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  بسمه تعالي
  

  11/03/89صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 
  

در دفتر معاونت توسعه مـديريت       11/03/89 صبح مورخ  10شنبه راس ساعت    سه   روز   دراجرايي آموزش دانشگاه     جلسه كميته    يندوم
  .منابع دانشگاه با حضور افراد ذيل تشكيل گرديد

 كـه  نـد يته و مسئول آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه دستور كار جلسه را اعالم نمود   آقاي مهدي حاجي نوروزي دبير كم     در ابتدا   
  :ات زير توسط اعضاء مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه مصوبات آن بشرح ذيل مي باشدموضوع

  
ترم درمان   معاون مح  4/2/89 -پ/696/1/3/29نامه شماره  (بيمارستان متيني مقرر گرديد در خصوص دوره هاي پيشنهادي         .1

  ) :دانشگاه
 .موافقت گرديدحضور در نهمين كنگره شنوايي سنجي  •
  .موافقت گرديدشنوايي شناسي ايران  •
 .ضل ارجاع گرديداساير دوره هاي پيشنهادي جهت اظهار نظر به آقاي اف •
و نيـاز پرسـنل      به جهت اينكه دوره قبالً برگزار گرديده است در صورت لـزوم              حسابداريدر خصوص برگزاري دوره آموزشي       •

  . بيمارستان با نظر مدير امور مالي دانشگاه هماهنگي الزم بعمل آورده شود
پيشنهادي معاون محترم درمان دانشگاه با اصالح فرم شماره         – شيوه هاي كنترل عفونتهاي بيمارستاني    با برگزاري دوره آموزشي      .2

  .موافقت گرديدر جزء دوره هاي بازآموزي نباشد،  دوره مذكو-2.  رسته شركت كنندگان مشخص شود-1:  مبني بر اينكه4
بـه  ) آقاي دكتر فرزاد فر و خـانم مهـين آسـماني           (كنگره بين المللي مديريت فناوري بيمارستاني     در خصوص حضور در      .3

 جهـت بررسـي بـه       4 ماه قبل از حضور در دوره هاي فوق فـرم شـماره              2شرط رعايت مصوبات كميته اجرايي مبني بر اينكه         
 .موافقت گرديدجرايي آموزش دانشگاه ارسال گردد، كميته ا

 .موافقت گرديد)1/3/89-181نامه شماره  ( بيمارستان اخوان سمينار ملي بازتواني رواني اجتماعي، پيشنهاديبرگزاريبا  .4
 اسـتراتژي و بودجـه جـامع و    : بـا عنـوان  مديريت بودجه و برنامه اي دانـشگاه با حضور در دوره هاي آموزشي پيشنهادي      .5

مقرر گرديد دوره آموزشـي     ) خانم سلطاني فر وآقاي ميرزازاده    (استراتژي و بودجه بندي جامع و آشنايي با بودجه ساالنه كشور          
  .توسط افراد فوق براي ساير كارشناسان برگزار گردد و سپس گواهي مورد تأييد مي باشد

 .  ديد موافقت گراصول هرسبا حضور آقاي حسين زارع جوشقاني در دوره آموزشي  .6
   .به پيشنهاد آقاي دكتر نيكزاد دوره مذكور براي كاركنان فضاي سبز دانشگاه توسط آقاي مهندس زارع برگزار شود :تبصره •
 .جهت اظهار نظر به اقاي افاضل ارجاع گرديد) بيمارستان شهيد بهشتي (،تغذيه و رژيم درماني كودكان كارگاه دوره پيشنهادي .7
، آقاي مهندس اويسي توضيحات مبسوط در اين زمينه به اعضاي دفتر فني دانشگاهدر خصوص دوره هاي پيشنهادي  .8

     . موافقت گرديد ساعت 60كميته ارائه نمودند كه با برگزاري دوره هاي مذكور به مدت جمعاً 
يته مورد بررسي قرار  پس از بررسي و اظهار نظر آقاي افاضل در جلسه بعدي كممعاونت درمانمقرر گرديد دوره هاي پيشنهادي .    9

                 .گيرد
 : موافقت گرديدمطابق با فرم نيازسنجي بشرح ذيل معاونت بهداشتي و شبكه بهداشت درمان اران بيدگل دوره هاي با .10
  آموزش دستگاه سم پاش •
 آشنايي با صنعت نساجي و قاليبافي •



 

  13/4/89: تاريخ                                                                                         
  پ/4824/29 :شماره                                                                    بهداشتي درماني كاشان نشگاه علوم پزشكي و خدماتدا

  دارد:  پيوست                                                                                       توسعه و منابع انساني دانشگاهيتمدير            
   

  81147/87137ميدان پانزده خرداد ، ابتداي خيابان اباذر ، صندوق پستي : كاشان 
 ir.ac.Kaums.www ، وب سايت 0361 – 4464950 ،  دورنگار  0361 – 4444998تلفن 

 ترويج تغذيه با شير مادر •
 تغذيه در دوران سالمندي •
 شيتكنولوژي آموز •
 ارتقاء ارتباط والد و كودك •
 GISپورتال و  •
 كليات پدافند غير عامل •
 پيشگيري و كنترل ديابت و غربالگري مادرزادي و تيروئيد نوزادان •
 بيماريهاي منتقله از آب •
مطابق با فهرست اسامي و پس از اظهار نظر مديريت امور مالي در قالب دوره (قوانين و مقررات جديد بيمه اي  •

 )رات سازمانهاي بيمه گرقوانين مقر
  شنوايي كارگرانشاديومتري و تفسير نتايج روشهاي سنج •
 برنامه مراقبتهاي ادغام يافته و جامع سالمندي •
  در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدرمربيتربيت  •
 سوانح مسموميتها و سوختگي در مانا •
 بهداشت حرفه اي در كشاورزي •
 ديابت در بارداري •
 ري سياه سرفه و ديفترينحوه نمونه گي •
 بهداشت باروري •
  .موافقت نگرديد: جلب مشاركت همه جانبه •

 .موافقت گرديد دوره هاجهت كليه دانشگاه   رابطين محترم آموزشهزينه دوره هاي آموزشيعدم پرداخت با  .11
الب در قكاركنان به منظور بهره مندي يكسان كليه كاركنان قراردادي از آموزشهاي ضمن خدمت، با حضور  .12

 .  در دوره هاي آموزشي موافقت گرديدمعين كارقراردادها و 
 در خصوص دوره هاي مصوب برگزار شده توسط واحد آموزش ضمن خدمت كاركنان فرم تأييديهمقرر گرديد  .13

 .دانشگاه تنظيم گردد
 از شركت با توجه به اينكه قبل) آقاي رضا رضايي (فرآيند در سازمان هاي خدماتيبا حضور در كنفرانس ملي  .14

  . موافقت نگرديددر دوره به كميته اجرايي آموزش دانشگاه جهت بررسي ارائه نشده است، 
 بدو ورود بيمار و مبني بر اينكه در خصوص ايجاد محيط هايي در بيمارستانهادر پايان جلسه آقاي دكتر حسين نيكزاد در 

   .را نمودند آموزشي جهت رشته هاي شغلي واجد شرايطپيشنهاد برگزار ي دوره  .همراه بيمار آموزشهاي الزم داده شود
                                                                                          


