
  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  دانشگاه صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  1: اره جلسهشم  22/1/1392شنبه  سه :تاريخ 8ساعت :زمان جلسه  248:شماره پياپي

  دکتر پنجه شاهي  یآقا: غايبين

  سالن شهدا: مكان

  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

  11/6/91  پزشك خانواده  يارفع يقيصد دايو  1
مذكور  يها تهيقبال در كم كهياز آنجائ

مخالفت  شنهاديبا پ ،شده ياطالع رسان
  .شد

-   

  زاده يرضا حمامديام  2
فرم گزارش  نان در هيحذف قطع سهم

 تعداد سنجش دما در ينيگزيجا و انهيماه
  مراكز توسط ترمومتر

11/6/91  
به  شتريب حاتيكار و توضئه راهاجهت ار

تا پس از داده شد عودت  پيشنهاد دهنده
مجدد به  يجامع جهت بررس حاتيتوض

  .دنماينشورا ارجاع 
-   

در  يشگاهيمواد آزما يانبار مركز جاديا  پور ابانيحمزه ب  3
  10/6/91  دانشگاه

 ييو از سو يبا توجه به تجارب قبل
شما  شنهاديبا پ ،ييتمركز زدا ياستهايس

  .مخالفت شد
-  

- يمهرداد جزائر ديس  4
  جرك يميابراه نبيز

ساعاتشماره تلفن  وقرار دادن آدرس و
دانشگاه  ياز هار يريشگيمراكز پ تيفعال
  ) يمعاونت بهداشت(دانشگاه  تيسا يبر رو

10/6/91  
    يمعاونت بهداشت بهيكارشناسجهت 

 - -  ييخانم خاندا يريگيبا پ

اطالعاتيمركز رشد فن آوريراه انداز  يناد يمرتض  5
و ارسال آن به  شتريبحاتيجهت توض  10/6/91  سالمت

 - -  .گردد يعودت  م يشورا به جنابعال

 افتيباز ستميس نظارت بر تهيكم ليتشك  يخيمحمدرضاباغ ش  6
 -    .شما موافقت شد شنهاديبا پ  7/6/91  كل دانشگاه يافتيمواد باز

  عليرضا مكاري  7
حساب و فراغت ازهيانجام مراحل تسو

 قيدانش آموختگان از طر ليتحص
  )گام( يادار ونياتوماس

7/6/91  
 يبه جنابعال شتريبحاتيجهت توض
  -  -  .گردد يعودت  م

 يشده رو يطراح ستيالصاق چك ل  زاهد هيحور  8
  5/6/91  )وستيبه پ(  ماريپرونده ب

شهيد  مارستانيبه بيجهت كارشناس
  -  -  ) يقمشتا يقاآ يريگيبا پ( يبهشت

 رهيمن/ قطاننيحس ٩
 يبرزك يبلند

جهتمانيالزم در بخش زاداتيتمه
  5/6/91 به بعد 1391سال يانيپا يماهها

 تيمحدود ليبه دلشنهاديپ نيا ياجرا
 ريدر حال حاضر امكان پذ يكيزيف يفضا
 .باشد لذا مورد مخالفت قرار گرفت ينم

-  

فرمت و متمركز شدنيسازكساني يمحمدميمر ١٠
 قياز طر يعلم ئتيه يرزومه اعضا

  دانشگاه تيسامانه سمات در وب سا
5/6/91  

به معاونت  يجهت اخذ نظر كارشناس
اطالعات  يو مركز فناور يآموزش

  .دانشگاه،  ارسال شد

-  
 

-  

دانشگاه به علتيلوگورييتغاي اصالح و  كخواهينيهاد  ١١
  14/6/91  تيعدم شفاف

 فيگر اهداف و وظا انيب لوگو الزاماً
مخالفت  شنهاديپبا لذا  ،باشد ديسازمان نبا

  .شد

-  
 

  
  

در دانشگاه جهت  يا تهيكم ايكار گروه  ليتشك  فر ياشرف سلطان  ١٢
 پرداخت اضافه كار يخط مش نييتع و ياستگذاريس

  پرسنل با حضور افراد منتخب از هر واحد
13/6/91  

ندارد لذا مورد  يياجرا تيقابل شنهاديپ نيا
  .مخالفت قرار گرفت

   
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

ذهابوابيايسهايكاهش تعداد سرو  فر ياشرف سلطان  ١٣
  .شما موافقت شد شنهاديبا پ  13/6/91  دانشگاه يكاركنان معاونت بهداشت

  - 

به صورتماريمشخصات بدستبند هيته  يجعفريحاجهيسم  ١٤
  13/6/91  يوتريكامپ

گنجانده  يبخش نظام برنامه اعتبار در
 شنهاديپلذا  باشد يدر حال اجرا م شده و

  .شما مورد مخالفت قرارگرفت
 -   

 يمحمدديمج  ١٥
  يجوشقان

تولدشان باخيكه تاريكارمندان يمعرف
 كسانيدانشگاه  سيتاس يعني65/ 30/9

  باشديم
13/6/91  

، اهداف مورد نظر موضوع نيا كهينجائآاز 
  شنهاديبا پپيشنهاد را تامين نمي كند، 

  .مخالفت شد
-  

يمصرف براكبارييلوله ادرار هيته  يجعفريحاجهيسم  ١٦
و ارسال آن  شتريب حاتيتوض ارائهجهت   13/6/91  مارانيب

 - -  .گردد يعودت م يبه شورا به جنابعال

هر قسمت دانشگاهشنهاداتياعالم آمار پ  گلديمج  ١٧
 شنهاديدر تعداد پ دهيقسمت برگز يو معرف

  نيمع يدر دوره ها دهيو موارد مافقت گرد
13/6/91  

به  شتريب حاتيجهت ارئه راهكار و توض
جامع  حاتيشما عودت تا پس از توض

 .دييمجدد به شورا ارجاع نما يسرجهت بر
- - 

  .شما موافقت شد شنهاديبا پ  COPD  13/6/91 مارانيب يبرا روبالياسپ هيته  اشرف جمالدار  ١٨
  -  

  
 

  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  دكتر علي خندان

 عضو شورا

  سيد سعيد مشتاقي 
  عضو شورا

  محمد پوربابايي
   عضو شورا

 
  غالمعلي  صفاري طاهري  

 عضو شورا 

  

  محمد واحدي پور
  عضو شورا                            

  حوريه زاهد
   عضو شورا

  مصطفي روحاني

  عضو شورا 
 شهناز خاندايي 

  عضو شورا 

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
     دبيرخانه شورا

  
   



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
 

  دانشگاه صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  2: شماره جلسه  27/01/1392شنبه  تاريخ  سه 8 ساعت:زمان جلسه  249:شماره پياپي

  سالن شهدا: مكان   ، مشتاقي، روحاني، پوربابايي و خانم زاهدآقاي دكتر پنجه شاهي:غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

 محمد حسن احمدي  1
  16/6/91  كالس آموزشي سخنراني و فن بيان  مطلق

 4اين پيشنهاد بايد در قالب فرم ش 
نيازسنجي آموزش كاركنان ارائه شود لذا 

پيشنهاد جديدي نمي باشد و مخالفت 
  .شد

-   

  اشرف سلطاني فر  2
در دانشگاهياتهيكمايكار گروه ليتشك

 يخط مش نييوتع ياستگذاريجهت س
پرداخت اضافه كارپرسنل با حضور افراد 

  منتخب از هر واحد
13/6/91  

ندارد لذا مورد  يياجرا تيقابل شنهاديپ نيا
   -  .مخالفت قرار گرفت

دانشگاه به علت  يلوگو رييتغ اياصالح و  هادي نيكخواه  3
  14/6/91  تيعدم شفا ف

 فيگر اهداف و وظاانيلوگو الزاما ب
 شنهاديباشد لذا با پ ستييسازمان نبا

  .مخالفت شد
-  

  هادي نيكخواه  4
سبز بايفضاجاديدرايهمكار شنهاديپ

در محدوده  يباثبت  نام شهردار يشهردار
  دانشگاه و دانشكده ها  يها

14/6/91  
سبز  يفضا تيريبه مديجهت كارشناس

 يآقا يريگيبا پ. (دانشگاه ارسال شد
  )ييپوربابا

-  

  صدف هيمرض  5
دريحركات نرمشيبرنامه نرم افزارنصب 
دانشگاه  يوترهايكامپ يكار بررو نيح

