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بغوِ تؼبلي 

 

پٌجویي جلسِ کویتِ اجرایی ٍ تَاًوٌدسازی هٌابغ اًساًی داًطگاُ 

 

زهاى 
 13/10/1391تاریخ چْارضٌبِ رٍز 

 دقیقِ 30 ساػت ٍ 2هدت   صبح 8ساػت ضرٍع 

 

 دٍرُ ّای آهَزضی ٍیژُ هدیراى داًطگاُ- دستَر اٍل

 :دوره های مصوب
  غیزحضَری ٍ الکتزًٍیکي- (آئیي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي)آؽٌبیي بب قَاًیي ٍ هقزرات دیَاى هحبعببت ٍ هحبعببت ػوَهي کؾَر 

 (ٍیضُ هذیزاى داًؾگبُ کِ در طزاحي بزًبهِ ػولیبتي داًؾگبُ فؼبلیت دارًذ)حضَری - بزًبهِ ریشی ػولیبتي 

دٍرُ ّای آهَزضی ٍیژُ ًگْباى ّا ٍ راًٌدگاى داًطگاُ - دستَر دٍم

: دوره های مصوب
 غیز حضَری ٍ الکتزًٍیکي- آهَسػ ًگْببًي 

 (الکتزًٍیکي)حضَری ٍ غیز حضَری- (آئیي ًبهِ ّبی جذیذ)قَاًیي ٍ هقزرات راٌّوبیي ٍ راًٌذگي  

.  هقزر گزدیذ آقبی عیذ رضب عجبدی هذیز اهَر ػوَهي داًؾگبُ در خصَؿ هٌبغ آهَسؽي اقذام ًوبیٌذ:تبصرُ

 11/8/91-875 دٍرُ آهَزضی پیطٌْادی دفتر فٌی ٍ ًظارت بر طرحْای ػوراًی داًطگاُ هَضَع ًاهِ ضوارُ -دستَر سَم

:  دوره مصوب 
  ُ(هجتبي ؽفیؼي هطْز، هحوذرضب هؼتقذی فز، هحوذ گیَ:آقبیبى)کبّؼ هصزف عَخت در هَتَرخبًِ ّب ٍیضُ کبرؽٌبعبى فٌي داًؾگب  

 دٍرُ آهَزضی پیطٌْادی هؼاًٍت درهاى داًطگاُ ٍیژُ کارکٌاى رضتِ هدارک پسضکی داًطگاُ -دستَر چْارم

:  دوره مصوب
  ِرٍیِ اجزا ًوَدى عٌجِ ّبی اػتببر بخؾي حَسُ هذارک پشؽکي، عبهبًِ آة، پزًٍذُ پشؽکي در بخؾْب، کویتmedical record در 

 (دٍلتي،خصَصي،عبیز)ٍاحذّبی درهبًي تحت ًظبرت 

 29/9/91- 2151دٍرُ ّای آهَزضی پیطٌْادی داًطکدُ بْداضت داًطگاُ هَضَع ًاهِ ضوارُ  -دستَر پٌجن

  :مصوب دوره های

 عویٌبر دفبع هلي دفبع ّوِ جبًبِ قذرت ػولي ٍ فٌبٍری ؽبکِ ّبی اجتوبػي 

  هحتَای هلي در فضبی هجبسی

 5/10/91- 2060دٍرُ آهَزضی پیطٌْادی هرکس هدیریت آهار ٍ في آٍری اطالػات داًطگاُ هَضَع ًاهِ ضوارُ  -دستَرضطن

   :دوره مصوب 
  (عبهبًِ پزًٍذُ الکتزًٍیک عالهت)عپبط  

 26/9/91- 9328دٍرُ ّای آهَزضی پیطٌْادی هؼاًٍت آهَزضی داًطگاُ هَضَع ًاهِ ضوارُ  -دستَرّفتن

: دوره مصوب
   راّْبی اجزایي ًوَدى آییي ًبهِ ّبی آهَسؽي بِ صَرت غیزحضَری ّوزاُ بب آسهَى 

