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1  

  
  راه اندازي اورژانس اطفال   فيروزياندكتر

ــسئولين     ــي م ــه كارشناس ــه نظري ــه ب باتوج
بيمارستان موافقت نگرديد و از قبل اورژانـس        

  . اطفال وجود داشته است
-    

  
 -  .از پيشنهاد دهنده تشكر مي شود  الصاق  جمالت اخالقي  علي اكبر شاهميري  2

  

  
ص دفع تيـغ در     استفاده از سطل مخصو     فهيمه رضازاده دشتباني  3

 آزمايشگاه ها

 مطرح گرديد و    30/10/88پيشنهاد در جلسه    
مقرر شد  اگر دستور العمل وجود دارد اعـالم          

  تا اقدام الزم بعمل آيد
- -  

  
4  

  
  حسين نيكويي نژاد

ــعيت    ــارتي وض ــست نظ ــه چــك لي تهي
بهداشتي و بهسازي پايگاه هاي مقاومت       

  بسيج

با عنايت بـه نظـر كارشناسـي اخـذ شـده در             
  -    معاونت بهداشتي مورد موافقت قرار گرفت

  
زنگ ورزش اينترنتي جهـت كاركنـان از          ليدا هاشم زاده   5

  پشت ميز

به علت عدم دسترسي اكثريـت  كاركنـان بـه        
ــا ايــن   كــامپيوتر و اينترنــت در محــل كــار ب

  پيشنهاد موافقت نشد
-   

  
كــم كــردن دو دســتگاه اتوبــوس جهــت   حسين حاجي رضايي  6

  انشجويانانتقال د

پيشنهاد مطرح و با توجه به اينكه متناسب با حجم          
و تعداد دانشجويان سرويس اياب و ذهاب مشخص        

  مي گردد با پيشنهاد مخالفت شد
-   

طراحي و بكارگيري فـرم ثبـت عملكـرد           سيد علي اكبر سيدي خزاقي  7
  فضاي بهداشت محيط

با عنايت به نظر كارشناسي اخذ شده بـا ايـن           
   -  فقت نگرديدپيشنهاد موا

تحويل تغذيـه بـه پرسـنل پرسـتاري در            محمد خبازي  8
 -    پيشنهاد مجدداً بررسي و موافقت شد  )شير و كيك( شب 12ساعت 

آموزش دفاع شخصي و كنترل  يـا مهـار      علي حسنارودي  9
  مهاجمين در اورژانس ها

با توجـه بـه نظريـه كارشناسـي اخـذ شـده و            
 -    پيشنهاد موافقت شد

همخوان نبودن دفتر مراقبـت اطفـال بـا          اسعلي مجيديعب  10
  فرم آماري مراقبت اطفال

با توجه به نظريه اخذ شده مورد موافقت قـرار        
   -  نگرفت

افزايش كارآيي  پرسـنل  جهـت بازديـد            بيتا معماري مقدم  11
  -   با پيشنهاد موافقت گرديد  بخش هاي يكسان

مجدداً جهت كارشناسي به معاونت بهداشـتي         ت موجود استقاده از امكانا  بيتا معماري مقدم  12
  - -  ارسال شود

  


