
    
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  

  صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان دانشگاه 
  

  15/4/89سه شنبه : تاريخ جلسه   صبح8ساعت : زمان جلسه  175: شماره جلسه

  سالن شهدا:مكان جلسه  كاشاني نژاد- بهشتي– پورباباييآقايان  : غايبين  : تأخير در ورود و خروج

يف
رد

  

  توضيحات  :دعنوان پيشنها  :نام و نام خانوادگي
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

در ابتداي اين جلسه آقاي نعناكار دبيركميسيون تحول ادراي در خصوص ارائه پيشنهادات از طريق اينترنت و كامالً الكترونيكي توضيحاتي ارائه 
ظور جذب مشاركت بيشتر كاركنان و همچنين پيشنهاد شد كه شوراهاي فرعي به طور مثال شوراي پيشنهادات  شبكه آران و بيدگل به من. نمودند

  .جلوگيري از اتالف زمان تشكيل شود
1  

 سيد -دكتر مرتضي پنجه شاهي
 سيد مهرداد -حسين مستوري

  امير حسين نمديان-جزايري

ج فرهنگ ورزش و سالمتي به منظور تروي
كاهش عوامل خطر بيماري هاي قلبي و 
عروقي با استفاده از واگذاري دوچرخه جهت 

هاب كاركنان و تشويق آنها به استفاده اياب و ذ
  مستمر از آن حتي در محيط خارج از كار

   -  پيشنهاد تكراري است

  
    -  موضوع پيشنهاد تكراري مي باشد  بيمه تزريقات  مجيد محقق فر  2

  
ــان      محمدرضا رامشك  3 ــاه كاركن ــات اداره رف ــك اطالع ــاد بان ايج

  دانشگاه

از مسئول اداره طبق نظريه اخذ شده   
رفاه پيشنهادتكراري است و قبالً اجرا 

  شده است
-   

  
 كمكـي نصب فالش تانك هايي با حجم مخزن          جواد سلماني  4

 در سرويس هاي بهداشتي
   -  پيشنهاد تكراري است

  
 ابالغ شرح وظايف رابطين آموزشي دانشگاه  محمدرضا رامشك  5

ــه     ــي ب ــارنظر كارشناس ــت اظه جه
  - _   ارجاع شدشگاهمديريت توسعه دان

براي اخذ نظريه كارشناسي به دفتـر         نصب تايمر جهت وسايل سرمايشي برقي   جواد سلماني  6
 - -  فني ارجاع داده شد

قراردادن يك حديث از چهارده معصوم عليهم السالم در           علي خندان  7
  صفحه اول وب سايت دانشگاه به صورت هفتگي

باتوجه بـه اينكـه موضـوع پيـشنهاد         
 جديدي نيست بـا آن موافقـت        مورد
  نشد

-   

     
  
  
 

  


