
    
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  

  صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان دانشگاه 

  1/4/89سه شنبه : تاريخ جلسه   صبح8ساعت : زمان جلسه  173: شماره جلسه

 - بهشتي– دكتر فرزادفرآقايان  : غايبين  : تأخير در ورود و خروج
  دكتر دهقاني

  سالن شهدا:مكان جلسه

يف
رد

  

  توضيحات  :هادعنوان پيشن  :نام و نام خانوادگي
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  
1  

  
 بهداشـتي   -نصب سلول هاي خورشيدي در مراكز اداري        مي زاده اميدرضا حما

   _  پيشنهاد تكراري است  و درماني دانشگاه براي صرفه جويي در مصرف انرژي

  
اضافه كردن آدرس محل سكونت و تلفن تماس ويژه   فاطمه معدنچي  2

  -    با پيشنهاد موافقت شد  شماره خانوار فرد مي باشد

  
 دانـشگاه   ITبراي اظهار نظر به دفتر        ارتقاء و بهبود وضعيت استفاده كاركنان از اينترنت دانشگاه  عاطفه حسن زاده   3

  - -  ارسال شد

  
4  

 محسن فتحي -محمد زراعتي  
  مقدم

ــز     ــيط مراك ــت مح ــدهاي بهداش ــز واح تجهي
متر جهـت    داشتي درماني به دستگاه لوكس    هب

 كـالس    روشـنايي   شـدت  زه گيري ميـزان     اندا
هاي مدارس به منظور ارتقاء بهداشـت آنهـا در    
راستاي حفظ سالمت  جسمي و روحي دانـش         

                                                  آموزان

ي براي كارشناسي به معاونت بهداشت    
  - -  ارسال شد

  
برنامه نرم افزاري ثبت و آنـاليز واكـسيناسيون دانـشگاه علـوم               اميرحسين نمديان مجرد  5

 پزشكي كاشان
براي اظهارنظر به معاونـت بهداشـتي       

  - _  ارجاع داده شد

  
تهيه كاور براي بخاري هاي نصب شده در اتاق           حسين خدابخش  6

 -   قت شدبا پيشنهاد مواف  هاي واحدهاي مختلف دانشگاه

  
7  

اده از المپ هاي كم مصرف تايم دار چشمي در راه            استف  زهرا نيكخواه
  ....پله ها و راهروها، سرويس هاي بهداشتي و

بـه پيـشنهاد دهنـده عـودت داده     
شد تا مكـان هـاي مـورد نظـر را           

ــد ــورد را در .اعــالم نماي ــين م چن
  .بيمارستان ها نمي توان اجرا كرد

- -  

  
تعبيه درب در قـسمت دوش هـاي ورودي اسـتخر             باديمجيد كريمي اسدآ  8

  دانشگاه
براي اظهار نظر كارشناسي به واحـد       

  - -  تربيت بدني دانشگاه ارسال شد

9  
 عليرضا كاشاني -اقدس شيخي

  نژاد

ــصاص  password و user name اخت
 از اينترنـت بـه خبرنگـاران فعـال          استفاده  

  قيان تشووهمكاري كننده با دانشگاه به عن

  دفتر براي اظهارنظر كارشناسي به   
ITدانشگاه ارسال شد  

- - 

    -  شدنموافقت قراردادن تصوير رهبر كبير انقالب حضرت امام         دكتر علي خندان  10
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 بـــه  PPRعمـــومي از  طتغييـــر ايميـــل روابـــ    ن ليال سحرخوا-اقدس شيخي  11
Publicrelation 

ــا تــشكر از پيــشنهاد دهنــده موضــوع   ب
    -  مطرح شده در حد پيشنهاد نمي باشد

 علي -علي كرباسيحسين   12
 رقيه – زهره ستوده -مهرانفر

  يزالني
موضوع پيشنهاد در دسـتور كـار دولـت           دانشگاه سبز

    -  قرار دارد

 علي -حسين علي كرباسي  13
 رقيه – زهره ستوده -مهرانفر

  يزالني

برگ زاري كارگاه مربوط به طـرح هـاي پژوهـشي           
    -  پيشنهاد تكراري است  توسط مجريان

ايجــاد علمــي انيتوباســيون در اتــاق عمــل جهــت    ماه منير كريميان  14
  پرستاران شاغل در اي سي يو

براي اظهار نظـر بـه بيمارسـتان شـهيد          
 -  -  بهشتي ارجاع داده شد

15  

  سمانه ذاكري

ورات تجهيزات مصرفي   ايجاد واحد رسيدگي به كس    
اتاق عمل ويزيت پزشكي، انجـام فيزيـوتراپي، نـوار          
قلب و بقيه مارد مشمول حق بيمه در پرونده هـاي           
ــيم كــسورات بيمارســتان شــهيد   بيمارســتان در ت

  بهشتي

    -  پيشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت

16  
  سمانه ذاكري

ـ   ه بـر چگـونگي رسـيدگي بـه اسـناد           نظارت ماهيان
ارسالي از بيمارستان به سازمان اسـناد بيمـه هـاي           
تأمين اجتماعي و خدمات درمـاني محـل سـازمان          

  بيمه گر

 -    با پيشنهاد موافقت شد

تهيه اسفيگومانومتر جهت اندازه گيري فشار كـاف           حسين پورهنديم  17
 -    يشنهاد موافقت شدبا پ   اينتوبهلوله تراشه و لوله تراك در بيماران 

  
               

 

  


