
    
  
  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان دانشگاه 

  16/4/88سه شنبه : تاريخ جلسه   صبح8ساعت : زمان جلسه  143: شماره جلسه

 كاشاني - واحدي پور-آقايان بهشتي: غايبين  مسعود فرزادفردكتر سيد: تأخير در ورود و خروج
   دكتر دهقاني-نژاد 

  سالن شهدا:مكان جلسه

  

يف
رد

  

  توضيحات  :عنوان پيشنهاد  :نام و نام خانوادگي
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  
1  

  
اســتفاده از كيــت حــشيش در آزمــايش    سيد حسين موسوي پناه-طاهره سلماني نژاد

  -   موافقت شدبا پيشنهاد   مزدوجين

  
) متافتـالين (استفاده از كيت شيـشه         سيد حسين موسوي پناه-طاهره سلماني نژاد  2

  در آزمايش ويژه مزدوجين
پيشنهاد در قالب يك پيشنهاد كلي بـراي        

  - _  آزمايشات ويژه مزدوجين مطلوب است

  
3  

 طاهره - محسن جعفري-دكتر علي فخري
  باغشيخي

ــ  ــدوين شــاخص هــاي بهداش ــه و ت تي و تهي
  عملكردي معاونت بهداشتي در قالب كتابچه

 چـاپ گرديـده     87كتاب مذكور در سـا ل     
   _  است

  
 طاهره - محسن جعفري-دكتر علي فخري  4

  باغشيخي
كوچك كردن اندازه فرم هـا تـا حـد          

  امكان در همه حوزه هايدانشگاه

مـــضمون پيـــشنهاد در دســـتورالعمل   
 اصـالح الگـوي     6/3/88 مـورخ  447شماره

  ه شده استمصرف آورد
-    

  
  دكتر عفت المع  5

ــراي    ــي بـ ــوزش تكميلـ ــصويب دوره آمـ تـ
دندانپزشكان فارغ التحـصيل از دانـشگاه هـا         

  جهت آشنايي با مراكز

طبق دستور العمل آموزشي ضمن خدمت كارمنـد        
و جديدالورود موظف است آموزش هاي الزم را فـرا       

  گيرد لذا مخالفت شد
_   

  
  دكتر عفت المع  6

ــام ــا  آب ســردكن ك ال بهداشــتي ومناســب ب
ــت و    ــبكه بهداش ــصفيه آب در ش ــتگاه ت دس

  درمان
پيشنهاد بيان كمبود اسـت ولـي شـرايط         

  -   لذا مخالفت شدپيشنهاد را ندارد

  
الزام كاركنان جهت چكـاپ درمـاني         محبوبه سعيدي مجد  7

  با توجه به بيمه بودن هر يك از آنها
ت اين پيشنهاد از قبل انجام شده است لـذا مخالفـ          

  _  شد

  
استفاده از المپهاي كم مصرف در كليـه          محبوبه سعيدي مجد  8

  اتاق ها و سالن ها

طبــق دســتورالعمل وزارتخانــه و نامــه    
رياست جمهوري در سال قبـل مبنـي بـر          
  انجام اين امر، با اين پيشنهادمخالفت شد

_   

9  
  دكتر عفت المع

واگـــــذاري تعميـــــر تجهيـــــزات 
اني دندانپزشكي مراكزبهداشـتي درمـ    

  به بخش خصوصي

بــراي اظهارنظركارشناســي بــه تجهيــزات 
 - _  پزشكي معاونت درمان ارسال شود

دريافت كارت اقامت اتباع خارجي در      امير كرسي  10
  هنگام پذيرش در بيمارستان

طبق دستور العمل وزارتخانه بيمارستان ها همكف        
    -  به پذيرش كليه بيماران مي باشند

ارك تــصادفي  بيمــار در لحظــه تحويــل مــد  امير كرسي  11
  ترخيص و يا در بخش بيمارستان بهشتي

براي اظهار نظر كارشناسي به بيمارسـتان       
  -  -  بهشتي ارسال  شود

استفاده بهينـه از كاغـذ در دانـشگاه           دكتر عفت المع  12
  علوم پزشكي

    -   لذا مخالفت شدپيشنهاد تكراري است
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13  

  امير كرسي
 در كنـار    نصب آرم دانشگاه به صورت پـرچم      

پـرچم مقــدس جمهــوري اســالمي ايــران در  
  بيمارستان بهشتي

پيــشنهاد در قالــب پيــشنهاد قابــل طــرح 
    -  نمي باشد

تابلو كامپيوتري در ورودي بيمارستان شـهيد         امير كرسي  14
    -  پيشنهاد فوق تكراري است  بهشتي

تناول خانوادگي صـبحانه در بيمارسـتان       امير كرسي  15
    -  هاد قابليت اجرايي نداردپيشن  شهيد بهشتي

16  
نــصب پــرچم جمهــوري اســالمي در   امير كرسي

  بيمارستان شهيد بهشتي

پيشنهاد فوق تأثيري در كاهش هزينه ها       
و افزايش بهـره وري و كـاهش مـشكالت          

  دانشگاه ندارد
-    

تهيه و نصب و گذاشتن ليوان يكبـار مـصرف كنـار              محمد كريمي  17
  هر آب سرد كن

وحه در حـد پيـشنهاد نمـي        پيشنهاد مطر 
    -  باشد

طبق برنامه و   (برگزاري به موقع جلسات       جواد سلماني  18
  )رأس ساعت

بــراي اظهــارنظر كارشناســي بــه معاونــت 
    -  پشتيباني ارسال شود

استفاده از يك سطل رنگي يـا مـشبك مخـصوص              اقدس شيخي-ليال سحرخوان  19
    -  يشنهاد تكراري استپ  بازيافت كاغذهاي باطله در هر اتاق يا دفتر

موضوع در حيطه وظايف شهرداري اسـت         آسفالت بلوارپرستار  امير كرسي  20
    -  و پيگيري قبلي انجام شده

 HRSيكي از اعضاي شوراي پژوهـشي         دكتر عفت المع  21
  دندانپزشك باشد

مقرر شد پيگيري الزم توسط آقاي بابايي       
  -  -  بعمل آيد

22  

  هداشتي درمساجدتابلو آداب ب  جواد سلماني

ضمن تشكر از پيشنهاد دهنده موضـوع از        
وظايف روابط عمومي دانشگاه مـي باشـد        
كه از شوراي هماهنگي مـساجد پيگيـري        

  .اين مورد را بعمل آورد

-   

23  
درست كردن كارت گروه خون بـراي         مهين خرم آباد

  افراد

با هر تزريق خون يك كراس ماچ بايد انجام شود و           
ن حتمـا بايـد يـك آزمـايش گـروه      با هر تزريق خو  
  خون انجام شود

-   

24  

  مهين خرم آبادي
 بـراي ضـد عفـوني بخـش ميكـرو           uvنصب  

 - اتــاق ؟- اتــاق شستــشو –آزمايــشگاهي 
  آبدارخانه و راهروها

دقيقـه باشـد    10-15 بايد حدود    uvروشن نمودن   
كه در اتاق آزمايشگاه خالي باشـد طـي تحقيقـات            

شگاه بيمارســتان  در آزمايــuvانجــام شــده چــراغ 
وجــود داردو مــسئولين بخــش ميكــروب شناســي  

  .لذا مخالفت شد.خودشان بايد استريل نمايند

-   

       سيد سعيد مشتاقي                   ناصر قاسمي                      محمد پوربابايي                    غالمعلي صفاري طاهري  
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