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 (س)ميالد حضت فاطمه زهرا گراميداشت  :عنوان جلسه

 
03/03/99: تاریخ    /سالن طبيب :  مکان     

 :موارد مطروحه

 ارائه پيشنهاد و هماهنگي به منظور گراميداشت ميالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها و روز زن 

 ارائه گزارش از مسائل و مشكالت مربوط به بانوان شاغل در هر واحد توسط رابط مربوطه 

 :مصوبات

 مسئوليت اجرا مشروح مصوبات

 دفتر امور بانوان .از بانوان منتخب دانشگاه تقدير بعمل آيد( س)به مناسبت گراميداشت ميالد حضرت فاطمه مقرر شد 

 دفتر امور بانوان .اي با حضور رئيس محترم دانشگاه و رابطين امور بانوان بعمل آيد جلسه مقرر شد هماهنگي الزم جهت برگزاري

 ني رادليال عرفا .ويژه بانوان شاغل در دانشگاه صورت پذيرد( به صورت مجازي)مقرر شد هماهنگي الزم جهت برگزاري سلسله جلسات 

 يلدا مومن .روي دانشگاه بعمل آيد در انتهاي مسير پياده مقرر شد هماهنگي الزم جهت خريد و نصب لوازم ورزشي پاركي

 ليال سحرخوان .صورت پذيرددر هفته زن مقرر شد هماهنگي الزم جهت شركت بانوان در كوهگشت گروه همنورد دانشگاه 

 كليه رابطين  .هاي تخصصي ذيل امور بانوان دانشگاه با مسئوليت رابطين امور بانوان تشكيل گردد مقرر شد كميته

مقرر شد درخصوص برپايي نمايشگاهي از آثار هنري زنان شاغل در دانشگاه با همكاري معاونت فرهنگي و دانشجويي اقدام الزم 

 .بعمل آيد

 دفتر امور بانوان

 طيبه اهلل ورديان

 رابطينكليه  .امور بانوان اقدام الزم بعمل آيد 0011مقرر شد در خصوص تدوين برنامه عملياتي سال 

 طيبه سادات جدي .مقرر شد درخصوص ايجاد بانك اطالعاتي كاركنان زن شاغل در دانشگاه به صورت الكترونيكي اقدام الزم بعمل آيد

 .مقرر شد درخصوص ايجاد لينك قوانين و مقررات مربوط به بانوان در سايت امور بانوان اقدام الزم بعمل آيد
 يلدا مومن

 دفتر امور بانوان

 .مقرر شد فعاليتهاي امور بانوان واحدهاي مختلف دانشگاه د سايت امور بانوان بارگذاري گردد
 كليه رابطين

 دفتر امور بانوان

 حاضرین در جلسه
 نماينده معاونت بهداشتي/ فيروزه مهرياب                                     مشاور امور بانوان رئيس دانشگاه/ دكتر طاهره مازوچي

 رابط امور بانوان دانشكده دندانپزشكي    / عاطفه آين                                                    كارشناس امور بانوان/مريم كريمي طاهري

 انوان دانشكده پزشكيرابط امور ب/ ليال عرفاني راد                                                    كارشناس مسئول فرهنگي/طيبه اهلل ورديان

 رابط امور بانوان معاونت غذا و دارو/ زهراسادات جدي                                                           كارشناس قرآني/ فاطمه قدرت الهي

 رابط امور بانوان بيمارستان كارگرنژاد/ فاطمه عبدلي                                     رابط امور بانوان دانشكده بهداشت/ طيبه سادات جدي

 رابط امور بانوان نهاد رهبري/ معصومه مرادي                                                  رابط امور بانوان معاونت توسعه/ يلدا مومن

 نماينده معاونت آموزشي/ يال سحرخوانرابط امور بانوان دانشكده پيراپزشكي                                      ل/ منصوره عرفان

 رابط امور بانوان بيمارستان نقوي/  رابط امور بانوان دانشكده پرستاري و مامايي                            عاليه بارفروش/ اكرم كريمي راد

 رابط امور بانوان مركز بهداشت شهرستان/ ليال سعيدي پوررابط امور بانوان بيمارستان متيني                                            / مهري ارشدي

 نماينده روابط عمومي / رابط امور بانوان شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل                 زهرا شيخي/ مليحه روحاني

 


