجام امور آموزشی و پژوهشی دانشکده، حجم انبوه اعضای هیات علمی ضمن اظهار . اشاره نمودند و غیاب

سواالت خود را در خصوص نحوه ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضا و موارد نامشخص در کاری در ازای مزایای اندک، 

و عدم رسیدگی به وضعیت نابسمان غذاخوری دانشکده  وه بر موارد فو  به عال. ی آموزشی مطح نمودندبرگزاری کارگاه ها 

 . آن نیز اشاره شد

پژوهشی از معاونت طرح حای پیگیری بودجه اهتمام در ایل عنوان شده، مسپیرو دانشکده  محترم پژوهشیسپس معاون 

فعالیت های هر گروه آموزشی دانشگاه را خاطر نشان کردند و درخصوص اختصاص بودجه های متناسب با پژوهشی 

ات دانشگاه و بررسی و پیشبرد نواقص و یققصحبت کردند و به مدیریت مناسب دانشکده در بازگشایی آزمایشگاه جامع تحقی

 .اشاره کردند به کمک اعضای هیات علمی دانشکده تکمیل آن در آینده نه چندان دور

ری این جلسه که بنا بر مسایل مطرح شده از سوی اعضای آموزشی دانشکده ضمن تشکر از برگزا محترم سپس معاون

میزان پرداختی در  که ندو اشاره کرد هتمام وقتی اعضا پرداختنحوه محاسبه و اختصاص به هیات علمی برگزار شده است، 

و می باشد و تفاوت های موجود در پرداخت بنا بر اهتمام اعضا در فعالیت ها  یدانشکده نسبت به دانشگاه در حد مطلوب

و  ندایشان به پیگیری وضعیت اینترنت و غذاخوری دانشکده تاکید کرد تعیین می گردد،تصمیمات هیات رئیسه دانشکده 

و در  دانشگاه باشند تو مقرراتابع قوانین در خصوص حضور و غیاب  می رود رانتظاتمام اعضا  از عنوان کردند که همچنین

 .اعضای محترم هیات علمی در این جلسه سپاسگزاری کردند فعالپایان از حضور 