: دوره های غیرمصوب
 ًظبم آهَسؽي ٍ یبدگیزی  
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 تکٌَلَصی آهَسؽي 

 راّکبرّبی اعتفبدُ اس هٌببغ تخصصي ػلَم پشؽکي ٍ ببًکْبی اطالػبتي 

 طزاحي هٌْذعي بزًبهِ ّبی آهَسؽي 

  9/10/91- 921هرکس آهَزش ٍ تحقیقات صٌؼتی ایراى هَضَع ًاهِ ضوارُ - دستَرّطتن 

  :دوره غیرمصوب 
  کبرگبُ آهَسؽي کبهالً ػولیبتي پیبدُ عبسیISMS  

   دٍرُ آهَزضی پیطٌْادی دفتر کارآفریٌی داًطگاُ -دستَرًْن

 کبرآفزیٌي عبسهبًي  :دوره غیرمصوب 

 دٍرُ آهَزضی پیطٌْادی هدیریت رٍابط ػوَهی داًطگاُ -دستَردّن

 آهَسػ  فیلوبزداری  :دوره غیرمصوب

 دٍرُ ّای آهَزضی پیطٌْادی هدیریت اهَر هالی داًطگاُ -دستَریازدّن

 اصَل عزپزعتي ٍ هذیزیت  :دوره غیرمصوب

 ٍیضُ حغببذاراى، در جلغِ 91 هقزر گزدیذ عبیز دٍرُ ّبی پیؾٌْبدی هذیزیت اهَر هبلي داًؾگبُ بب ارائِ گشارػ هیشاى عبػت اجزای دٍرُ در عبل :تبصرُ

. آتي کویتِ اجزایي هَرد بزرعي قزار گیزد

 ّستِ گسیٌص داًطگاُ- دٍرُ ّای آهَزضی پیطٌْادی دفتر حقَقی داًطگاُ -دستَردٍازدّن

 هقزر گزدیذ کبرکٌبى ّغتِ گشیٌؼ ٍ دفتز حقَقي داًؾگبُ بب تَجِ بِ کن بَدى تؼذاد ًفزات گزٍُ ّذف پظ اس ًیبسعٌجي بب عبیز :متن مصوته

 .داًؾگبّْب یب ادارات ٍهَعغبت دٍلتي دیگزی کِ دٍرُ ّبی آهَسؽي هذکَر را بزگشار هي ًوبیٌذ، ّوبٌّگي بؼول آهذُ ٍدر دٍرُ ّبی هزبَطِ ؽزکت ًوبیٌذ

   

   :اعضاء   

            دکتز هْزداد فزسًذی پَر                                       رضب رضبیي                                             هْذی حبجي ًَرٍسی 

     هؼبٍى تَعؼِ هذیزیت ٍ هٌببغ داًؾگبُ                  هذیزتَعؼِ ٍ هٌببغ اًغبًي داًؾگبُ                هغئَل آهَسػ ٍ تَاًوٌذعبسی داًؾگبُ  

              رئیظ کویتِ                                                  ػضَ کویتِ                                                   دبیز کویتِ 

 

                 هحبَبِ قزببى پَر                                         هحوذرضب افبضل                                       هحوذ ٍاحذی پَر                        

  کبرؽٌبط آهَسػ ٍ تَاًوٌذعبسی داًؾگبُ                     ػضَ ّیئت ػلوي داًؾگبُ              عزپزعت دفتز هؼبًٍت تَعؼِ هذیزیت ٍ هٌببغ داًؾگبُ 

                ػضَ کویتِ       ػضَ کویتِ                ػضَ کویتِ 

:  مدعوین

 عزپزعت هذیزیت بَدجِ ٍ هٌببغ داًؾگبُ : آقبی ػلي کَّي .1

 عزپزعت هذیزیت اهَر ػوَهي داًؾگبُ: آقبی عیذرضب عجبدی .2

 ًوبیٌذُ هؼبًٍت آهَسؽي داًؾگبُ: خبًن طیبِ صبَری .3

دبیز ؽَرای آهَسػ هذاٍم داًؾگبُ     :   آقبی دکتز هحوذػلي صبب:غایة