 يعضالن ياسكلت يهايماريجهت كاهش ب
  يشغل

14/6/91  
  .موافقت شد

-  

6  
ام  - يمسعود دهقان

 - يمشهد نيالبن
 - يمحبوبه اعالن
  زاده يمحمدرضا دهقان

  14/6/91  ليميا قياز طر يبهداشت يامهايارسال پ
  .موافقت  شد

-   

  اين يمحمود مسعود  7
يكه حسابهايياز بانكهاهيهد افتيدر

 ياليسود ر يبجا باشديدانشگاه  در آنها م
  . ستيمحاسبات ن وانيكه مورد قبول د

15/6/91  
  .موافقت  شد

  -  

اجاره بها از شعبه بانك رفاه  افتيدر  اين يمحمود مسعود  8
  15/6/91  يبهشت مارستانيكارگران واقع در محل ب

  .موافقت  شد
-    

اطالعيدانشگاه براتياستفاده ازسا هادي نيكخواه ٩
اس ام  يها نهيكم كردن هز يبرا يرسان

 اس
19/6/91  

همه كاركنان و  يبه علت عدم دسترس
ارتباط  برقراري مكانا تيمشكل محدود

مخالفت  شنهاديبا پ، كاركنانبراي تمامي 
 .شد

-  

بيدر خصوص آسييكارگاههايبرگزار غميبنيحس ١٠
به  اديمانند اعت دينوپد ياجتماع يها
 يبرا.... و-نترنتيا- وتريكامپ  -ليموبا

  كارمندان
16/6/91  

  -  .شما موافقت شد شنهاديبا پ
 

  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

 يفاطمه حمام  ١١
  ينصراباد

 وييسياستفاده از زنگ اخبار در س
18/6/91  

احضار پرستار از الزامات برنامه  تميس
باشد لذا   يم يمراكز درمان ياعتبار بخش

و با آن مخالفت  ستين يديجد شنهاديپ
  .شد

-  
 

  
  

  يبه معاوت بهداشتيجهت كارشناس 19/6/91  ظيبا استفاده از روش تغل لس ينمونه ها صيتشخ  يطاهرياصغر نادر  ١٢
  ييخانم  خاندا  يريگيبا پ ارسال شد

   
  

 - مقدم  يمحسن فتح  
 -محبوبه بخشنده فر 

  فرد ييكچو حهيمل

قند فلهيبه جايقند بسته بندينيگزيجا
  يدر معاونت بهداشت يعيتوز يا

  يبه معاوت بهداشتيجهت كارشناس 19/6/91
   -  ييخانم  خاندا  يريگيبا پ ارسال شد

 يمحمدحسن احمد  
  مطلق

 شنهاديبودن با پيبه علت  تكرار 19/6/91 يقطره ايارياب
   -  مخالفت شد

 ياحمدمحمدحسن  ١٣
  مطلق

رفت و برگشت پرسنل شاغل در سيسرو
  روستا

كاركنان به  سيبر اساس قانون حق سرو 19/6/91
هزار نفر  500 يباال يهاساكن در شهر

مخالفت  شنهاديلذا با پ ، رديگ يتعلق م
  .شد

  -  
  

 
  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

 غالمعلي  صفاري طاهري 
 عضو شورا 

 

  دكتر علي خندان

  عضو شورا 

  محمد واحدي پور
  عضو شورا

 
 شهناز خاندايي 

  عضو شورا

  محمدرضا سليماني 
  دبيرخانه شورا

  اقدس شيخي
       عضو شورا

  
  
  

   



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  دانشگاه صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  3: شماره جلسه  3/2/1392شنبه  سه :تاريخ 8ساعت :زمان جلسه  250:شماره پياپي

  سالن شهدا: مكان  دكتر پنجه شاهي  يآقا:غايبين
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

محمود  -يكرسريام  1
  يكرس

مسجد دانشگاه علوم وانيازينصب و تجه
با توجه به نظر كارشناسي نهاد رهبري   23/6/91  محافظ يده هاربه ن يپزشك

   -  .مخالفت شددانشگاه با پيشنهاد،  

محمود  -يكرس ريام  2
  يكرس

هر شخص بر  فينمودن شرح وظا مهيضم
  23/6/91 يامور ادار ياساس ابالغ صادر شده از سو

 در قانون پيش بيني شده و اين پيشنهاد
باشد لذا با  هم اكنون در حال اجرا مي

  .شما مخالفت شدپيشنهاد 
-   

محمود  -يكرسريام  3
  يكرس

دريمركز بهداشتايخانه ويراه انداز
لذا با  باشديدر حال اجرا م شنهاديپ نيا  23/6/91  منطقه مسكن مهر كاشان

  -  مخالفت شد شنهاديپ

محمود  -يكرس ريام  4
  يكرس

يبرق مصرفنهيمتمركز نمودن پرداخت هز
دانشگاه از محل اعتبارات  سيپرد

  مصرف كننده يواحدها
23/6/91  

نامه  نييآ 2از ماده  20با توجه به تبصره
   لواستقال هادانشگاه معامالتيو  يمال
  .مخالفت شد شنهاديبا پ ،واحد ها يمال

-  

جهت  ماريپزشك با ب ينترنتيارتباط ا  كخواهين يهاد  5
  1391/06/20  يوجراح يدرمان بعداز بستر

 يبا توجه به فراهم نبودن بستر فرهنگ
لذا  اجراي اين پيشنهاد ممكن نمي باشد،

  .مخالفت شد شنهاديبا پ
-  

محمود  -يكرس ريام  6
  يكرس

ياستفاده از سنسورها و چشم ها
 ستميجهت استفاده از س كيالكترون

  سالن ها ييخاموش و روشن كردن روشنا
19/6/91  

  .تكراري است لذا مخالفت شد
-   

محمود  -يكرس ريام  7
  19/6/91  يمسكن مهر علوم پزشك جاديا  يكرس

  .موافقت شد
  -  

محمود  -يكرس ريام  8
  يكرس

انجام خدمات  ندينحوه و فرا ياطالع رسان
تلفن و انتشار آن  ينرم افزارها قياز طر

  بلوتوث لهيبوس
19/6/91  

  .مخالفت شدتكراري است لذا  شنهاديپ
  -    

مقدم  يدريفاطمه ح ٩
 يدريح قهيصد -

 مقدم

هياوليكمكهايكارگاه آموزشيبرگزار
 يانتظامات دانشگاه علوم پزشك يبرا

  19/6/91 كاشان

 يبرا قبالٌ هم اجرا شده و كارگاه نيا
مجدد با درخواست در قالب فرم  ياجرا

موزش كاركنان آ يسنج ازين 4شماره 
مخالفت  هادنشيلذا با پ باشد يقابل اجرا م

 .شد

-  

مقدم  يدريفاطمه ح ١٠
 يدريح قهيصد -

 مقدم

كوتاه نظامامكيسامانه پيراه انداز
  19/6/91  دانشگاه شنهاداتيپ

اين پيشنهاد قبال از سوي دبيرخانه شورا 
اجرا شده است لذا جديد نمي باشد و مورد 

  .مخالفت قرار گرفت

-  
 

  

مقدم  يدريفاطمه ح  ١١
 يدريح قهيصد -

  مقدم

نيو پنجمستيمناسبت بچاپ تمبر به
 يدانشگاه علوم پزشك سيسالگرد تاس

  كاشان
19/6/91  

  .مخالفت شدتكراري است لذا  شنهاديپ
  

-  
 

  
  

