
    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

  

  1:شماره جلسه  29/1/91سه شنبه : تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  216 :پياپيشماره 

  سالن شهدا: مكان   آقاي روحاني و خانم خاندايي :غايبين  :تأخير در ورود و خروج

  

  اتتوضيح  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
تأييد 

  شده

عدم 

  تأييد

  يحسن يمحمد حاج  1
كاركنان  قيآشنا نمودن، فعال ساختن و تشو

  و پژوهش قيبا تحق)يعلم اتيه ريغ(دانشگاه
  -  �  موافقت شد

2  
 اليل -يخياقدس ش

  يزهرا ساكن -سحرخوان

مراكز  ژهيبدون نام نگهبانان دانشگاه به و مهيب

 لياز قب يدر برابر حوادث احتمال يدرمان

  يدگيد بيبا مراجعان و آس يريرگد

جهت كارشناسي به دفتر حقوقي و حراست  

  دانشگاه ارجاع گرديد
 --  --  

3  

/ يخياقدس ش

 اليل/يمانيمحمدرضا سل

  سحرخوان

 سيكه از سرو يكاركنان يكارت برا طيبل ديخر

  كنند ياستفاده نم
  --  --   جهت كارشناسي به معاونت توسعه ارجاع گرديد

4  
اقدس  - سحرخوان  اليل

  يخيش

موتور  يكيدر نظر گرفتن آدرس پست الكترون

  دانشگاه اتيح هينشر يگوگل برا يجستجو
  --  �  موافقت شد

  يكرباس  يعل نيحس  5
قرار دفتر ارتباط با صنعت در اداره  صنعت  تاس

  معدن و تجارت كاشان

جهت كارشناسي به معاونت پژوهشي ارجاع 

  گرديد
- -  --  

  حداد ثميم  6
 يبخشها ينترنتياطالعات ا يبروز رسان

  ITرابط  نييبا تع مارستانيب

جهت كارشناسي به بيمارستان بهشتي و 

سرپرست دفتر آمار و فن آوري اطالعات ارجاع 

  گرديد

 --   -- 

7  

محمدرضا /يخياقدس ش

 سحرخوان  اليل/ يمانيسل

/ نژاد يكاشان رضايعل/

  خدابخش نيحس

به  يحت مهيكارشناس خبره ب يريبه كارگ

قرارداد  يبررس يروزه برا 89قرارداد  صورت

  آن ميو تنظ يليتكم مهيب

شورا با پيشنهاد  يبا توجه به كارشناسي اعضا

  موافقت نگرديد
 --  �  

8  
 حهيمل - زادهيمهدا اليل

  ييكچو

و حرفه  يفن( فوق العاده  يكالس ها يبرگزار

  ) يو هنر يا
 --   �  موافقت شد

 

  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا

  عيد مشتاقيسيد س

  عضو شورا

  محمد پوربابايي

  عضو شورا

محمد واحدي پور 

  عضو شورا

  خانم شيخي

  عضو شورا

      

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  خانم خاندايي

  عضو شورا

  غالمعلي صفاري

  عضو شورا

  خانم زاهد

  عضو شورا

  محمدرضا سليماني

  دبيرخانه شورا

        

  



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  دانشگاهات كاركنان صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهاد

  2:شماره جلسه  5/2/1391سه شنبه : تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  217 :پياپيشماره 

  سالن شهدا: مكانخندان                                                                                                و دآ��آقايان دكتر پنجه شاهي  :غايبين  :تأخير در ورود و خروج

  

  رديف
نام و نام 

  خانوادگي
  توضيحات  عنوان پيشنهاد

تأييد 

  شده

عدم 

  تأييد

1  

 رضايعل/يخياقدس ش
 اليل/نژاد يكاشان

زهرا /سحرخوان
 يروح اله باد/يساكن

 نيحس/ زاده
محمدرضا /خدابخش

  يطاهر مهيفه/ يمانيسل

سالمت  يروابط عموم يشورا ليتشك

  شهرستان
  -  �  موافقت شد

2  ���� ��� 
	
��  آ

  --  --   سعه ارجاع شد جهت كارشناسي به معاونت تو  در كارمندان زشيانگ شيراهكار افزا

