
    
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  

  صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان دانشگاه 

  4/3/89سه شنبه : تاريخ جلسه   صبح8ساعت : زمان جلسه  169: شماره جلسه

  سالن شهدا:مكان جلسه  قاسمي-آقايان بهشتي : غايبين  دكتر فرزادفر: تأخير در ورود و خروج

يف
رد
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1  

  
   حسين صالحي

قراردادن آموزه هـاي بهداشـت فـردي ،         
بهداشت مواد غذايي، بهداشـت محـيط،       
بيمــاري هــاي مــربتط در شــماره نــداي 

   )149(بهداشت 
   _  پيشنهاد مورد جديدي نيست

  
باتوجه به نظر كارشناسي اخـذ شـده بـا            ت كاري از واحد ترخيصحذف شيف  وحيد صمدي  2

   يشنهاد موافقت شدپ
-  

  
  مجيد اسماعيلي   3

اعزام پرسنل دانشگاه به صورت مأموريتي بـه        
كنفرانس ها و سمينارهايي كه در ارتبـاط بـا          

  .پست سازماني آنان مي باشد
با عنايت به نظريـه كارشناسـي اخـذ         

   _  شده با پيشنهاد مخالفت شد

  
4  

  
  ياسر تنباكوكار

 ل جراحـي  تنها تعداد بيماراني كه بـراي عمـ       
 و نيـز بيهوشـي مـي گيرنـد بـراي            كاتاراكت

 مشاوره به بيمارستان نقوي ارجاع داده شود

ــه نظــر كارشناســي مــورد   باتوجــه ب
   _  موافقت قرار نگرفت

  
استفاده از سطل هـاي مخـصوص         فهيمه رضا زاده دشتباني  5

  دفع تيغ در آزمايشگاه ها

 7/5/1385-5672به استناد نامه شماره     
اري هاي واگير مرتبط با     در خصوص بيم  

شغل آرايشگري موضوع پيـشنهاد مـورد       
  جديدي نمي باشد

_   

  
باتوجه به نظريه كارشناسي اخذ شده   اختصاص يك نگهبان به هر طبقه  فاطمه باقري كاشي  6

  _  با پيشنهاد مخالفت شد

  
  ويدا صديقي ارفعي  7

 13اضافه نمودن بند تكميلي بـه رديـف         
 در قـسمت ويـژه      فرم ارزشيابي كاركنان  

  در طول ارزشيابي
  -   با پيشنهاد موافقت شد

  
ايجاد شبكه اختـصاصي مخـابرات در        مريم شاه سليماني  8

   _  پيشنهاد مورد جديدي نمي باشد  دانشگاه

واگذاري تعمير تجهيزات دندانپزشكي مراكـز        عفت المع  9
 -   با پيشنهاد موافقت شد  بهداشتي درماني به بخش خصوصي

10  

  ضيه صدفمر

در نظر گرفتن پسورد براي كارشناسان و      
كاردانـان بهداشــت حرفـه اي شــاغل در   
صنايع به عنوان مسئول بهداشت  كميته 
هاي حفاظـت فنـي و بهداشـت كـار بـه         

  منظور استفاده از خدمات اينترنتي

  -    با پيشنهاد موافقت شد

11  
  امير كرسي

تحويل مدارك تصادفي بيمـار در لحظـه        
تــرخيص و يــا در بخــش در بيمارســتان 

  بهشتي

بــا توجــه بــه نظريــه كارشناســي مــورد 
    -  موافقت قرار نگرفت
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12  
 طاهره - محسن  جعفري-دكتر علي فخري

  باغشيخي

تهيه و تدوين مجموعه شاخص هاي      
بهداشــــتي و عملكــــردي مراكــــز 
بهداشتي درماني جهـت ارزشـايبي و       

   بندي مراكز بهداشتي درمانيرتبه

مقرر گرديد پيشنهاد به پيشنهاد دهنده      
ــاي     ــاخص ه ــا ش ــود ت ــاع داده ش ارج

  ارزشيابي و رتبه بندي را اعالم نمايد
-  -  

13  
  برگزاري به موقع جلسات  جواد سلماني

به دليل اينكه هـر مـديري وظيفـه دارد          
برنامه برگزاري جلسه و به موقع برگـزار        

ر خـود پـيش بينـي       كردن آن را در امـو     
  نماد لذا مورد موافقت قرار نگرفت

-    

14  
  هدف مند كردن ساعات اضافه كاري   جواد سلماني

ــزارش    ــده گ ــشنهاد دهن ــد پي ــرر ش مق
تفصيلي مدل خود را به همراه محاسبات       

  براي يك نمونه ارائه نمايد
-  - 

15  

  سلمان ميرزازاده آراني
ــك روز    ــورداري از يـ ــان برخـ امكـ

در روز تولد پرسنل    مرخصي تشويقي   
  دانشگاه

 و تبصره هاي آن از فصل       84به استناد ماده    
دوازدهم قانون مـديريت خـدمات كـشوري،        

ــان ســالي  ــد و 30كاركن  روز مرخــصي دارن
تصويب طـرح هـاي الزم بـراي ارتقـاء بهـره        
ــستلزم    ــساني م ــروي ان ــارآيي ني وردي و ك
تصويب شوراي عالي اداري و شوراي توسـعه    

 انساني رياست جمهـوري     مديريت و سرمايه  
  .مي باشد

    

16  
  محمدرضا سليماني

ــدازه   ــه ان ــابلو ب ــصب ت ــا 50×40ن  ب
مضامين آيـات و روايـات روي نـرده         

  هاي دانشگاه 

ه به نظر كارشناسي روابط عمومي      با توج 
  -    د تأييد قرار گرفتروم

ايجاد استرس به وب سايت دانـشگاه         عليرضا يزداني  17
 LANدر محيط 

 ITنظـر كارشناسـي كميتـه       باتوجه بـه    
  -   دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت

18  

  عليرضا يزداني

 ايجاد دسترسي به ايمـل دانـشگاه        -
  LAN در محيط 

 Domainراه اندازي -
  DHCPراه اندازي-
  Power Managementراه اندازي -
راه انــدازي  پورتــال بــراي شــوراي -

  پيشنهادات

ز وظايف  باتوجه به اينكه انجام اين امور ا      
مــسئول مربوطــه مــي باشــد و در حــال 

  لذا مورد مخالفت قرار گرفت. انجام است
-   

  
  
 

  