توسعه آموزش  ياستگذاريس يهماهنگ يشورا ليتشك  مقدم يدريفاطمه ح  ١٢
شهرستان كاشان  يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يعال

  كاشان يدر دانشگاه علوم پزشك

در حوزه اختيارات اين دانشگاه  اجراي اين پيشنهاد 19/6/91
  .شد مخالفت نهادباشد لذا با پيش نمي

   
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

/ سحرخواناليل  ١٣
روح / يخياقدس ش
  زاده ياله باد

در)ينور پردازوياستود(يعكاس جاديا
  دانشگاه

  .مخالفت شدتكراري است لذا  شنهاديپ 19/6/91
-   

يبا مهر و امضامهيفاقد بمارانيب رشيپذ  يزهرا روح  ١٤
  يواحد مددكار

كاري  دشرح وظايف مدزءاين پيشنهاد ج 19/6/91
   -  .لذا با پيشنهاد مخالفت شد ،است

دريفرنگايجاد سرويس بهداشتي  ييرضا يحاجنيحس  ١٥
  دانشكده ها

  .موافقت شد 19/6/91
  -  

  
 

  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي 
 )غايب(عضو شورا 

  دكتر علي خندان

  عضو شورا 

  محمد پوربابايي
  )غايب( عضو شورا

 
  غالمعلي  صفاري طاهري  

 عضو شورا 

  

  محمد واحدي پور
  عضو شورا                            

  سيد سعيد مشتاقي
  )غايب( عضو شورا

  مصطفي روحاني

  )غايب(شورا  عضو
 شهناز خاندايي 

  عضو شورا 

  زاهدحوريه 
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا 

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  

  دانشگاه صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  4: شماره جلسه  10/2/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  251:شماره پياپي

  سالن شهدا: مكان  واحدي پور خانم خاندايي و خانم زاهد  يآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

محمود  -يكرس ريام  1
  يكرس

ازنترنتياستفاده از ازانيمشيافزا
600mb  يدر ماه برا تيگابايگ كيبه 

  ينترنتيكابران ا
27/6/91  

پيشنهاد شما جزء سياستهاي دانشگاه 
ميباشد كه به دليل كمبود اعتبارات انجام 

  .نشده لذا با پيشنهاد مخالفت شد
-   

 يبرا يدانشگاه يمجاز ياختصاص فضا  صحت يمجتب  2
  27/6/91  دياسات يآموزش يتهايفعال

كارشناسي به معاونت آموزشي جهت ارئه 
و مديريت فن آوري   با پيگيري   اقاي 

  پور باباي
-  - 

3  
 يموسونيحسديس

 يطاهره سلمان-پناه 
  نژاد مهر اباد

دادن متادون در ظروف متحد الشكل با 
  27/6/91  . اديبرچسب متادون در مراكز ترك اعت

  شما موافقت شدشنهاديبا پ
   - 

4  

 يمحمد رضادهقان
دكتر –زاده 

- مسعوددهقاني
ام  -  يمحبوبه اعالن

  يمشهد نيالبن

در  يغرفه آموزش واطالع رسان ييبرپا
  27/6/91  كاال ميعرضه مستق يها شگاهينما

  شما موافقت شدشنهاديبا پ

 - 

از كاركنان هر واحد به صورت  ريتقد  كخواهين يهاد  5
  10/6/91  انهيماه

پيشنهاد قابليت اجرايي نداردوبا قوانين و 
مقررات اداري منطبق نميباشد لذا با 

  پيشنهاد مخالفت شد
-  

دكتر / يخياقدس ش  6
جهت كارشناسي به معاونت درمان و   7/6/91  رفرانس شگاهينمودن آزما يشبانه روز  تبار ياوري نيحس

 -  -  مديريت  آزمايشگاهي ارجاع شد

دار  مريكم مصرف تا ياستفاده از المپها  كخواهيزهرا ن  7
مخالفت به علت تكراري بودن با پيشنهاد   5/7/91  يدرمعاونت بهداشت يچشم اي

    -  شد

  يسقاءحضرت ديوح  8
 ايبه عنوان مسئول و  يانتخاب فرد

 يدر واحدها يانرژ تيريمد زريسوپروا
  تابعه دانشگاه

5/7/91  
به معاونت  توسعه  يكارشناسجهت 

  -  -  ارجاع شد

 - مقدم  يمحسن فتح ٩
 پرآور نيام

 -   شما موافقت شدشنهاديبا پ  5/7/91 نيمعيدرمانيمركز بهداشتنييتع

-محبوبه بخشنده فر ١٠
زهرا  -يكچوئ حهيمل
ابوالفضل  -كخواهين

 انيمطهر

آژانس معاونتيوراه اندازسيتاس
 ايرانندگان و  يريبا بكار گ يبهداشت

  كاركنان          باز نشسته
5/7/91  

با توجه به سياستهاي واگذاري امور به 
بخش خصوصي لذابا پيشنهاد شما 

  مخالفت شد

-   

- يديعرب سعحسن  ١١
  انيدرياصغر ح يعل

مارستانيبياصلرشيمجدد پذيراه انداز
  7/7/91  شب فتيدر ش يبهشت

 مارستانيب  يكارشناس هيبر اساس  نظر
  مخالفت  شد شنهاديمربوطه  با پ

-  
 

  
  

- يديحسن عرب سع  ١٢
  انيدرياصغر ح يعل

 ازيمورد ن يمارستانيب يواحدها  يخطوط راهنما جاديا
  7/7/91  مارستانيب يو از محل نگهبان ينيبصورت زم نيمراجع

و قبال   ندارد يياجرا تيقابل شنهاديپ نيا
لذا مورد مخالفت قرار  هم  اجرا شده

  .گرفت

   
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

بهمارستانيخانه باطيواحد خيواگذار  يدسقاحضرتيوح  ١٣
 نيا يروهاين يريو بكارگ يبخش خصوص

به علت كمبود  گريد يواحد در واحدها
  خانم يروين

7/7/91  
با توجه به نظريه كارشناسي  بيمارستان  

   -  .با پيشنهاد مخالفت شد

در دسترسنترنتيايحجم فضا شيافزا  يآران انياقبالرهيمن  ١٤
   -   .است و مخالفت شد يتكرار  13/7/91  كاركنان

 
  
  
  
  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي 
 عضو شورا 

  علي خنداندكتر 

  عضو شورا 

  محمد پوربابايي
  عضو شورا 

 
  غالمعلي  صفاري طاهري  

 عضو شورا 

  

  سيد سعيد مشتاقي 
  عضو شورا

  مصطفي روحاني 

  عضو شورا
  اقدس شيخي
   عضو شورا

  محمدرضا سليماني
   دبيرخانه شورا

  
   



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  

  دانشگاه صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  5: شماره جلسه  17/2/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  252:پياپيشماره

  سالن شهدا: مكان  ، مشتاقي، خندان ، صفاريواحدي پور يآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

در)115(كانكس مركز اورژانس جاديا  مقدم يدريفاطمه ح  1
حوادث و  تيريبه مد يجهت كارشناس  27/6/91  مسكن مهر

  - -  دارسال  ش  يپزشك يتهايفور

استفاده شده  يساعت يامكان جبران مرخص  رزازادهيسلمان م  2
  27/6/91  يكارمندان ستاد ياضافه كار برا  لهيبوس

با  لذا ندارد يكه وجاهت قانون يينجاآاز 
   -  .الفت  شدخم شنهاديپ

- يديحسن عرب سع  3
  مقدم يزاهد هيمرض

ازيدر امر به معروف و نهديجد وهيش هيارا
 يحضور نيمنكر توسط كارمندان به مراجع
  در مسئله حجاب