 �زها رو�  3
  ���ش ���د

دن ا��� ��������  �ا���� �و�� 

�ل  ٥ه  &%��'�&%� و $�#�" ی� ����

  +*�ری
  �  --   مطرح و با اكثريت آرا مخالفت گرديد 

4  

 ,���ه
- �.%�ر��-

���� ��� 

��0�  

10 �د'� � �  ��$�� , دا��1�
ادران و �5اهان ��4رت ��2د��  ��

  اب6$

به دليل عدم امكان اجراي آن در كليه واحدهاي 

  مساجد دانشگاه مورد موافقت  قرارنگرفت
 --  �  

  انيفاطمه مطهر  5
از طرف  يخدمات درمان تيفيك يارتقا

  دانشگاه ومعاونت درمان واورژانسها

از آنجائيكه هدف اصلي دانشگاههاي علوم پزشكي 

 ارتقا كيفيت خدمات مي باشد لذا پيشنهاد مورد

  موافقت قرار نگرفت 

-  �  

6  
 نيام البن - يريعب اليل

  يمشهد
-��02&$��2دن 5,$�ت  


  در $ا0� �$1�ور� روا�81�
 �  --   به دليل تكراري بودن رد شد 

  

 

  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا

  محمد پوربابايي

  عضو شورا

محمد واحدي پور 

  عضو شورا

  خانم شيخي

  وراعضو ش

      

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  خانم خاندايي

  عضو شورا

  غالمعلي صفاري

  عضو شورا

  خانم زاهد

  عضو شورا

  محمدرضا سليماني

  دبيرخانه شورا

        

    

 

  

  



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

  

  2:شماره جلسه  5/2/1391سه شنبه : تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  217 :پياپيشماره 

  سالن شهدا: مكانصفاري                                                                                                                         –خندان  –آقايان دكتر پنجه شاهي  :غايبين  :تأخير در ورود و خروج

  

  رديف
نام و نام 

  خانوادگي
  توضيحات  عنوان پيشنهاد

تأييد 

  شده

عدم 

  تأييد

  � --   به دليل تكراري بودن رد شد  ���:+2 �92�  ياحمد چاوش  7


@  �=?� <ی=ح و;�  قالب تراش هيمهاش  8�:
  �5د 0�ر80�ن

به دليل ثبت شدن شرح وظايف امكان تغيير آن 

  وجود ندارد لذا پيشنهاد مورد مخالفت قرار گرفت
 -- �  

9  
اقدس -السحرخوانيل

  يخيش

�A4 :���� ا
+�ر �د 
,8.�: �"�
 �B8$�Cر� در 

�,�� �  دا��1�

د مورد با توجه به وجود تابلو مورد نظر پيشنها

  موافقت قرار نگرفت 
 -- �  

10  
زاده  يجوادحاج

 يدگليب
  � --   با پيشنهاد مخالفت گرديد  يستاد يواحد مددكار يراه انداز

 Dی:E �Fیو :�ز  �Dو :B8 �9:%  يكرس ريام  11
C$G
  

 --   �  موافقت شد 


  يحسن صفر  12 � �لیا
&H�د� از =2�ر
گ�
  ��$9 در 

 --   �  موافقت شد

و ا�&ام JKا=&� �D  9ی:+  يزهرا روح  13
  0�ر80�ن �ارزش ا����

تكريم انسان از اصول اوليه ارزشهاي اخالقي و 

  ديني جامعه مي باشد لذا پيشنهاد رد شد
 -- �  

    

  

  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا

  محمد پوربابايي

  عضو شورا

محمد واحدي پور 

  عضو شورا

  خانم شيخي

  عضو شورا

      

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  خانم خاندايي

  عضو شورا

  غالمعلي صفاري

  عضو شورا

  خانم زاهد

  عضو شورا

  محمدرضا سليماني

  دبيرخانه شورا

  

        

      

        

        

    



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

  3:شماره جلسه  19/2/1391شنبه سه : تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  218 :پياپيشماره 

  سالن شهدا: مكان   آقاي روحاني و خانم خاندايي :غايبين  :تأخير در ورود و خروج

  

  توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
تأييد 

  شده

عدم 

  تأييد

  يپور آران ابانيحمزه ب  1
 يبه جا Access Terminalاستفاده از 

  انهيرا
اداره آمار و فن آوري  به   يجهت  كار شناس

  ارجاع شداطالعات 
-  -  

  يآران يفاطمه آفتاب  2
 ايمشاوره روان شناس  سكارشنا كيانتصاب 

  روان پزشك مختص كاركنان دانشگاه
  �  --   رد شدپيشنهاد به علت تكراري بودن 

  يمكار رضايعل  3
 يدارا انيدانشجو ياجتماع نيتام مهيپوشش ب

  ييكار دانشجو
با قانون وزارت متبوع مورد ايرت غبه علت  م

  موافقت قرار نگرفت
 --  �  

  ينوش اباد ياثيبانو غ  4
اتاق  يمدار بسته برا نيدورب ستمياستفاده از س

  وي يس يس مارانيب
بهشتي ارجاع  نجهت كار شناسي به  بيمارستا

  شد
-  --  

  ينوش اباد ياثيبانو غ  5
  مارانيكوچك در اتاق ب ونيزيقرار دادن تلو

  وي يس يس
جهت كارشناسي به بيمارستان بهشتي ارجاع 

  گرديد
- -  --  

  ينوش اباد ياثيبانو غ  6
در سونداژ  نييدوكايل لياستفاده از ژل استر

  كانتيژل لوبر يبه جا ماريكردن ب
باشد   يدر حال  انجام  م  شنهاديپ  كهياز آنجا

  لذا مورد موافقت  قرا نگرفت
�   -- 

7  

 - فرد  ييكچو حهيمل
 -دم مق يمحسن فتح

 ديناه - يمومن يمهد
محبوبه بخشنده  - يسيرئ
  فر

قابل  ريغ ييو مشخصات مواد غذا يارسال اسام
قابل عرضه اعالم شده از معاونت  ريغ ايمصرف و 

به عرضه  امكيسامانه پ قيغذا و دارو از طر
عمده  ژهيبو ييكنندگان و فروشندگان مواد غذا

  فروشان

  -  �   با پيشنهاد موافقت شد

8  
 - فرد  ييكچو هحيمل

  محبوبه بخشنده فر

آبرسان  يسقف كولرها و لوله ها يفوم گذار
در مصرف آب و  ييآنها بمنظور صرفه جو

از هدررفتن  يريخنك بودن كولرها و جلوگ
  يانرژ

 --   �  با  با  اكثريت آرائ مورد موافقت قرار گرفت

  
9  

  يحسن يمحمد حاج
و  نيبا قوان ييآشنا يكالس آموزش يبرگزار

  امتحانات نيرات جهت مراقبمقر
 هياول طيمورد نظراز شرا شنهاديپ كهياز آنجا

  ديباشد لذا مورد موافقت نگردر يم  نيمراقب
- �  

  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا 

  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا

  محمد پوربابايي

  عضو شورا

      

  خانم شيخي

  عضو شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي

  عضو شورا

  نداندكتر علي خ

  عضو شورا

  خانم زاهد

  عضو شورا

        

  محمدرضا سليماني

  دبيرخانه شورا

     غالمعلي صفاري طاهري

  عضو شورا

  محمد واحدي پور

  عضور شورا 

        



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  دانشگاهورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان ص

  4:شماره جلسه  16/3/1391سه شنبه : تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  219 :پياپيشماره 

خانم شيخي وخانم زاهد آقايان روحاني ، واحدي  :غايبين  :تأخير در ورود و خروج

  دكتر خندان و پور

  سالن شهدا: مكان

  

  توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
تأييد 

  شده

عدم 

  تأييد

  انياسيگل يمصطف  1
 قياز طر اتيو شكا شنهاداتيطرح ارائه پ

  استيبا ر امكيپ

از آنجا كه پيشنهاد در شوراي اداري بيمارستان 

مورد  شنهاديشهيد بهشتي قبالً ارائه گرديده ، پ

  فتگرقرار نموافقت 

-  �  

  انياسيگل يمصطف  2
 قياز طر اتيو شكا شنهاداتيطرح ارائه پ

  استيبا ر امكيپ

دن پيشنهاد  با پيشنهاد .با توجه به تكراري بو

  مخالفت شد
 --  �  

3  
�M�= س,Oا  - 

 ���� �P�2,ر�
�  زاد

دو  يكودكان باال يبرا) 4*3( يانجام عكاس

در  يسال بستر 15 ريسال و نوجوانان ز

توسط روابط ...) و  يبهشت ديشه(  مارستانيب

  مارستانيب يعموم

 فيوظااز و الصاق عكس  رصدو نكهيبا توجه به ا

مخالفت   داشنهيلذا با پ گر بوده مهيب يسازمانها

  شد

 --  �  

4  

:�Q '8�9  د0&$
داد %$ ,�
=�ه� ، 
 ���� �ای�، ا$� 
 ����,�
�2,ی�ن، 

  $�&�ر�

  -  �  موافقت شد شنهاديبا پ  يآموزش يدوره ها يبك گراند گواه

5  
 يكرباس يعل نيحس

  مفرد   يترنج ديسع

حق لباس و  يبرا)  يوجه نقد(پرداخت پول 

  يبن فروشگاه تعاون يبه جا   رهيغ

ت وجه نقد به عنوان پول پرداخ نكهيبا توجه با ا

  مخالفت شد شنهاديپبا لذا   باشديلباس ممنوع  م
- -  �  

  يكرباس يعل نيحس  6

ا �
Cیا�&4�ب  $1�ور ��;  ر�  � �دا��1�
�%&090 �8�م دا��1�� ���م  �:S�و�  �=

+=�ه�&8,  و  ���ت در دا��1�� ���م  �'
+=�'� ,=��  

 -  -  ارجا ع شد يقبه دفتر حقو يجهت كارشناس

  انيقادر نيحس  7
سال  25بمناسبت  تيريمد نهيچاپ كتاب در زم

  دانشگاه سيتاس

سابقه  با ربع قرن شنهاديبا توجه به عدم ارتباط پ

  مذكور مخالفت شد شنهاديدانشگاه لذا با پ
-  �  

  فرد يمحمدرضا معتقد  8
اعصاب  مارستانيب نيماب يمحوطه ساز ياجرا

  يشگاهيآزما قاتيو روان و مركز تحق

ارجاع   يبهشت مارستانيبه  ب يجهت كار شناس

  )يمشتاق ياقا  ريگيپ( شد   
-   -- 

  مارستانيب يسونوگراف تيوضع يسامانده  يكرس ريام  9
ارجاع شد        يبهشت مارستانيب يجهت كار شناس

  )يمشتاق  ياقا يريگيپ(  
-  -  

 

  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا

  ورباباييمحمد پ

  عضو شورا

   غالمعلي صفاري طاهري

  عضو شورا

      

  دكتر مرتضي پنجه شاهي

  عضو شورا

  خانم خاندايي

  عضو شورا

  محمدرضا سليماني

  دبيرخانه شورا

  



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

  5:شماره جلسه  23/3/1391سه شنبه : تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  220 :پياپيشماره 

  سالن شهدا: مكان   خانم شيخي ، واحدي پور :غايبين  :تأخير در ورود و خروج

  

  توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  -  �  موافقت شد  مجموعه يبرا ييدرآمد زا  يپور آران ابانيحمزه ب  1

  �  --   بودن موافقت نشد يبه علت تكرار  اهمراكز رشد در دانشگ جاديا  يناد يمرتض  2

  محمدرضا رامشك  3
نهادها و  ريكارمندان سا يكارگاه برا يبرگزار

  سازمانها
  �  --   آراء موافقت شد تيشما با اكثر شنهاديپ

  يكرباس يعل نيحس  4
 يشركتها يبرا homepageاختصاص 
  كه نام  دانشگاه را دارند يتعاون

  �  -  الفت شدمخ شنهاديبا پاءآر تيبا اكثر

  رمسعودفرزادفريداميس  5
 ژهيآموزش مدون و يكالسها يبرگزار

  يپودمان قيپزشكان از طر
ارجاع  يبه معاونت  آموزش يجهت كارشناس

  شد
- -  -  

  فروش يحاج اليل  6
و  يتخصص يحضور ريغ يكالسها شيافزا

  يعموم
 لذا,اشديدر حال اجرا  مب شنهاديپ كهياز آنجا

  موافقت نشد شنهاديبا پ
-  � 

  يكرباس  يعل نيحس  7

پ مورخه /5368/6/29با توجه به نامه شماره 
و منابع جهت  تيريمعاونت توسعه مد  13/4/1390

