
 

  21/03/1390: تاريخ                                                                                         
   پ/4012/6/29 :شماره                                                                    بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

  ---: پيوست                                                                                       توسعه و منابع انساني دانشگاه يتمدير            
   

  81147/87137ميدان پانزده خرداد ، ابتداي خيابان اباذر ، صندوق پستي : كاشان 
 ir.ac.aumsK.www، وب سايت  0361 – 4464950،  دورنگار   0361 – 4444998تلفن 

  بسمه تعالي
  

  10/3/90صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 
  

در دفتر معاونـت توسـعه مـديريت و  منـابع      10/3/90صبح مورخ 10شنبه راس ساعت سه در روز اجرايي آموزش دانشگاه جلسه كميته  اولين

  .با حضور افراد ذيل تشكيل گرديد دانشگاه

و روز زن در خصـوص چشـم انـداز برنامـه پـنجم توسـعه       ) س(يك سالروز والدت حضرت فاطمـه زهـرا  آقاي دكتر حسين نيكزاد با تبردر ابتدا 

سـپس   .نـد نمود تاًكيـد با توجه به اهداف و راهبردهاي برنامه پنجم توسعه  برنامه آموزش كاركنان دانشگاهتدوين و بر  هتوضيحاتي را ارائه نمود

ر خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه رابطين آموزش دانشـگاه  مودند و توضيحاتي دحاجي نوروزي دستور كار جلسه را بيان نمهدي آقاي 

و همچنـين دسـتورالعمل جديـد آمـوزش      90در زمينه اهداف آموزش كاركنان و ارزيـابي دوره هـاي آموزشـي در سـال      14/2/90كه در تاريخ

   .نمودند برگزار گرديد توضيحات مبسوطي را ارائهكاركنان 

  
  :ستور كار جلسه موضوعات مطرح و تصميمات زير اتخاذ گرديددر راستاي د سپس

  
گواهينامه هاي نوع دوم در تعيين گروه هدف برگـزاري دوره هـاي   با توجه به ابالغ نظام جديد آموزش كاركنان و اعطاي  مقرر گرديد .1

  .آموزشي دقت خاصي صورت پذيرد
 

لي از وزارتخانه مورد بررسي و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت و مقرر شد در خصوص ارزيابي كارگاهها و دوره هاي آموزشي فرمهاي ارسا .2
 .پس از مطالعه اعضاء كميته نظرات و پيشنهادات خود را به كميته منعكس نمايند

 
نفر از اعضاء كميته اجرايي آموزش بعنوان اعضاي شوراي آموزشي دانشگاه با رياست مسـئول آمـوزش ضـمن خـدمت      5مقرر گرديد  .3

  .ندشموظف به بررسي ،يكسان سازي و  اولويت بندي عناوين پيشنهادي مي باكاركنان 
  

كميته اجرايي آموزش يا عناوين مشابه بـا دبيـري   مقرر گرديد به منظور بررسي جامع و دقيق دوره هاي آموزشي پيشنهادي واحدها،  .4
  .نماينده واحد در كميته اجرايي آموزش دانشگاه برگزار گردد

به كميته اجرايي آموزش دانشگاه  89به ارائه گزارش در خصوص عدم برگزاري دوره هاي مصوب شده در سال  رابطين آموزش موظف .5
 .مي باشند

  
 ) ويژه اعضاي كميته تحول اداري( .موافقت گرديد EFQMبا شركت دردوره آموزشي  .6
بـا توجـه بـه بررسـي مجـدد و       ،زشـي آمو به صورت كارگـاه و به شرط تفكيك گروههاي هدف با دوره آموزشي برنامه جامع كسورات  .7

 .موافقت گرديدتوضيحات ارائه شده واحد مجري، 
 



 

  21/03/1390: تاريخ                                                                                         
   پ/4012/6/29 :شماره                                                                    بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

  ---: پيوست                                                                                       توسعه و منابع انساني دانشگاه يتمدير            
   

  81147/87137ميدان پانزده خرداد ، ابتداي خيابان اباذر ، صندوق پستي : كاشان 
 ir.ac.aumsK.www، وب سايت  0361 – 4464950،  دورنگار   0361 – 4444998تلفن 

و جهت گروه هدف و با همكاري سازمان مـديريت   4بر اساس فرم شماره  مديريت اسناد و اصول بايگانيبا برگزاري دوره آموزشي  .8
  .صنعتي شعبه كاشان موافقت گرديد

                                                                                          
                                                                            

  مهدي حاجي نوروزي          محمد واحدي پور                                               دكتر حسين نيكزاد            
  كاركنان دانشگاهمسئول آموزش ضمن خدمت   مديرتوسعه و منابع انساني دانشگاه    يريت منابع دانشگاه معاون توسعه و مد

  دبير كميته              نايب رئيس جلسه                                        رئيس جلسه                             
  