27/6/91  
 يشورا يهيبد فيجزءوظا شنهاديپ نيا

 شنهاديلذا با پ باشديامر به معروف م
  .مخالفت شد

-  

انيمشترتيفرم سنجش از رضا يطراح  ساز الهام صدف  4
قبال در حال اجرا بوده لذا با  كهياز آنجا  14/07/91  صيهنگام ترخ

  -  .مخالفت شد شنهاديپ

از رده خارج  ياستفاده دوباره از دستگاهها  حسن دلخواه  5
  27/6/91  شده

در  زاتياسقاط تجهنكهيبا توجه به ا
 باشديزمان عدم امكان استفاده از آنها م

  .مخالفت شد شنهاديلذابا پ
-  

6  
مقدم يدريفاطمه ح

 يدريح قهيصد -
  مقدم

 ينصب صندوق اسماء متبركه در واحدها
  15/07/91  مختلف دانشگاه

  .بودن  مخالفت شد يبه علت تكرار
-   

7  
نژاد،  يكاشان رضايعل ،يزهرا ساكن
سحرخوان، روح  اليل ،يخياقدس ش

 رضايعل ،يطاهر مهيزاده، فه ياله باد
  يو حسن سلمان يمانيسل

ها و  هيبا عنوان اطالع يزبانه ا جاديا
  12/7/91  دانشگاه ياصل تيها در سا شيهما

به علت تكراري بودن با پيشنهاد مخالفت 
    -  شد

  2/7/91  ارباب رجوع يفرم نظر سنج  محبوبه قربان پور  8
قبالٌ  در حال اجرا شنهاديپ كهيياز انجا

    -  .مخالفت شد شنهاديلذا با پ باشديم

 -محبوبه بخشنده فر  ٩
 -فرد ييكچو حهيمل

 كخواهيزهرا ن

زنان و(خانوادهشيهمايبرگزار
  2/7/91 نيشاغل ژهيو)همسرانشان

 يقبال از سو شهايهما يسر نيا
لذا با  دهيگرد يمربوطه اجرا م يمعاونتها

  مخالفت شد شنهاديپ

-  
 

 -يحاج محمود كرس ١٠
 يكرس ريام

حق نظارتايويقياختصاص طرح تشو
   -  .بودن  رد شد يبه علت  تكرار  19/7/91 شده دانشگاه ليتكم يعمران يبر پروژه ها

و  اين يمحمود مسعود  ١١
  يمحمد ديمج

مصرف كاركنانياز تعاونيساخت شعبه ا
  19/7/91  ستاد سياحداث  پرد ديدرمحل جد

مصرف دانشگاه در حوزه   يتعاون  كهيياز آنجا 
مخالفت  شنهاديباشد  لذا با پ يدانشگاه نم اراتياخت
  .شد

-  
 

  
  

ستاد دانشگاه جهتيدوچرخه برا هيته  اين يمحمود مسعود  ١٢
  ياستفاده همگان

     .بودن  رد شديبه علت تكرار  19/7/91
  

با پزشك خانوادهييآزمون آشنا يبرگزار  انيميمنوچهرسل  ١٣
   -  .بودن  رد شد يبه علت تكرار  7/7/91  كاركنان دانشگاه يبرا

  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  5: شماره جلسه  17/2/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  252:شماره پياپي
  سالن شهدا: مكان  واحدي پور، خندان ، صفاري، مشتاقي يآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  
 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

اياز ائمه اطهار در  روز تولد و ثيدرج حد  يبرات نبيز  ١٤
 يباال  ITمركز  قيازطر شانيشهادت ا

 تيتسل ايو  يادار يسربرگ نامه ها
  تولد كياتبريشهادت و

18/7/91  
 شنهاديباشذ لذا با پ يدر حال اجرا م
   -   مخالفت شد

يجهت امور مالمهياستخدام كارشناس ب  اين يمحمود مسعود  ١٥
  17/7/91  مهيدانشگاه جهت امور ب

و مشخص نمودن شرح شتريب حاتيجهت توض
 -  -  گردد يكارشناس  مربوطه  ارسال  م فيوظا

 يميدكريمج  ١٦
  ياسدآباد

تردد وحل  ريبا توجه به اصالح مس  16/7/91 مارستانيبيسهايورود سروريمس رييتغ
   -   مخالفت شد شنهاديمشكل كاركنان با پ

 -محبوبه بخشنده فر  ١٧
 -يكچوئ حهيمل

  مقدم يمحسن فتح

شنهادبهيپرشيعلت عدم پذياعالم كتب
  22/7/91  دهنده شنهاديپ

 قيدر حال حاضر از طر شنهاديپ نيا
   -   .شود، لذا مخالفت شد يانجام م ليميا

دكتر ابوالفضل يآقا  ١٨
 هيخانم حور - يگبريد

  زاهد

يفناوريابيدفتر ارزايادارهيراه انداز
  16/7/91  سالمت در دانشگاه

  .موافقت شد
  - 

حداكثريبسترمارانيكردن ب تيزيو ينوش ابادياثيبانو غ  ١٩
   -   بودن  رد شد يبه علت  تكرار  29/7/91  توسط اتند مربوطه1200تاساعت

اكشف محموله ها دراخذ وجه بابت حق  يديسبايفر  ٢٠
  سطح عرضه و كارخانه

27/7/91  

هر نوع مجازات  ايوياعمال جرائم نقد
مصوب  نيبراساس قوان ييدر محاكم قضا

 اراتيودر حوزه  اخت گردديم نييتع
مخالفت  شنهاديلذا با پ شدبا يم هدانشگا

  شد

 -   

زاده يتقيعباسعل  ٢١
  يعلو

 باشديدر حال اجرا مشنهاديپ كهيياز آنجا  27/7/91 كباريتست سالمت كاركنان هر دو سال
   -   مورد مخالفت قرار گرفت شنهاديلذا پ

مقدم يدريفاطمه ح  ٢٢
 يدريح قهيصد -

  مقدم

فرزندان شاخص كاركنان دانشگاه قيتشو
 يو ورزش ي،هنريعلم ي،كه در آزمونها

  .حائز رتبه برتر شده اند
26/7/91  

  بودن  مخالفت شد يبه علت  تكرار
 -   

دورهيهانيفرم خالصه   تر ليتكم  يآرانيجواد سلمان  ٢٣
مخالفت  شنهاديبودن با پ يبه علت تكرار  25/7/91  يكارمند

   -   شد

و  اين يمحمود مسعود  ٢٤
  يمحمد ديمج

  موافقت شد  24/7/91 كارمنداننيدانشگاه در برانيحضور مد
  - 

  
  
  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  5: شماره جلسه  17/2/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  252:شماره پياپي
  سالن شهدا: مكان  واحدي پور، خندان ، صفاري، مشتاقي يآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  
 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

خالف مقررات  ،يستيمراكز تور هيته  24/7/91 آپارتمان در مشهد مقدسكيرهن   اين يمحمود مسعود  ٢٥
   -   .است و مخالفت شد

وياختصاص ساختمان به بخش امور ادار  كاشان يمزروعاليل  ٢٦
 يگسترش فضا -مارستانيب ينيكارگز

   مارستانيب يگانيبا
23/7/91  

  موافقت شد
  - 

          
 

  
  
  
  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 شورادبير 

  دكتر مرتضي پنجه شاهي 
 عضو شورا 

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا 

 حوريه زاهد
  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا 

  محمدرضا سليماني
    دبيرخانه شورا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان دانشگاه 
  6: شماره جلسه  21/3/92شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  253:شماره پياپي

  سالن شهدا: مكان  خانم  زاهد.خندان.روحانی.آقاي واحدي پور:غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  پيشنهادعنوان   خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

 اتيح( اتيح هيكردن نشر يكيالكترون  فرد يطاهر مهيفه  1
  11/8/91  )اتيح-E اي كيالكترون