ساعات كار در دانشكده ها و  يانرژ نهيمصرف به
را  ييو دانشجو يو پژوهش يآموزش يقسمتها
  ليو پنجشنبه ها تعط)  13 -9( ساعت 4روزانه به  

  .باشد

 شنهاديو مقررات ،پ نيبا قوان رتيبه علت مغا
  مورد موافقت قرارنگرفت

-  �  

  يحسن يمحمد حاج  8
،  ينرم افزار جامع اطالعات فرد جاديا

بانك (كاركنان دانشگاه يو پژوهش يآموزش
  )اطالعات كاركنان

 �  -  نشد رفتهيپذ شنهاديبودن پ يبه علت تكرار

  �  -  )بودن  رد شد يبه علت تكرار  يوروان شناسواحد مشاوره  سيتاس شنهاديپ  يدگليزاده ب يجواد حاج  9

  ورزش قيتشو  حسن دلخواه  10
موافقت  شنهاديبودن با پ يبه علت تكرار

  نشد
-  � 

  زاده يروح اهللا باد  11
 يتخصص يكهايكلن ينترنتيا ينوبت ده

  دانشگاه
مخالفت  شنهاديبا پ ودنيبه علت  تكرار 

  ديگرد
-  � 

 

  يرضا كاشاني نژادعل

  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا

  محمد پوربابايي

  عضو شورا

   غالمعلي صفاري طاهري

  عضو شورا

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي 

  عضو شورا

  دكتر علي خندان

  عضو شورا

  حوريه زاهد

  عضو شورا

   خاندايي شهناز

  عضو شورا

   محمدرضا سليماني

  دبيرخانه شورا



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  دانشگاهيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان صورتجلسه شوراي نظام پذ

  6:شماره جلسه  30/3/1391سه شنبه : تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  221 :پياپيشماره 

آقاي دكتر  :تأخير در ورود و خروج

  خندان

  سالن شهدا: مكان  ندايياخانم خ روحاني و دكتر پنجه شاهي و ،واحدي پور :غايبين

  

  توضيحات  وان پيشنهادعن  نام و نام خانوادگي  رديف
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

1  
 - يخيقدس شا
  زاده نيحس درضايحم

دو  يكودكان باال يبرا) 4*3( يانجام عكاس
در  يسال بستر 15 ريسال و نوجوانان ز

توسط روابط ...) و  يبهشت ديشه(  مارستانيب
  مارستانيب يعموم

 -  �  شما موافقت  شد شنهاديبا  پ

  فرفرزاد رمسعوديداميس  2
ارائه دهنده خدمات و  شگامانياز پ ليتجل

  كننده خدمات افتيدر نيهمچن
  -  -  يبه معاونت پزوهش يجهت كار شناس

  ييسادات طباطبا نبيز  3
 كيالكترون ينوبت ده ستميس يراه انداز

  دانشگاه تيدرسا يجهت مراكز درمان

ساختهاو  ريبا توجه به اماده نبودن  ز
وافقت پيشنهادمورد م اجراييمشكالت 

  قرارنگرفت
-  �  

  يكرباس يعل نيحس  4
  گانيساعت را 40ضمن خدمت   يآموزش ها

  دانشگاه تيسا قيكارمندان از طر يبرا
توسعه ارسال   تيريبه  مد يجهت كار شناس

  شد
-  -  

  طيبه عصاريان نياصر  5
و شناساندن خدمات دانشگاه و  ياطالع رسان

  باال بردن دانش افراد
  -  �  فقت  شدشما موا شنهاديبا  پ

  رمسعودفرزادفريداميس  6
و  يتخصص يحضور ريغ يكالسها شيافزا

  يعموم
 -  -  يبه معاونت پزوهش يجهت كار شناس

  -  -  يمشتاق يبه  آقا يشناس كار جهت  يستاد يواحد مددكار يراه انداز  يدگليزاده ب يجوادحاج  7

  يزهرا روح  8
در خصوص خدمات  يعموم يراهنما هيته

  )يبهشت مارستانيدرمانگاه ب قابل ارائه در
 -  �  شما موافقت  شد شنهاديبا  پ

  ييسارا رضا  9
و ارتقائ  يانسان يرويدر ن زهيانگ شيافزا

  خدمات ارائه شده تيفيك
  -  �  شما موافقت  شد شنهاديبا  پ

 

