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  بسمه تعالي
  

  31/01/89صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 
  

در دفتـر معاونـت      31/01/89 صبح مـورخ   10شنبه راس ساعت    سه  در روز   1389 سال   دراجرايي آموزش دانشگاه     جلسه كميته    اولين
  .توسعه مديريت منابع دانشگاه با حضور افراد ذيل تشكيل گرديد

، خواستار ارائه گزارش عملكرد كميتـه       و روز پرستار  ) س(زاد رئيس جلسه با تبريك والدت حضرت زينب         در ابتدا آقاي دكتر حسين نيك     
 توسط واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه شدند كه آقاي مهدي حـاجي نـوروزي دبيـر كميتـه و مـسئول آمـوزش ضـمن                  88در سال   

ات زير توسط اعضاء مورد بحـث و تبـادل          موضوع كه   ندعالم نمود خدمت كاركنان دانشگاه با ارائه گزارش عملكرد ، دستور كار جلسه را ا            
  :نظر قرار گرفت كه مصوبات آن بشرح ذيل مي باشد

و  كه توسط واحدهاي اجرايي دانشگاه برگزار نگرديده         88دوره هاي پيشنهادي مصوب شده در سال         در خصوص  .1
  :مقرر گرديد دن مي باش1389مجدداً خواستار برگزاري آن در سال 

 ، فرم تلخيص نيازسـنجي را مجـدداً         88سال  در  وعد مقرر   مدر  اعالم علل عدم برگزاري دوره      ضمن  هاي پيشنهاد دهنده    واحد •
  . تصميمات نهايي اتخاذ گرددارسال و چنانچه تغييراتي در محتوا و سرفصل نيز مد نظر مي باشد ذكر نموده تا

كليـه   پيشنهادي معاونت بهداشتي دانشگاه ويژه       مخدر و انواع آن   پيشگيري از مواد     حضوريآموزشي غير با برگزاري دوره      . 2
  .موافقت گرديداز طريق نرم افزار   ومطابق با فرم تلخيص نيازسنجي كاركنان دانشگاه

  :  مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي موافقت گرديدمركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهبا برگزاري دوره هاي پيشنهادي  .  3
  )اعالم اسامي شركت كنندگان به كميته(   دوره آموزشي نرم افزار فلش مقدماتي و پيشرفته*      

  )جهت كليه كاربران (اتوماسيون اداري        * 
  : نگرديد به شرح ذيل موافقتدانشكده پرستاري و ماماييموزشي پيشنهادي آبا دوره هاي   . 4       

  )ابقت با رشته شغلي و وظايف شركت كنندگانعدم مط(   آمارSPSSنرم افزار *         
  )دوره عمومي بوده و قبالً برگزار شده است( زبان انگليسي        * 

  مقرر گرديد نماينده آن معاونت جهت توضيح به اعضاء كميته    دانشگاه،معاونت بهداشتي در خصوص دوره هاي پيشنهادي . 5        
                                            .          در جلسه آينده حضور يابد

شـركت   ارتباط پست سازماني  عدم  به دليل   ) دانشكده بهداشت دانشگاه   (سمينار بهداشت رواني دانشجويان   شركت در با   . 6
      . نگرديدموافقتكنندگان 

  : بشرح ذيل موافقت گرديددفتر حقوقي دانشگاهبا دوره هاي پيشنهادي .   7
  مقررات آيين دادرسي حقوقي و كيفريآشنايي با      * 
  آشنايي با قوانين و مقررات كاربري كيفري     * 
  آشنايي با قوانين و مقررات كاريردي حقوقي     * 
  آشنايي با نحوه تنظيم اليحه و تهيه و ارائه مستندات     * 
  آشنايي ابا اصطالحات رايج حقوقي     * 

و پرداخت هزينـه توسـط      )  آقاي دكتر فرهاد   -معاونت درمان  (يت و مراقبت پرستاري   اعتياد مسموم    با حضور در سمينار        .8
  .موافقت گرديدمعاونت درمان دانشگاه 
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 بـه نـام سـال همـت         89در پايان جلسه آقاي دكتر نيكزاد در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري در خـصوص نامگـذاري سـال                    

موزشي در اين جهت را دادند و همچنين خواسـتار برنامـه ريـزي دوره هـاي                مضاعف و كار مضاعف پيشنهاد برگزاري دوره هاي آ        
كاركنان دانشگاه را بـه     براي كليه   با توجه به شعار جهاني بهداشت       آموزشي مهارتهاي زندگي و شهرنشيني و جامعه نوين امروزي          

  .كميته ارائه نمودنداعضاء 
  
  

          
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