ت ايح هيموضوع نشر نكهيا هبا توجه ب
 اتيوفقط نشر باشديم  يو آموزش يخبر
 يكيالكترون توانديم يو پزوهش يعلم

  مخالفت شد شنهاديشود لذا با پ
-   

  12/8/91  غاتيتبل قياز طر ييدرآمد زا  پور ابانيحمزه ب  2
به  يدولت يبا توجه به منع سازمانها

   -  مخالفت شد شنهاديبا پ غات،يتبل

 يمحمدديمج  3
  يجوشقان

ساختمانيدر راهرو ورودنهيينصب آ
  موافقت شد  12/8/91  يستاد مركز

 - 

يشركتهاسيكارگاه  نحوه تاس يبرگزار  يكرباس يعل نيحس  4
 شنهاديبه پ شتريب حاتيجهت  تو ض  16/08/91  انيدانش بن

 - -  دهنده ارجاع شد

5  
 يرضا حمامديام
سادات  قهيصد -زاده

محسن  -يخاتم
  مقدم يفتح

درخصوص  يدانشگاه شيآموزش مقاطع پ
  17/8/91  اتيدخان

  ارجاع شد ييبه خانم خاندا  يكارشناس
- - 

  حسن زاده ديمج  6
دانشگاه درياستفاده از غذا خور

مختلف پرسنل دانشگاه در  يمراسمها
  دانشگاه ييدر آمد زا يراستا

15/08/91  
به  واحد حراست ارجاع يجهت كارشناس

 -  -  شد

 يآموزش مجاز يدوره ها يبرگزار  يرانشاهيا اليل  7
  12/7/91  كاركنان

 باشديدرحال اجرا م شنهاديپ كهياز انجائ
    -  مخالفت شد شنهاديلذا با پ

  12/8/91  و توسعه قيواحد تحق جاديا  يمقداد راحت  8
 شنهاديبه پ شتريبحاتيجهت تو ض

  -  -  دهنده ارجاع شد

درمارانيبصيترختيوضعيسامانده محبوبه قربان پور ٩
جهت خروج از  يبهشت مارستانيب

 مارستانيب
12/91  

  يمشتاق يبه اقا  يجهت كار شناس
  ارجاع شد

-  
- 

دانشگاه بهمراهيعمرانيافتتاح پروژه ها يزارع جوشقاننيحس ١٠
  -   موافقت شد  18/8/91  سبز آن يو فضا يمحوطه ساز

 يسبحاننيحسديس  ١١
  يدگليب

مواردريو ساشيجواب آزماافتيامكان در
جهت  نترنتيا قياز طر يكينيپاراكل

  يبهشت مارستانيب
17/8/91  

    موافقت شد
 

-  
  

مقدم  يدريفاطمه ح  ١٢
 يدريح قهيصد -

  مقدم

با عنوان كارشناس نظام  يپست سازمان كياختصاص 
  17/8/91  شنهاداتيپ

دانشگاه  ير روابط عموتوسط  شنهاديپ
لذا با  ارائه شده توسعه تيريبه مد

  مخالفت شد شنهاديپ

   
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  پيشنهادعنوان   خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

شناخته نشدهيهاتيظرفييشناسا  يمقداد راحت  ١٣
 -  -  عودت شد  شتريبحاتيجهت توض  12/8/91  داشگاه

ستميسيبخش ثبت نام براجاديا  ابانپوريحمزه ب  ١٤
  12/8/91  شنهاداتيپ

و  يبه واحد فن اوريجهت كار شناس
پور  يآقا يريگياطالعات دانشگاه با پ

  ارسال شد  ييبابا
-  -  

يشگاههايجهت آزمايانبار مركز جاديا  پور ابانيحمزه ب  ١٥
  12/8/92  تحت پوشش

امور و به معاونت درمان يجهت كارشناس
خانم  يريگيارجاع شد با پ شگاهايزماآ

  زاهد
-  -  

يعلوم پزشكيدانشگاههايشيهم اند  تبار يامامديسع  ١٦
 يدانشگاه علوم پزشك تيمنطقه با محور

  كاشان
21/8/91  

وزارت متبوع  ياز سوشنهاديپ نيمشابه ا
    -  اجرا شده لذا مخالفت شد

  

  موافقت شد  11/8/91 شگاههايساختن آزمايتخصص  پور ابانيبحمزه  ١٧
  - 

علي فخريه  خانم   ١٨
باغشيخي محسن 

  حعفري

تهيه وتدوين مجموعه شاخص بهداشتي در
  15/1/88  قالب كتابچه درماني

با نظر كارشناسي  معاونت بهداشتي 
  -   موافقت شد

علي فخريه  خانم   ١٩
باغشيخي محسن 

  حعفري

مجموعه شاخص بهداشتي وتهيه وتدوين
عملكردمراكز بهداشتي درماني جهت 

  ارزشيابي  و رتبه بندي  مراكز
30/1/88  

  افقت  شد.مو
 -  

علي فخريه  خانم   ٢٠
باغشيخي محسن 

  حعفري

كوچك  كردن اندازه فرمها تا در حد امكان
  15/1/88  در همه حوزه هاي دانشگاه

در حال حاظردرمعاونت بهداشتي درحال 
ميباشدلذاپيشنهاد تكراري و مخالفت اجرا 
  شد

-   

 
  
  
  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي 
 عضو شورا 

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا 

 حوريه زاهد
  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا 

  سعيد مشتاقي
  شورا  عضو

  سليمانيمحمدرضا 
  دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  
  

  7: شماره جلسه  30/2/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  254:شماره پياپي
  سالن شهدا: مكان  واحدي پور، خندان ، صفاري، مشتاقي يآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  
 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

در قسمتيدستگاه تلفن كارت كي جاديا  قالب تراشهيهاشم  ١
 شنهاديبودن  با پ يبا توجه به تكرار  18/7/91  يمعاونت آموزش

   -   مخالفت شد

يسالن ورزشيجاريعقد قرار داد است  انيآدميزهرا بن  ٢
جهت  يبا مراكز خصوص ينيمت مارستانيب

  ييو درآمدزا نهياستفاده به
3/7/91  

با   ينيمت  مارستانيبه ب يجهت كار شناس
 -  -  دكتر خندان   يريگيپ

 شنهاديبودن  با پ يبه علت تكرار  16/7/91 دانشگاهسيدر پرديانبار مركز كي جاديا  قالب تراشهيهاشم  ٣
   -   مخالفت شد

 ريام-يمحمود كرس  ٤
  يكرس

در صفحه  "يحقوق شيف" نكيقرار دادن ل
  1/8/91  دانشگاه تيسا اول

قبالٌانجام شده و شنهاديپ كهياز آنجائ
مخالفت  شنهاديپ باشدلذابايدرحال اجرا م

  شد
-   

-يحاج محمود كرس  ٥
  يكرس ريام

در درمانگاهيوتراپيزيبخش ف يراه انداز
 نيجهت مراجع يبهشت ديشه مارستانيب

  ييسرپا
1/8/91  

  .موافقت شد
  - 

 -يحاج محمود كرس  ٦
  يكرس ريام

يولوژيرادليو گسترش وسا زيتجه
و  ييجهت درامد زا  يبهشت مارستانيب

  نيمراجع ميتكر
29/7/91  

 يبهشت مارستانيبه ب يجهت كارشناس
 -  -   يمشتاق ياقا يريگيارجاع با   پ

فعال كردن درمانگاه چشم و گوش و حلق  رخبازيسادات مميمر  ٧
  ينيمت  مارستانيبه  ب يجهت كار شناس  2/8/91  ينيو ب

 -  -   دكتر خندان  ارجاع شد  يريگيبا پ

پرسنل درهيدخالت دادن و استفاده از كل  گلديمج  ٨
اين پيشنهاددر قالب برنامه مذكور ديده   3/8/91  ينيبال تيامر حاكم