  زهره رجبي                                     طيبه صبوري                     محبوبه قربان پور                            
  نماينده معاونت بهداشتي دانشگاه              دانشگاه يكارشناس آموزش ضمن خدمت كاركنان        نماينده معاونت آموزش

  عضو كميته                                         ضو كميتهع              عضو كميته                                          
  

  معصومه حمزه بيدگلي                                     مهرانفر                                       محمدرضا افاضل اميد            
  شگاه عضو هيئت علمي          نماينده معاونت درمان دانشگاهينده معاونت غذا دارو                   نماينده رئيس داننما      

  عضو كميته                                             عضو كميته                                             عضو كميته            
      

  رامشك                                     حسن صفريسيد محسن ميري                                    محمدرضا        
  نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه             نماينده معاونت دانشجويي دانشگاه             نماينده دفتر آموزش مداوم دانشگاه

  عضو كميته                                         عضو كميته                                             عضو كميته             
            

  جواد فتح قريبمحمد                                                                                          مريم يزداني                  
             نماينده مديريت فن آوري اطالعات دانشگاهكارشناس فن آوري اطالعات دانشگاه                                                               

  عضو كميته                                      عضو كميته                                                                        
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  بسمه تعالي
  

  10/3/90صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 
  

در دفتر معاونـت توسـعه مـديريت و  منـابع      10/3/90صبح مورخ 10در روز سه شنبه راس ساعت اجرايي آموزش دانشگاه جلسه كميته  اولين
  .ر افراد ذيل تشكيل گرديددانشگاه با حضو

و روز زن در خصـوص چشـم انـداز برنامـه پـنجم توسـعه       ) س(در ابتدا آقاي دكتر حسين نيكزاد با تبريك سالروز والدت حضرت فاطمـه زهـرا  
سـپس   .نـد نمودكيـد  تاًبا توجه به اهداف و راهبردهاي برنامه پنجم توسعه  و بر تدوين برنامه آموزش كاركنان دانشگاه هتوضيحاتي را ارائه نمود

آقاي مهدي حاجي نوروزي دستور كار جلسه را بيان نمودند و توضيحاتي در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه رابطين آموزش دانشـگاه  
و همچنـين دسـتورالعمل جديـد آمـوزش      90در زمينه اهداف آموزش كاركنان و ارزيـابي دوره هـاي آموزشـي در سـال      14/2/90كه در تاريخ

  . برگزار گرديد توضيحات مبسوطي را ارائه نمودندكاركنان 
  

  :سپس در راستاي دستور كار جلسه موضوعات مطرح و تصميمات زير اتخاذ گرديد
  

گواهينامه هاي نوع دوم در تعيين گروه هدف برگـزاري دوره هـاي   با توجه به ابالغ نظام جديد آموزش كاركنان و اعطاي  مقرر گرديد .1
 . ذيردآموزشي دقت خاصي صورت پ

در خصوص ارزيابي كارگاهها و دوره هاي آموزشي فرمهاي ارسالي از وزارتخانه مورد بررسي و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت و مقرر شد  .2
 .پس از مطالعه اعضاء كميته نظرات و پيشنهادات خود را به كميته منعكس نمايند

شوراي آموزشي دانشگاه با رياست مسـئول آمـوزش ضـمن خـدمت      نفر از اعضاء كميته اجرايي آموزش بعنوان اعضاي 5مقرر گرديد  .3
  .ندشكاركنان موظف به بررسي ،يكسان سازي و  اولويت بندي عناوين پيشنهادي مي با

به منظور بررسي جامع و دقيق دوره هاي آموزشي پيشنهادي واحدها، مقرر گرديد كميته اجرايي آموزش يا عناوين مشابه بـا دبيـري    .4
  .ر كميته اجرايي آموزش دانشگاه برگزار گرددنماينده واحد د

به كميته اجرايي آموزش دانشگاه  89رابطين آموزش موظف به ارائه گزارش در خصوص عدم برگزاري دوره هاي مصوب شده در سال  .5
  .مي باشند

 ) ويژه اعضاي كميته تحول اداري( .موافقت گرديد EFQMبا شركت دردوره آموزشي  .6
 

بـا توجـه بـه     .(، موافقـت گرديـد  آموزشـي  ه جامع كسورات به شرط تفكيك گروههاي هدف و به صورت كارگاهبا دوره آموزشي برنام .7
 3بررسي مجدد و توضيحات ارائه شده واحد مجري، 

 
و جهت گروه هدف و با همكاري سازمان مـديريت   4بر اساس فرم شماره  مديريت اسناد و اصول بايگاني با برگزاري دوره آموزشي .8

 .ه كاشان موافقت گرديدصنعتي شعب
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  مهدي حاجي نوروزي  
  مسئول آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه                
        دبير كميته   -                      
                             
                            
                            
          