  

  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا

  

  

  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا

  

  

  محمد پوربابايي

  عضو شورا

  

  

   لي صفاري طاهريغالمع

  عضو شورا

  

  

  

  

  اقدس شيخي

  عضو شورا

  

  محمدرضا سليماني

  متصدي دبيرخانه شورا

  دكتر علي خندان

  عضو شورا

  



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

  7 :شماره جلسه  6/4/1391سه شنبه : تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  222 :پياپيشماره 

آقاي دكتر  :در ورود و خروجتأخير 

  خندان

  سالن شهدا: مكان  خانم  زاهد واحدي پور  وآقاي  :غايبين

  

  توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  يكرباس يعل نيحس  1
و  يكانون دانش و صنعت طراح سيتاس

  از زباله   يكمپوست ساز لوتيساخت پا
 يرسالتها يدر راستا هادشنيكه پ يياز آنجا

  نشد موافقت شنهاديپ با لذا باشد يدانشگاه نم
-  �  

  مشخصات نرم افزار مبدل گفتار به نوشتار        روزيمحمود ف  2
به  تواند ينرم افزار موجود نم كهيينجاآاز 

لذا  ديرا اجرا نما بيطور كامل خواسته واحدتا
  دشموافقت ن شنهاديبا پ

-  �  

  رضا رضايي  3
 ونياتوماس ستميتوسط س اليشماره سردرج 

  يمكاتبات ارسال يرو
  �  -  شد به علت  تكراري بودن رد

4  
 اليل/ يخياقدس ش

  سحرخوان
  نصب دماسنج در هر اتاق

 را شنهاددهندهيپ قيدماسنج هدف دقنصب 
  شد مخالفت شنهاديبا پ لذا كند ينم نيتام

-  �  

  يروحان نيحس  5

ركنان جهت عملكرد كا يابياستفاده ازفرم ارز
پرسنل به منظو ر  قيعملكرد دق يبررس
 ياعطا( قيتشو ياستهايدر س يريبكارگ

  و...)  و  ي، وام ، پاداش ،اضافه كار التيتسه
.   ( مختلف  يواحد ها رانيتوسط مد ه؛يتنب

  )   يمستند ساز

 �  -  مخالفت شد

  قمصر يو مهمانسرارسهولت در رز  علي نقي عيدي  6
كور در جلسه ذم امهنه ويبا ش ديمقرر گرد

  ديمطرح گرد ندهيآ
-  -  

 

  

  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا

  

  

  

  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا

  

  

  

  محمد پوربابايي

  عضو شورا

  

  

  

   غالمعلي صفاري طاهري

  عضو شورا

  

  

  

  اقدس شيخي

  عضو شورا

  

  محمدرضا سليماني

  متصدي دبيرخانه شورا

  دكتر علي خندان

  عضو شورا



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

 

  

  دانشگاهشوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان صورتجلسه 

  8 :شماره جلسه  6/4/1391سه شنبه : تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  223 :پياپيشماره 

آقاي دكتر  :تأخير در ورود و خروج

  خندان
  سالن شهدا: مكان  آقاي سليمانيآقاي واحدي پور  و  :غايبين

  

  توضيحات  شنهادعنوان پي  نام و نام خانوادگي  رديف
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  ياهللا هاشم بيحب ديس  1
ه )  pre by pass(اضافه شدن چك لست 

  هيبرگه پمپ قلب و ر
ارجا  يبهشت مارستانيبه ب  يجهت كارشناس

  ع شد
-  -  

  دامن افشان ديمج  2
در   ياطالعات  يها وسكيك يرا ه انداز
  بزرگ تابعه دانشگاه يها مارستانيدانشگاه و ب