   -  شده لذا باپيشنهادمخالفت شد

يمركز ارائه خدمات مشاوره ها يراه انداز  حمزه ارباب  ٩
 نيكارمندان و مراجع ژهيو يروانشناخت
  يبهشت مارستانيب

2/8/91  
  بودن  مخالفت شد يبه علت  تكرار

 -   

ياز جلسات مشاوره هانهيهز افتيدر  حمزه ارباب  ١٠
در اداره مشاوره و  ييدانشجو  يروانشناخت

  دانشگاه ييراهنما
2/8/91  

 شنهاديبا پ  يبا توجه به منع قاونون
   -   مخالفت شد

 يفرشته سادات نواب  ١١
  يقمصر

تيدر سايقرار دادن استفتائات پزشك
   -  در حال انجام ميباشد  2/8/91  دانشگاه

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  
  
  
  

  7:شماره جلسه  30/2/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  254:شماره پياپي
  سالن شهدا: مكان  واحدي پور، خندان ، صفاري، مشتاقي يآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  
 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

 ينيمت  مارستانيبه ب يجهت كار شناس  2/8/91 يواحد اپتومترجاديا  رخبازيسادات مميمر  ١٢
 -  -   دكتر خندان يريگيبا پ

جهت حضور واستفاده از   كارت هوشمند  يفاطمه منعم  ١٣
اموزش ضمن  يكاركنان در كالسها ابيغ

خدمت                       
2/8/91  

 ابيدرحضور و غ يريتاث شنهاديپ  نيا
 شنهاديمنظم جلسات ندارد لذا با پ

  مخالفت شد
-   

مارستانيبياز سالن ورزشنهياستفاده به  رخبازيسادات مميمر  ١٤
 -  -   ينيمت مارستانيبه  بيكار شناس جهت   2/8/91  ينيمت

نيدر تامياستفاده از بخش خصوص  يدگليب يمحمد ناظم  ١٥
به صورت  ازيمورد ن يپزشك زاتيتجه

  يمشاركت
3/8/91  

به معاونت   درمان  با يجهت كار شناس
  -  -  خانم زاهد يريگيپ

بهيمدارك پزشكيبخشهايواگذار  ييرضايمصطف  ١٦
حفظ  تيبا توجه به  محرمانه بودن و اهم  3/8/91  يبخش خصوص

    -  مخالفت شد شنهاديبا پ مارانياطالعت ب

يكاهش كسورات درآمدهايراهكارها  يعفت المع آران  ١٧
 يدندانپزشك مهيب يبرگه ها(ياختصاص

  )دانشگاه ستميس
3/8/91  

به معاونت درمان يجهت كار شناس
خانم    يريگيبا ژ  يجهت كار شناس

  زاهد
-  - 

پرسنليبراكسانيلباسدنيدستور پوش  رخبازيسادات مميمر  ١٨
 شنهاديبودن  باپيبا توجه به تكرار  2/8/91  يدرمان ريغ

   -  مخالفت   شد

  
١٩  

اباليكميدندانپزشكزاتيتجهييدرآمدزا  يعفت المع آران
  3/8/91  استفاده

 يبه معاونت بهداشتيجهت كار شناس
خانم   يريگيباپ   يجهت كار شناس

  ييخاندا
-  - 

پرسنل درهيدخالت دادن و استفاده از كل  گلديمج  ٢٠
       3/8/91  ينيبال تيامر حاكم

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي 
 عضو شورا 

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا 

 حوريه زاهد
  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  شيخي اقدس
  عضو شورا 

  محمدرضا سليماني
    دبيرخانه شورا 

    



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  

  8:شماره جلسه  4/4/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  255:شماره پياپي
صفاری طاهری  روحانی .پنجه شاهی.دكتر خندان   يآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  و خانم شيخی
  edsسالن : مكان

  
 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

 تربه نامبرده جهت توضيحات كامل   21/8/91 يدر مصرف انرزييصرفه جو  زاده نيحسدرضايحم  ١
 -  -   .عودت شد

يدر خوابگاههاياتاق خنده و خنده درمان  حمزه ارباب  ٢
وهشي ژمعا ونت پجهت كارشناسي به  22/8/91  ييدانشجو

 -  -  ارجاع شد

ريو تقدقيتشويابالغ و دستور اجرا  حمزه ارباب  ٣
  22/8/91  واحد ها رانيكارمندان توسط مد يكالم

شرح  جزء شنهاديپ نيا ئكهياز آنجا
 شنهاديلذا با پ باشديم ريمد كي فيوظا

  مخالفت شد
 -   

ريدانشگاه در سايمسابقات ورزش يبرگزار  گلديمج  ٤
  22/8/91  رشته ها

از آن جایئکه این پيشنهاد در حال اجرا 
لذا با ...) و.واليبال.فوتسال (ميباشد
    -  .مخالفت شد پيشنهاد

 صندق ارتباط با حراست دانشگاه هيتعب  گلديمج  ٥
22/8/91  

با توجه به وجود صندوق و سامانه ارتباط 
دانشگاه لذا با  تيبا حراست در سا

  .مخالفت شد شنهاديپ
-    

بخش ها در شبوتريخاموش كردن كامپ  گلديمج  ٦
جهت كارشناسي به دفتر پرستاري    4/9/91  شب تا اذان صبح مهين ژهيبو

 -  - .ارسال شد itبيمارستان وواحد

  موافقت شد  4/9/91 نمودن مهر پرستارانيسازمان  گلديمج  ٧
  - 

كسورات بصورتيهيجلسات توج يبرگزار  گلديمج  ٨
  4/9/91  عوامل آن بخش هيو با حضور كل يبخش

با توجه به گستردگي عوامل بروز 
بخشي الزم  ثركسورات پيشنهاد مذكور ا

  .را ندارد لذا با پيشنهاد مخالفت شد
-   

يادارژهيمقررات  و مصوبات و يبرقرار  يكرباسيعلنيحس  ٩
  يتوانمندساز يبرا.... و  يحقوق  يمال

  .....ودفتر ارتباط با صنعت 
6/9/91  

وهشي   ژجهت كارشناسي به معاونت پ
 -  -  .ارسال شد با پيگير اقاي پور بابايي

يتاالسممارانيكردن پرونده ب يكيالكترون  يدكتر جواد الماس  ١٠
جهت كارشناسي به معاونت درمان  با   6/9/91  يليو هموف

 -  -  .ارسال شد پيگيري  خانم زاهد

يتخصصكينيكايمركز مستقل پل جاديا  تبار ياورينيحس  ١١
به معاونت درمان با  يجهت كارشناس  6/9/91  يو فوق تخصص

 -  -  ارسال شد خانم زاهد يريگيپ

مقدم يدريفاطمه ح  ١٢
 يدريح قهيصد -

  مقدم

يريگيارسال و پنكياضافه كردن ل
  6/9/91  دانشگاه تيمشكالت بازنشستگان در سا

اداره  كي نشستگيسازمان باز ئكهياز انجا
لذا با  شوديمحسوب  م سيستمجدا از 

  .مخالفت شد شنهاديپ
-   

- يديحسن عرب سع  ١٣
  مقدم يزاهد هيمرض

پرسنليبراديارسال احكام صادر شده جد
  6/9/91  ليميا قيدانشگاه  از طر

قبالٌ مطرح شده لذا شنهاديپ ئكهياز آنجا
 شنهاديبودن  با پ دليل تكراري به

  مخالفت شد
-   

ابالغهاومكاتباتكيستماتيارسال س  يرضا رضائ  ١٤
  8/9/91  يبه نرم افزارپرسنل ونيازاتوماس يپرسنل

اينكه برنامه مذكورپرسنلي قابليت  با توجه به
   -  مخالفت شد لينگ شدن را دارد لذا با پيشنهاد



