
  صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان دانشگاه
: شماره جلسه

165  
 8ساعت : زمان جلسه

  صبح
  11/88/ 27شنبه سه : تاريخ جلسه

سالن  :مكان جلسه  : غايبين   : تأخير در ورود و خروج
  شهدا
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  توضيحات  :عنوان پيشنهاد  :نام و نام خانوادگي
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  شده
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  تأييد

  
1  

  

 محبوبه - مليحه كچويي-محسن فتحي مقدم
   احسان زارعي-بخشنده فر

استفاده بهينـه و بـه هنگـام از مـواد           
آموزشي تهيه شده توسط سازمانها و      

  ارگان ها براي پرسنل و مراجعين

براي كارشناسي به آقاي دكتر دهقاني ارجـاع        
  -  -  داده شد

  
ايجــاد شناســنامه الكترونيكــي بــراي   روح انگيز كريمي  2

  كليه افراد جامعه

 بيمارستان هـا پـيش بينـي        HISدر سيستم   
 همچنين در شناسنامه الكترونيكي افـراد       هشد

لحاظ شده است بنابراين مـورد موافقـت قـرار         
  نگرفت

-   

  
  امين پرآور  3

اصالح و ادغـام و تطبيـق فـرم هـاي           
ــرم  ــي و فـ ــسخوراند كمـ ــاي پـ  هـ

 پسخوراند كمي آمار

با عنايـت بـه اينكـه پيـشنهاد موجـب صـرفه        
  -   جويي در مصرف كاغذ مي شود پذيرفته شد

  
4  

    حميده غفاريان-مرضيه  صدف  

آموزش نيروهاي خدماتي كل مراكـز      
ــصوص    ــشگاه در خ ــدهاي دان و واح
رعايت اصول ايمني و بهداشت حرفه      
اي و يــا بكــارگيري آنــان بــه شــرط 

  وره هاي مذكورگذراندن د

ــود دارد و    ــاي وج ــوزش ه ــتورالعمل  آم دس
ضروري است نيروهاي خدماتي آمـوزش الزم       

  را كسب نمايند
-    

  
5  

  مرضيه صدف

آمـــوزش نگهبانـــان كـــل مركـــز و 
واحدهاي دانشگاه در خصوص اصول     
ايمني و روش هـاي اطفـاء حريـق و          
بكارگيري آنـان بـه شـرط گذرانـدن         

  دوره هاي مذكور

    -  پيشنهاد قبالً اجرا شده است

  
به دليل كمبود لوزام و دستگاه هاي مورد نيـاز  در               رايانه اي كردن فرم آمار مراجعين مركز  امين پرآور  6

   -  شدنپايگاه ها و مراكز بهداشتي با پيشنهاد موافقت 

7  

  مرضيه صدف 

صــدور كــارت عــضويت در كتابخانــه 
 دانشكده بهداشت براي كارشناسان و    

كاردانان بهداشت حرفه اي شاغل در      
صنايع بـه عنـوان مـسئول بهداشـت         
كميته هاي حفاظت فني و بهداشـت       

  كار

براي اظهار نظر و بررسي بيشتر به معـا و نـت          
 -  -  محترم بهداشتي ارسال شد
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8  

  مرضيه صدف

تهيه و طراحي وبالگ بهداشت حرفه      
اي جهت واحـد بهداشـت حرفـه اي         

شتي بـه منظـور اطـالع       معاونت بهدا 
ــصديان   ــان، مت ــه كارفرماي ــاني ب رس
كارگاه هـا و كاردانـان وكارشناسـان        
بهداشت حرفه اي شـاغل در كميتـه        

ت كــار شــهــاي حفاظــت فنــي بهدا
  كارخانجات

براي اظهار نظر كارشناسي به مديريت      
 -  -  . دانشگاه ارسال شدITمركز 

9  

  مرضيه صدف

 در نظر گرفتن پسورد براي كارشناسـان       
و كاردانان بهداشت حرفـه اي شـاغل در         
صنايع به عنوان مسئول بهداشت كميته      

 فنـي و بهداشـت كـار بـه       حفاظـت هاي  
  ينترنتيمنظور استفاده از خدمات ا

براي اظهار نظر  كارشناسي به سرپرست مركز   
ITد ارسال ش.  -  - 

10  
روز مرخـصي  امكان برخـورداري از يـك        سلمان ميرزازاده آراني

  ل دانشگاهنسوز تولد پرتشويقي در ر
براي اظهار نظر كارشناسي به مديريت محترم       

  - -  توسعه دانشگاه ارجاع داده شد

11  
   جواد سلماني

ــداكثري از كارك ــره وري حـ ــبهـ ان و نـ
 ســال  25 تــا 15كارشناســان بــا تجربــه 

  سابقه

ــه     ــه كميت ــي ب ــر كارشناس ــار نظ ــراي اظه  ب
  -  -  بهره برداري ارسال شد

 به جاي ويدئو پرژكتور     LCDگزيني  جاي   عرفانعلي  12
  سهاي دانشگاهالدر ك

با توجه به نظر كارشناسي اخذ شده پيـشنهاد         
    -  رد شد

با تو جه بـه نظـر كارشناسـي اخـذ شـده  بـا                    Post ccu  ايجاد بخش   سيد محمد سجادي بيدگلي  13
    -  پيشنهاد مخالفت شد

  
  


