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اوند خدپیشگاه را تبریک گفتند واز  1398پیشاپیش فرارسیدن سال  ،ضمن خوش آمد گویی وتشکر از حاضرینر ایرج پورابتدا آقای دکت

 خواستار شدند. از موفقیت وخیر وبرکت متعال برای همگان سالی سرشار

پس از تلفیق با بیانیه  ارائه گردید اساس نتایج نیاز سنجی انجام شده گروه مراقبتهای حمایتی وتسکینی بر پیشنهادیساختار  -1

  وسپسمطرح  ست مورد تصویب قرار گرفت ومقررشد در شورای آموزش بالینیوپس از بحث وتبادل نظر به شرح پیو تأسیس

ت گروه مراقبتهای تسکینی در حکم هیأگردید اعضای فعلی کار مقررضمناً .به شورای دانشگاه منعکس شود برای تأئید نهایی

یی که در ساختار گروه پیش ، سایرسمت هاند وپس از تدوین برنامه عملیاتی وتأئید نهایی ساختار گروهشوقلمداد  گروه مؤسس

با ذکر شرایط وتوانمندیهای  ،صالحورایزنی باافراد ذی د، پس از شناساییحاضر در ترکیب فعلی وجود نداربینی شده ودر حال 

دانشکده ذیربط  بهتصمیم گیری نهایی برای معرفی این افراد گردند. با این حال،  پیشنهادمورد انتظار، به دانشکده های مربوطه 

 .واگذار شود

 توسط آقای دکتر ایرج ،حاصله نتایج جمع بندی ، 16/11/97با توجه به توزیع فرم نیاز سنجی در بین اعضاء در جلسه مورخ  -2

 .که در تنظیم ساختار گروه وبرنامه عملیاتی گروه، مورد بهره برداری قرار گرفت پور به اطالع اعضاء رسید

برای بررسی ومقررشد قای دکترایرج پور ار ائه گردیدمراقبتهای حمایتی وتسکینی توسط آبرنامه عملیاتی پیشنهادی گروه  -3

  دردستور کار جلسه آینده قرار گیرد.و ارسال گردد  ایشان از طریق گروه مجازی برای اعضاء توسط ،واعالم نظربیشتر

معاون محترم آموزشی وزارت متبوع منضم به راهنماهای اخالقی در موضوع  5/12/97د مورخ /6189/500نامه شماره  -4

برای  مجازی گروهاز طریق  آقای دکتر ایرج پور توسط  ومقررشدمطرح  مراقبتهای تسکینی در بیماران در مراحل پایانی حیات

 .ارسال گردد اعضاء  بهره برداری

هر دو هفته  جلسات  به صورت ثابت وپس از تبادل نظر مقررشد مطرح  98تشکیل جلسات کار گروه در سال موضوع زمان  -5

تاریخ  تشکیل گردد. بر همین اساس،  حوزه معاونت آموزشی در محل تاالر حکمت  صبح روزهای دوشنبه 7ساعت  یکبار

 تعیین گردید. 19/1/98جلسه بعدی روز دوشنبه مورخ  برگزاری

 

 پایان یافت.12جلسه ساعت  

 محترم شاورم: دکتر ایرج پور : آقایانبا حضور  و با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید21/12/97 مورخ شنبهسه  روزصبح  10 جلسه ساعت

هیأت علمی دانشکده  محترم اعضای :موسوی زادهدکتر باقریان، دکتر دکتر مظاهری، دکتر شعربافچی،  ،معاون آموزشی در امور آموزشی

) از :عموشاهیعلی دکتر  مدیر محترم درمان، :یدکتر گنجدانشکده پرستاری ومامایی، اداری مالیمحترم معاون  :دکتر شهریاری پزشکی،

 تشکیل شد. معاونت آموزشی تاالر حکمت در بیمارستان سیدالشهداء ع(

 ، دکتر رضائیان ،دکتر عزیزخانی دکترمکاریان، ،دکتر یمانی، با اطالع قبلی( )دکتر طالقانی، دکتررحیمی )بااطالع قبلی(، دکتر حزینیغایبین: 

 .) بااطالع قبلی(دکتر دانش بااطالع قبلی(،دکتر عسگری) 

 
 
 

 

 