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

مقدم يدريفاطمه ح  ١٥
 يدريح قهيصد -

  ييفاطمه فدا -مقدم 

 دانشگاهشنهاداتيآرم نظام پ يطراح
8/9/91  

  موافقت شد
  - 

پررنگ كردن ورزش كارمندان و بها دادن  يمعصومه گندم  ١٦
به ورزش كاركنان و دادن پاس  سانيرئ

  12/9/91  ناتيجهت تمر يتيمامور
ماموريت جهت  واحكام مرخصيصدور 

مسابقات جهت ورزش كاركنان درقانون 
لذا با پيشنهاد  ,پيش بيني شده كشوري

  مخالفت شد
-   

مقدم يدريفاطمه ح  ١٧
 يدريح قهيصد -

  مقدم

يكارآموزياز دوره هايبرخ يبرگزار
در قالب  يرشته پرستار انيدانشجو ژهيو

  شب فتيش
6/9/91  

  يبه دانشكده پرستار  يجهت كارشناس
 -  -  .ارجاع شد ييپور بابا  ياقا ريگيبا پ

كاركنا ن در امرهيكلرنمودنيدر گ  يارفعيقيصددايو  ١٨
 شيافزا يبه راهكار ها يابيپژوهش و دست
  يو علم يا شهيبطور ر يمنابع مال

12/9/91  
با   يوهشژبه معاونت پ يجهت كارشناس

  -  -  .ارسال شد ييپور بابا يآ قا يريگيپ

يمارستانيحوادث در  مجتمع ب ميت جاديا:  ينياحمد حسديس  ١٩
  19/9/91  يبهشت ديشه

سالها قبل  نبيمارستار دتيم حوادث 
طراحي گرديده فقط بايد به icsقالبدر

روز رساني شود لذا با پيشنهاد مخالفت 
  شد

-    

 

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

 

  محد واحدي پور
  عضو شورا

  

  محمد پوربابايي
  عضو شورا 

 حوريه زاهد
  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
        دبيرخانه شورا
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نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  پيشنهاد عنوان  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

مقدم يدريفاطمه ح  ١
 يدريح قهيصد -

  مقدم

 يطراح "با عنوان  يمسابقه ا يبرگزار
  12/9/91  "دانشگاه  شنهاداتيآرم نظام پ

بودن عنوان  يراكربا توجه به ت
   -   مخالفت شد شنهادشمايلذا با پ,شنهاديپ

كاركنا ن در امرهيكلرنمودنيدر گ  يارفعيقيصددايو  ٢
 شيافزا يبه راهكار ها يابيپژوهش و دست
  يو علم يا شهيبطور ر يمنابع مال

12/9/91  
با   يوهشژبه معاونت پ يجهت كارشناس

 -  -  ييپور بابا يآ قا يريگيپ

دختر و پسرانيكنترل دانشجو كيتفك  خدابخشنيحس  ٣
  15/9/91  دانشگاه يدرب ورودر يتوسط نگهبان

 اراتيدر حوزه اخت شنهاديپ نيا كهياز انجا
مخالفت  شنهاديباشد لذا با پ يدانشگاه نم

  شد
 -   

يبسترمارانيبصيانجام به روز امور ترخ  ينياحمد حسديس  ٤
  19/9/91  يبهشت ديشه مارستانيدر ب

  موافقت شد
  -  

درسالآموزشساعت25گراندن حد اقل  ينياحمد حسديس  ٥
  19/9/91  يخدمات عموم يمتصد يروهايتوسط ن

 نيمشمول تيوضع ليبا توجه به تبد
 شنهاديلذا با پ باشديدرحال انجام  م

  مخالفت شد
-    

 يكرباسيعلنيحس  ٦
  يترنج ديسع-

درانيآقايبرا يبهداشتسيساخت  سرو
  19/9/91  يمعاونت پژوهش

كان موقت كارگران سساختمان با هدف ا
فاقد ساختماني احداث شده و 

استانداردهاي الزم ميباشد لذابا پيشنهاد 
 .مخالفت شد

-   

يبانيخدمات پشتدياز خريبخش يواگذار  يمحمود سام  ٧
   -  مخالفت شديبا توجه به منع قانون  20/9/91  بهداشت يمراكز وخانه ها

ابيكه  حضورو غيكاركنانيكتب قيتشو  يياكرم سادات نكو  ٨
 باشديهركارمند م فيازو ظا بموقعحضور   20/9/91  دارند يمرتب

   -  .مخالفت شد شنهاديلذا با پ

سالمندان دانشگاهيساختن مراكز نگهدار محمد  ٩
  21/9/91  آنها اتيو استفاده از تجرب

و  وظايف جزءشنهاديپ نيا كهياز آنجائ
 شنهاديباشد لذا با پ يرسالت دانشگاه نم

  مخالفت شد
-   

مقدم يدريفاطمه ح  ١٠
 يدريح قهيصد -

محمد پور  -مقدم 
  ييبابا

هر واحديو خدماتيآموزش پرسنل شركت
 انيخدمات آن واحد به مشتر يبنا به اقتضا

  22/9/91  مراجعان   اي
پيشنهاد در حال اجرا ميباشد لذا 

   -  موردموافقت قرار نگرفت

مناسب جهت مادرانطيفراهم نمودن شرا  يكاشانيفاطمه آدم  ١١
بخشها  ريدرسا يكه به هر علت ردهيش

  شونديم يبستر
21/9/91  

  يبه دفتر پرستار يجهت كارشناس
 -  -  يمشتاق يآقا يريگيبا پ  مارستانيب

 -يحاج محمود كرس  ١٢
  يكرس ريام

واناتيبانك پادزهر حشرات و ح يراه انداز
به دانشكده بهداشت و  يجهت كارشناس  21/9/91  يسم

 -  -  ارجاع شد يمعاونت بهداشت

ريشوانيلكياز كاركنان با ييرايپذ  يريفاطمه شاهم  ١٣
مخالفت  يمنابع مالشيبا توجه به عدم پ  21/9/91 يانيوعده م يبجا) كيبدون ك ايهمراه (

   -  شد
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 درماني كاشان                 

 ارتقاء سالمت كاركنانيدر راستا ييچا

مقدم يدريفاطمه ح  ١٤
 يدريح قهيصد -

  مقدم

تئاتريآمفيسامانه رزرو سالنها يراه انداز
ادارات و سازمانها  ريسا يبرا... و  بيو قر

  12/9/91  يتوسط روابط عموم
 يمورد يازهايناحتمال بروز ليبه دل
 يبرا يزيدانشگاه امكان برنامه ر يبرا

 گريد  يرزرو سالن از طرف سازمانها
  مخالفت شد شنهاديوجود ندارد لذا باپ

-    

جهت كاشتيسبز اختصاصيفضا جاديا:  ينياحمد حسديس  ١٥
 نيرياز خ ريتقد ظوريبه م نينماد ينهالها

  يبهشت ديشه مارستانيب
21/9/91  

  موافقت شد
  - 

  باشديدرحال انجام مشنهاديپ كهياز آنجائ  22/9/91 عهديپخش دعا  زهره آهنگر  ١٦
   -  .مخالفت شد شنهاديلذا با پ

مقدم يدريفاطمه ح  ١٧
 يدريح قهيصد -

  مقدم

يبدنتيتربيسالن بدنساز يواگذار
با انعقاد  يدانشگاه به بخش خصوص

معتبر به منظور  يقانون طيقرارداد و شرا
و استفاده پرسنل دانشگاه با  نهياستفاده به

  كمتر نهيهز

25/9/91  

با    شنهاديبودن پ يبا توجه به تكرار
  مخالفت شد شنهاديپ

-   

 

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  مشتاقيسيد سعيد 
  عضو شورا

 

  محد واحدي پور
  عضو شورا

  

  محمد پوربابايي
  عضو شورا 

 حوريه زاهد
  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
       دبيرخانه شورا 
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نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

