
 

 
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

 معاونت بهداشت

 

 برگزاری کمیته بین المللی سازی معاونت بهداشت دانشگاه

 سالن اجتماعات معاونت بهداشتبرگزاری جلسه :محل  12/8/79تاریخ برگزاری جلسه :

 اسامی حاضرین : 
دکتر داود  دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان(،دکتر گیتی کریمخانلویی )مدیر روابط بین المللی دانشگاه(،دکتر محمد رضا صائینی )معاون بهداشتی 

،دکتر محمد داوود سروش مهر )رئیس گروه مدیریت شبکه دانشگاه(، شهره نصر )کارشناس مسئول سالمت رحمانی )معاون فنی معاونت بهداشت(

 بهداشت حرفه ای(.زهرا حسنی )کارشناس مسئول مهندس ه(، عصمت عباسی )کارشناس مسئول تغذیروان(،

 برگزاری کمیته بین المللی سازی معاونت بهداشت دانشگاهدستور کار جلسه : 

 

 موارد بحث شده : 

الملل دانشگاه و دکتر کریمخانلویی مدیر روابط بین کمیته بین المللی سازی معاونت بهداشت با حضور آقای دکتر صائینی معاون بهداشت دانشگاه و خانم 

 در محل معاونت بهداشت دانشگاه تشکیل شد. 12/8/79مورخه  ،سایر اعضاء کمیته

م دکتر صائینی در راستای فعالیت های انجا سپسونمودند ایراد ن سخنانی را ابتدا دکتر کریمخانلوئی در زمینه اهداف کمیته و تأکید بر وظایف و اهمیت آ

اشاره کرده وبه موفقیت وتاثیر سالمت وهنر مطالب مبسوطی را بیان کردند ودر ادامه به موضوع گرفته در سالهای اخیر در زمینه بین المللی سازی 

حال اجرا می در اکنون  . ایشان اضافه نمود که پنجمین جشنواره بین المللی عکس سالمت روان استان پرداختندجشنوراه بین المللی عکس سالمت روان 

 :گردید مصوبموارد ذیل  ،بحث و تبادل نظر اعضای کمیتهدر پایان ضمن کشور نیز در پنجمین دوره شرکت نموده اند .  05تاکنون  و  باشد

 

 مسئول اجرا مصوبات:

 وزه معاونت بهداشت.حبرگزاری جلسات کمیته بین المللی سازی بطور ماهانه در  -2

 جشنواره بین المللی عکس سالمت روان .گزارش از چهارمین ارائه  -1

 تاکنونعکس سالمت روان پنجمین جشنواره بین المللی اقدامات انجام شده در خصوص گزارش  -3

 معرفی وابالغ رابط از حوزه معاونت بهداشت برای کمیته وجلسات بین المللی سازی و....  -4

 شی وکنفرانس های بین المللی برای برگزاری دوره آموزوارائه موضوعات آموزشی پیشنهادی بررسی  -0

 بروز رسانی سایت معاونت بهداشت به زبان انگلیسی . -6

تحقیقات و پژوهش های بین المللی در حوزه معاونت بهداشت باتوجه اهمیت پیشنهاد عناوین  -9

 برنامه های پژوهشی .
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 معاونت بهداشت ومعاونت آموزشی وپژوهشی 

 

 معاونت بهداشت وآموزشی وپژوهشی و..

 

 


