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1  

  
تغيير در نحوه ارسال پيامك هاي اطالع         سيد محسن ميري

  رساني 
با وجود اطالعـات كـافي در سـايت و الزامـي            

    -  ديدنبودن پيامك لذا موافقت نگر

  
 در طرح تكريم ارباب رجوع پيش بيني شده،          نصب اتاقك اطالعات  علي محمد فرج ي  2

 -  لذا مخالفت شد
  

  
اجاره واحـدهاي مـسكوني دانـشگاه بـه           ليال مزروعي  3

 كارمدان تازه ازدواج كرده
 جهت اظهـار نظـر كميتـه مـسكن دانـشگاه           

  - -  ارسال شود

  
4  

  
بت و ترسيم روند غيبـت هـاي دانـش          ث  محسن جعفري آسيه بديعي نژاد

  آموزان با عالئم شبه آنفلوآنزا
باتوجه به نظر كارشناسي انجام شده كـه روي          

    -  پيشنهاد نوشته شده است موافقت نگرديد

  
ــي در     سلمان ميرزازاده  5 ــت ده ــاي نوب ــتگاه ه ــصب دس ن

   -  در حال انجام است  واحدهاي سر پايي

  
   -  در حال انجام است  ر مصرف آبصرفه جويي د  عاطفه حسن زاده   6

جمع آوري زباله غيرعفـوني در محوطـه          عاطف حسن زاده  7
   -  پيشنهاد تكراري است  دانشگاه

ــاج گــل اســتفاده شــده از    اقدس شيخي  8 اســتفاده از ت
   -  در شوار مطرح و موافقت نگرديد  كميته امداد به جاي پرده

 در اتاق عمـل      آموزش عملي انتوماسيون    ماه منير كريميان  9
  جهت پرستاران شاغل

 جهت اظهار نظر به بيمارستان شهيد بهشتي       
 -  -  ارسال شود

مأموريت پرستاران جهت    آمـوزش در            اشرف  جمالدار  10
  -   موافقت شد  بيمارستان هاي پيوند عضو

نصب ديوار يا نـرده در اطـراف محوطـه            محمدرضا سليماني  11
  - -  به روابط عمومي جهت كارشناسي ارسال شود  مالتدانشگاه با نوشته شدن شعار وج

12  
اختصاص چند جلسه از واحد كارآموزي        زهرا بتولي

  آشنايي با مقاالت پزشكي

پيشنهاد تكراري است و آموزش كامپيوتر جزء 
ــدلذا    ــي باش ــشجويان م ــي دان ــه آموزش برنام

  مخالفت شد
-    

  
 