موافقت  شنهاديبودن با پ يتكرار ليه دلب
  دينگرد

-  �  

  يزهرا سادات محسن  3
خانم به  مارانيلباس اتاق عمل ب  هيته

  تر دهيطرزپوش
ارجاع  يبهشت مارستانيبه ب يجهت كارشناس

  ديگرد
-  -  

  يجوشقان يحسن توكل  4
 يا مهيگونه ب چيكه ه يمارانيب يطرح اگاه

  ستنده يبستر ژهيو يندارند و در بخشها
لذا  باشديحال انجام م شنهاددريپ كهيازآنجا

  ديموافقت نگرد شنهاديباپ
-  �  

  انيريعباس دل  5
عملكرد كاركنان در  يابياستفاده از فرم ارز

  )  سطح واحدها
موافقت  شنهاديبودن با پ يتكرار ليبه دل

  دينگرد
-  � 

  يخياقدس ش  6
نامه  يبر رو رندهيفرستنده و گ يدرج كد پست

  از دانشگاه يلارسا يها
  -  �  ديموافقت گرد

7  
 يعل - يخياقدس ش

  يشعبان

 يحساب با كتابخانه ها هيلحاظ شدن تسو
حساب كاركنان  هيدانشگاه در فرم تسو

  ... )و  4 يتبصره ها(  يقرارداد
  -  �  مورد موافقت قرارگرفت

  يخياقدس ش  8
 يكارت ها يحك كردن مهر دانشگاه بر رو

  كاركنان يليتكم مهيب
  - �  موافقت قرارگرفت مورد

  - �  موردموافقت قرارگرفت  ييبازارچه دانشجو ييبر پا  حسن زاده ديمج  9

  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي

   عضو شورا

  

   غالمعلي صفاري طاهري

  عضو شورا

  

  محمد پوربابايي

  عضو شورا

  

  حوريه زاهد

  شورا متصدي دبيرخانه

  دكتر علي خندان

  عضو شورا

  

  اقدس شيخي

  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي

  عضو شوار

  مصطفي روحاني

  عضو شورا



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

  8 :شماره جلسه  6/4/1391سه شنبه : تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  223 :پياپيشماره 

آقاي دكتر  :وجتأخير در ورود و خر

  خندان

  سالن شهدا: مكان  آقاي سليمانيآقاي واحدي پور  و  :غايبين

 

  رشيدر زمان پذ ماريب يكارت مل يكپ افتيدر  انياسيگل يمصطف  10
جهت كارشناسي و بررسي موضوع به آقاي 

  . مشتاقي ارجاع شد
-  - 

  - �  موافقت شد  يو بالندگ يحس خودباور تيتقو يراه ها  ييسارا رضا  11

  يستيبهز CBRفرم   يزدلي يعبدالرسول قار  12
 يفرم مذكورمربوط به دانشگاه نم كهيازآنجا

  ديموافقت نگرد شنهاديباشد لذا با پ
- �  

  يحسن يمحمد حاج  13
كارگاه طرح معرفت جهت كاركنان  يبرگزار

  دانشگاه
ئه اجهت ار شانيبه ا شنهاديعودت پ
  )يكارشناس(  شتريب حاتيتوض

-  - 

  انيمطهرفاطمه   14
از طرف دانشگاه  يخدمات درمان تيفيك يارتقا

  ومعاونت درمان واورژانسها
 شنهاديئه راهكار مناسب با پاعدم ار ليبه دل

  ديموافقت نگرد
-  �  

 

  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا

  كتر مرتضي پنجه شاهيد

   عضو شورا

  

   غالمعلي صفاري طاهري

  عضو شورا

  

  مد پورباباييمح

  عضو شورا

  

  ريه زاهدوح

  متصدي دبيرخانه شورا

  دكتر علي خندان

  عضو شورا

  

  اقدس شيخي

  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي

  عضو شوار

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

نبه سه ش: تاريخ جلسه  8ساعت : زمان جلسه  : شماره پياپي

27/4/1391  
  9: شماره جلسه

  سالن شهدا: مكان  آقاي واحدي پور  و : غايبين  آقاي  :تأخير در ورود و خروج

  

  توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  ارج ينعليحس  1
جهت مركز  نترپري –دستگاه فكس  كي ديخر

