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1  

  
ايجاد وضـوخانه دستـشوي مجـزا بـراي           زينب براتي

  خانمها در طبقه باال

با عنايت به وضعيت حال حاضر ساختمان       
ستاد واحتمال تصميمات،مقرر شـد دفتـر       

  دفني دانشگاه مجدداً اظهار نظر نماين
- -  

  
ــانواده و    زهرا صفازاده  2 ــاتر تنظــيم خ ــر در دف تغيي

  مادران باردار
با توجـه بـه نظركارشناسـي بـا پيـشنهاد           

  -   موافقت گرديد

  
  محبوبه بخشنده فر  3

طبقه بندي يا دسته بندي شكايات با كـددار         
نمودن آنها بر حسب نوع شكايت در بهداشت        

  محيط معاو نت
معاونــت بــراي اظهــارنظر كارشناســي بــه    

  - _  بهداشتي ارسال گرديد

  
  محبوبه بخشنده فر  4

تهيه و يا خريد شوتينگ باري جهت       
ساختمان معاونت بهداشـتي و سـاير       

  ساختمان هاي دانشگاه

با توجه به هزينه بر بودن و عـدم كـارايي           
    -  الزم و مناسب مورد مخالفت قرار گرفت

  
  فاطمه عليان فيني  5

مكس انگـشتي   استفاده از دسـتگاه هـاي تـاي       
در شـبكه بهداشـت و      )استفاده از اثر انگشت   (

  درمان به جاي كارت زدن و يا كارت خوان
   _  پيشنهاد فوق تكراري است

  
نصب دماسنج در كليه ادارات و مراكـز تابعـه            فاطمه عليان فيني  6

  دانشگاه علوم پزشكي
ضمن تقـدير ازپيـشنهاد دهنـده موضـوع         

  -  مطروحه در حد پيشنهاد نمي باشد

  
  رضا رضايي  7

تجميع وجود مربوط به حـسابهاي پـس        
انداز كاركنان رسمي دولـت مربـوط بـه         

  دانشگاه
براي اظهارنظر كارشناسي به مـديريت امـور مـالي          

 - _  ارسال شود

  
 مشخصات مـواد آزمايـشگاهي      تغيير فرم   محبوبه محقق فر  8

  بيماري هاي واگيردار
پيشنهاد فوق به علت عدم قابليت اجرايي       

   _  رد شد

استفاده ازبرچسب قرمـز و زردرنـگ          منيره بلندي برزكي  9
 B و هپاتيت  +HIVبراي بيماران 

بـدين  . تمام نمونه ها را بايدمشكوك قلمـداد نمـود        
  _  دليل با پيشنهاد مخالفت شد

احداث و راه اندازي مجتمـع آموزشـي ويـژه             محبوبه اعالني-مرضيه صدف  10
    -  به علت هزينه بربودن با پيشنهاد مخالفت شد  فرزندان كاركنان دانشگاه

11  
  اصالح الگوي مصرف  ميثم حداد

ــده     ــشنهاد دهن ــيله  پي ــد بوس ــرر ش مق
چگــونگي بررســي نحــوه اصــالح الگــوي  

  مصرف اعالم شود
-  -  

12  
  عباس شيرين

استفاده ازدستكش يكبـار مـصرف و       
مــواد گنــدزدا را جهــت بازرســان    

  بهداشت محيط

يمني ودستكش يكبـار    استفاده از وسايل ا   
مصرف طبق  دستورالعمل مربوطه الزامي      

  است با پيشنهاد مخالفت شد
-    
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13  

  اقدس شيخي
ــطالحات     ــا اص ــنايي ب ــالس آش ــزاري ك برگ
پزشكي براي مشاغلي از قبيل روابط عمـومي        

  .....ها، كتابداران و

باتوجه به گستردگي اصطالحات  پزشكي      
ــا اصــطالحات كامــل پزشــكي   آشــنايي ب

  لزومي ندارد
-    

14  

 ليال                   -حميده غفاريان
 - اعظم مديحي-مهندس مجرد، دكتر زهرا نخي

   حسن نخودكار- نرگس رضايي-فاطمه واثقي

برگزاري كالس آموزشي در زمينـه بهداشـت        
جهت نيرهاي  ...      فردي، عمومي، محيط و   

  ..) نگهبان و-آبدارچي(خدماتي 

 13 اصـالح مـاده      طبقه ماده يـك قـانون     
مـــواد خوردني،آشـــاميدني، بهداشـــتي و 
ــدمات    ــا اق ــه ب ــرادي ك ــه اف ــشي كلي آراي
خدماتي و مواد غذايي مرتبط مـي باشـند        

 ســاعت كــالس 32موظــف بــه گذرانــدن 
  .آموزش بهداشتي مي باشند

-    

آموزش مهارت شنا در قالب واحد درسي       اقدس شيخي  15
   به دانشجويان2تربيت بدني 

ظر كارشناســي بــه معاونــت بــراي اظهــارن
  -  -  آموزشي ارجاع داده شد

پس از بررسي و اظهارنظر از اعـضاء شـورا         دادن بن لباس به جاي خود ل باس  ليال سادات تهمتني  16
    -  با پيشنهاد فوق مخالفت شد

 با  ICUتفاوت قابل تميز بين لباس پرسنل بخش          ليال سادات تهمتني  17
  لباس كمكي و منشي همان بخش

يشنهاد فوق تكراري است لـذا مخالفـت         پ
    -  شد

                  غالمعلي صفاري طاهري                             محمد پوربابايي                         دكتر مسعود دهقاني
            

  ر                      دكتر حسين ياوري تبار                سيد سعيد مشتاقي                             محمد واحدي پو
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