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يف
رد

  

  توضيحات  :عنوان پيشنهاد  :نام و نام خانوادگي
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  
1  

  
طبقه بندي يا دسته بندي شكايات با كددار نمـودن آن             محبوبه بخشنده فر

  ها بر حسب نوع شكايت

با توجه به سريال دار بـودن شـكايت 
 تعـداد   به دليل و عدم نياز به باركد و       

  كم شكايات لذا اين پيشنهاد رد شد
_   

  
  هانجام مسابقات بين شهري براي كاركنان دانشگا  ليال حاجي فروش  2

به دليل هزينه بر بـودن و عـدم و جـود            
 ءامكانات الزم جهت بانوان و اينكـه جـز        

  .اهداف دانشگاه نيست لذا رد شد
-    

  
  ايجاد سامانه اطالعات و آمار بهداشتي بيمارستان   نرگس زيلوچي  3

 و بـا  نيـست HIS  پيشنهاد فوق در 
توجه به نظريه كارشناسـي موافقـت       

  شد
 -  

  
4  

توجه به شرح وظايف هـر پرسـنل در دادن نمـره ارزشـيابي و                 موديالهام مح  
 اضافه كار

راهكـار عملـي و      ارائه   باتوجه به عدم  
ــه توســط پزشــك   ــن برنام ــه اي اينك
مــسئول مركــز در برنامــه ارزشــيابي 

  . ل ميگردد لذا رد شدااعم

_   

  
  بيمه نمودن كليه واكسيناتورها در دانشگاه   جواد رجبي  5

تي كه بـراي ايـن افـراد        باتوجه به خطرا  
 بيمـه مـسئوليت بـراي آنهـا         وجود دارد 
  الزم است

 -  

  
 طرح انطباق در مورد كمـك بهيـاران و          ياجرا  فاطمه باقري  6

  بيماران به تفكيك جنسيتي
 جزء آئين نامه وزارتي اسـت لـذا رد         

  _  شد

  
  ايجاد صندوق تعاوني مسكن  جهت پرسنل دانشگاه  زينب باقري  7

تشكيل صـندوق تعـاوني مـسكن       
 فعاليــت هــاي غيــر رســمي ءجــز

   لذا مخالفت شدشناخته مي شود
-   

  
  تغيير نام مركز بهداشتي درماني بوعلي سينا  مهدي  آخوندي  8

باتوجه به جداشدن مركـز بهداشـتي       
ك بـوعلي و    ي از كلينيـ   لدرماني بـوع  

  رضايت مشتريان موافقت شد
 -  

9  
  صديقه حيدري مقدم

رونيكي جهت تحويل لوازم    تهيه كارت اعتباري الكت   
 مصرفي بـر اسـاس سـهميه مـشخص هـر          التحرير  
   بخش

 چون با مفاد قانوني مغـايرت دارد      
  رد  شد

-  
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10  
  صديقه حيدري مقدم

حذف انبـار و تجمـع مـواد شـوينده در           
  داخل بخشها 

 اظهــارنظر بــه مــديريت جهــت
بيمارستان شهيد بهشتي ارسال    

  شد
-  -  

نصب انواع شارژر موبايل در سـالن اطالعـات بيماسـتان             صديقه حيدري مقدم  11
    -  به دليل تكراري بودن مخالفت شد  جهت تكريم ارباب رجوع

تشويق اعضا و پرسنل دانشاه جهت ترك سـيگار و            محمود مسعودي نيا  12
  كه جهت تشويق ترك پرداخت يك عدد س

 جهت اظهار نظر به معاونـت بهداشـتي        
  -  -  ارسال شد

دريافت سود مشاركت در سپرده هـاي دانـشگاه در      محمود مسعودي نيا  13
    -  از لحاظ قانوني ممنوع شد  بانك هاي دولتي

14  
   بخشندهمحبوبه

استفاده بهينه و به هنگـام از مـواد آموزشـي تهيـه             
گان ها بـراي پرسـنل و       شده توسط سازمان ها و ار     

  مراجعين

باتوجه به نظريه كارشناسي و منطقـي و        
اجرايــي بــودن آن مــورد موافقــت قــرار 

  .گرفت
  - 

 سلمان -محمدرضا رسول زاده  15
جهت اظهار نظر به معاونـت توسـعه ارسـال            نصب دستگاه خودپرداز  در ستاد مركزي دانشگاه  ميرزا زاده

  -  -  شد

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


