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  شده

عدم 
  تأييد

  
1  

  
انجام پانسمان هـاي نـوين جهـت كليـه            سيد محمد سجادي بيدگلي

  زخم ها
بدليل عدم توانايي پرداخـت هزينـه از سـوي          

    -  بيمار و بيمه قابليت اجرايي ندارد

  
تهيه يا خريد كيسه هاي فـراورده هـاي           مرجان سادات اجتهد  2

  خوني  با حجم كمتر
چون كيسه هاي خون   با حجم كمتر مصرف          

 -  ديگري ندارد لذا مورد تأييد قرار نگرفت
  

  
ايجادسامانه اطالعـات و آمـار بهداشـتي          نرگس زيلوچي  3

 بيمارستان
جهت كارشناسـي بـه اداره بهداشـت محـيط          

  - -  معاونت بهداشتي ارسال شود

  
4  

  
خط كش زمان بندي واكسيناسيون ضد        عود بلندي مس- محمود نعمتيان-سعيده محبوبي

  هاري
با عنايت به نظر كارشناسي اخذ شده پيشنهاد      

  -    مورد موافقت قرار گرفت

  
ــت      حسين ارباب-حسين كرباسي  5 ــه در معاونـ ــاق  جداگانـ ــاد اتـ ايجـ

  پژوهشي براي بايگاني
ــا   ــه نظــر كارشناســي اخــذ شــده ب باتوجــه ب

   -  پيشنهاد مخالفت شد

  
   حاجي فروشليال  6

ــه در    ــداني ك ــشكر از كارمن ــدير و ت تق
فعاليت هاي پژوهشي نظري ارائه مقالـه       

  همكاري مي نمايند... طرح پژوهشي و

با توجه به نظر كارشناسي معاونـت پژوهـشي         
كه تقدير و تشكر و پرداخـت حـق الزحمـه از          

  كاركنان وجود دارد مورد موافقت قرارنگرفت
-   

7  
 مسابقات ورزشـي بـين شـهري        برگزاري  ليال حاجي فروش

  ويژه بانوان در رشته هاي مختلف بانوان
براي بررسـي و بـرآورد هزينـه بـه اداره امـور             

 -  -  رفاهي ارسال گرديد

8  
آموزش مهارت شنا در قالب واحد درسي       اقدس شيخي

  تربيت براي دانشجويان
باتوجه به نظر كارشناسي مورد موافقـت قـرار         

 -    گرفت

9  
   فرمحبوبه بخشنده

طبقه بندي شكايات با كددار نمودن آن       
ها بر حسب نوع شكايت بهداشت محيط       

  معاونت

 با توجه به بحـث در مـورد پيـشنهاد فـوق و             
نتيجه حاصله اين پيشنهاد مورد موافقت قـرار        

  نگرفت
-   

هم . ه كتبي در سالن دانشگاه دعوت و از آنها تقدير و تشكر شودمقرر گرديد كساني كه پيشنهاد كتبي به شوراي  پيشنهادات ارسال نموده اند با دعوتنام :توضيحات
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