  رفرانس سل كاشان
 شنهاديبا پ يشناسكار هيبا توجه به نظر

  ديموافقت نگرد
-  �  

  رمسعودفرزادفريداميس  2
 ژهيآموزش مدون و يكالسها يبرگزار

  يپودمان قيپزشكان از طر
  -  �  ديموافقت گرد

  ينوش اباد ياثيبانو غ  3
اتاق  يمدار بسته برا نيدورب ستمياستفاده از س

  وي يس يس مارانيب
 شنهاديبا پ  يكارشناس هيبا توجه به نظر
  ديفقت نگردموا

-  �  

  ارج ينعليحس  4
 نگيطرح ماپ يمناسب جهت اجرا هينقل لهيوس

  آپ
 شنهاديبا پ يكارشناس هيبا توجه به نظر

  ديموافقت نگرد
-  �  

  رشيدر زمان پذ ماريب يكارت مل يكپ افتيدر  انياسيگل يمصطف  5
مورد  شنهاديپ يكارشناس هيبا توجه به نظر

  موافقت قرار نگرفت
-  � 

  ينوش اباد ياثيبانو غ  6
  مارانيكوچك در اتاق ب ونيزيقرار دادن تلو

  وي يس يس
 شنهاديبا پ  يكارشناس هيبا توجه به نظر

  ديموافقت نگرد
-  �  

  ينوش اباد ياثيبانو غ  7
اتاق  يمدار بسته برا نيدورب ستمياستفاده از س

  وي يس يس مارانيب
 شنهاديبا پ  يكارشناس هيبا توجه به نظر

  ديموافقت نگرد
-  �  

  يمحمود كرس  8
در اورژانس در  ياجتماع نياستقرار ناظر تام

  كنار حسابدار
  مارستانيب يكار شناس هيبا توجه با نظر

  مورد موافقت قرار نگرفت شنهاديپ
- �  

  ياسرين انيعصار بهيط  9
و ذهاب كارمندان  ابيا سيكاهش تعداد سرو

 يها ريعصر و شب در مس يفتهايدر ش
  مشترك

با  مارستانيب يكار شناس هينظربا توجه به 
  مخالفت شد شنهاديپ

- �  

  يفيشر  10
نسبت  ياورژانس داخل ييكارا زانيم  شيافزا

  به بخش يورود مارانيبه ب
 شنهاديبا پ مارستانيب يباتوجه به كار شناس

  موافقت نگرديد
-  � 

11  
 يموسو نيحس ديس

  پناه

افراد مشخص در هر  اي يمشخص كردن كمك
و  افتيجهت در ارستانهاميب يكار فتيش

 نيمرف(  يقيمخدر تزر  يداروها ييجابجا
  ...)و نيمتادون اتولف نيپنتازوس نيديپت

 شنهاديبا پ مارستانيب يباتوجه به كار شناس
  موافقت نگرديد

- �  

  يمحمود كرس  12
 يدر حسابدار ياجتماع نيحضور ناظر تام

  ياورژانس تروما ساختمان امام عل
 شنهاديبا پ  يارشناسك هيبا توجه به نظر

  مخالفت شد
- �  

  تبار يحسن  نجف  13
 ديشه مارستانياداره كتابخانه ب ستميس رييتغ

  يبهشت
 شنهاديبا پ  يكارشناس هيبا توجه به نظر

  مخالفت شد
-  � 



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  يصالح نيحس  14
 گاريتحت عنوان ترك س يمسابقه ا ياجرا

  انيدانشجو يبرا
د با توچه به نظريه كارشناسي پيشنهاد مور

  موافقت قرارنگرفت
-  �  

15  
 يفرشته سادات نواب

  يقمصر
 نيشتريب اي نيكه بهتر يكاركنان يمعرف

  ييرجا ديشه ادوارهيرا داده اند در  شنهاديپ

با توجه با مقرارات جشنواره مذكور كه 
يكجشنواره كشوري  مي باشد لذا 
  پيشنهادمورد موافقت قرارنگرفت

-  � 

  يليتكم مهيب  ياحمد چاوش  16
آن با  يو عدم اجرا يقا نون رتيمغا ليدل به

  ديموافقت نگرد شنهاديپ
-  � 

17           

 

  

  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا

  

  

  

  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا

  

  

  

  

  دكتر مرتضي پنجه شاهي

  عضو شورا

  

  

  

  

   غالمعلي صفاري طاهري

  عضو شورا

  

  

  

  محمد پوربابايي

  عضو شورا

  

  حوريه زاهد

  ه شورامتصدي دبيرخان

  دكتر علي خندان

  عضو شورا

  

  اقدس شيخي

  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي

  عضو شوار

  مصطفي روحاني

  عضو شورا



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 



    

  

  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

 

  

  