زاده يجوادحاج  ١
  يدگليب

ياداريآراستگيدوره آموزش يبرگزار
  27/10/91  كاركنان يو نظم وانضباط ادار

ارائه ودر صورت 4در فرم شماره ديبا
اموزش اجرا شود لذا  تهيدر كم بيتصو
  مخالفت شد شنهاديبا پ

 -   

يبرادبكيدستگاه نوروفيداريخر  حمزه ارباب  ٢
در  يمشكالت روانشناخت يدارا مارانيب

  كارگر نژاد مارستانيب
30/10/91  

بيمارستان به يجهت كارشناس
 ييپور بابا يآ قا يريگيبا پ  كارگرنژاد
  ارجاع شد

-  - 

 يرضا حمامديام  ٣
 قهيصد -زاده 

 - يسادات خاتم
  ياحسان زارع

يبهداشتدينمودن پارچه سف ينيگزيجا[
 يجهت پوشش چانه ها يگون يبه جا

  5/10/91  ريخم
نان  ندطبخيكنترل بهداشت و فرا

كارشناسان بهداشت و  فيجزءوظا
مخالفت  شنهاديلذا با پ باشديم طيمح
  .شد

 -   

 يرضا حمامديام  ٤
 قهيصد -زاده 

 - يسادات خاتم
  مقدم يمحسن فتح

از ريچانه خمياستفاده از تخت ها
 يبه جا لياست اي يمينيجنس آلوم

  5/10/91  يچوب
به  یجهت کارشناس

معاونت بهداشت ارسال 
خانم  یريگيشد  با پ
  ییخاندا

-    

نوش يزهرا روح  ٥
  يآباد

طبقيمددكارفيشرح وظا نيتدو
جهت كارشناسي به بيمارستان بهشتي    6/10/91  ياصول مددكار

    -  با پيگيري آقاي مشتاقي ارسال شد
يبه جامارياستفاده از برگه دفترچه ب  ينياكرم حس  ٦

  17/10/91  يچاپ فرم نوبت ده
سه برگ دفترچه ازقبل پيش بيني 

شده واستفاده از ان امكان پذير نمي 
 شما مخالفت شد شنهاديلذا باپ. باشد

-   

برق جهت شارژتلفنزينصب تابلوپر  ينياكرم حس  ٧
تكراري بودن پيشنهاد با با توجه به   17/10/91  همراه

   -  مخالفت شد پيشنهاد شما

 يحسن توكل  ٨
  يجوشقان

جهت يامكيسامانه پيراه انداز
 ياسان به پزشكان برا يدسترس

  مشاوره روزانه
16/10/91  

قبالٌاجراشده و به علت پيشنهاد شما 
 لغوشده لذا نداشتن باز دهي مطلوب

  .مخالفت شد شنهاديبا پ
-   

كتابچه  تحت عنوان تجارب نيتدو  يريمحسن مديس  ٩
از طرف بازنشستگان  يبازنشستگ

  دانشگاه
13/10/91  

تكراري بودن پيشنهاد با با توجه به 
   -  مخالفت شد پيشنهاد شما

 يدكتر محمد عل  ١٠
  فر يمسعود

توسطمارانيفوت بيصدور گواه
 مارستانيب HISمعالج در  ريپزشك غ

  .شود نييتعرفه تع
12/10/91  

جهت گارشناسي  به معاونت درمان 
 -  -  ارجاع شد با پيگيري خانم زاهد
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-زاده يروح اهللا باد  ١١
-انيموسو هيمهد
 يكاشان رضايعل

محمدرضا -نژاد
  يمانيسل

نصب ويبر تمامينظارت روابط عموم
  ...و هيفك بنر،اطالع

9/10/91  

جزءوظايف اداره روابط عمومي و امور 
بين الملل دانشگاه ميباشد كه تا 

در حال اجرا ميباشد لذا با  حدودي
  پيشنهاد مخالفت شد

-   

 يحسن توكل  ١٢
  يجوشقان

ارجاع  امور اداريبه  يجهت كارشناس  9/10/91 در پرداخت حق اوالدقيدقيعدم بررس
 -  -  شد

  
 

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

 

  
  دكتر پنجه شاهي

  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا 

 
  خانم خاندايي
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  دكتر خندان
   عضو شورا

  محمد پور بابايي
   عضو شورا

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  محمدرضا سليماني    
  دبيرخانه شورا

   



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  

  رياست محترمبااداري   دانشگاه با كميته تحولصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
 تأييد

  سالمت ميتقو عيو توز  ميو تنظ هيته  يكرس ريام  ١
19/12/91  

  موافقت شد
   - 

 ينامه ها يبر رو رندهيفرستنده و گ يدرج كد پست  يخياقدس ش  ٢
  8/3/91  از دانشگاه يارسال

  مخالفت شد
-   

 LCDبه همراه  DVD Playerنصب دستگاه   انياسيگل يمصطف  ٣
 يبرا يقيو موس يآموزش يها CDجهت پخش 

  يدر بخش كموتراپ يدرمان يميش مارانيب
30/3/91  

   جهت كارشناسي به معاونت  درمان
 -  - 

 مهيب يكارت ها يحك كردن مهر دانشگاه بر رو  يخياقدس ش  ٤
  17/3/91  كاركنان يليتكم

  مخالفت شد
-    

  ييبازارچه دانشجو ييبر پا  حسن زاده ديمج  ٥
17/3/91  

  موافقت شد
  -  

طرح خوش آمد گویی به صورت پيامک   انياسيگل يمصطف  ٦
از طرق واحد پذیرش بيمارستان به 

  شماره همراه بيمار
10/3/91  

 موافقت شد
  - 

،  يپنجه شاه يدكتر مرتض  ٧
 ريام ،يريمهرداد جزا ديس
 نيدحسيس ان،ينمد نيحس

  يمستور

  يآموزش يدوره ها يبك گراند گواه
31/2/91  

  موافقت شد

  - 

  قمصر يسهولت در رزو مهمانسرا  يعبد ينق يعل  ٨
27/3/91  

  موافقت شد
  - 

هر معاونت به طور جداگانه در  انهيعملكرد سال يابيارزش  يدگليمعصومه حمزه ب  ٩
  25/3/91  هر سال انيپا

  موافت شد
  - 

 ستيب داشتيمشاركت دادن شركتها و موسسات در گرام  رضانعناكار-ياعظم كاظم  ١٠
  25/3/91  سالگرد دانشگاه نيو پنجم

  مخالفت شد
-   

و  يدانشگاه علوم پزشك نيعقد تفاهم نامه ب  يمشتاق ديسع ديس  ١١
 يندهاياز فرا ديجهت بازد يمعتبر خارج يدانشگاهها

  مشترك يجار
25/3/91  

  مخالفت شد
-    

و دانشكده ها و امكانات  مارستانهاياز ب يمجاز ديبازد  رضانعناكار-يكاظماعظم   ١٢
  31/3/91  دانشگاه

  موافقت شد
  -  

و  يدانشكده پرستار يقرار دادن راهبند اتومات در ورود  يحسن يمحمد حاج  ١٣
  31/3/92  ييماما

  مخالفت شد
-    

به  مارستانهايب رشيتابلو نام حضور پزشكان در پذ رييتغ  يكرس ريام  ١٤
  1/3/91  ارباب رجوع مينام و عكس هر پرشك جهت تكر

  موافقت شد
  -  

نرمقيپزشكان و نوع تخصص آنها از طر يمعرف  يكرسريام  ١٥
 تيو در نها مارانيب يياشنا يافزار تلفن همراه برا

  ارباب رجوع ميطرح تكر
  

  موافقت شد
  -  
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نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

 دايل-مومنلداي  ١
  مومن

به فرزند كارمندان هنگامهيدادن هد
   -   مخالفت شد شنهاديبا پ  به اتفاق آراء   3/8/91  فيبه سن تكل دنيرس

 نيقلب جننگيتوريدستگاه مان ديخر  اكرم خصاف  ٢
18/10/91  

اولويت خريد تجهيزات دركميته 
دانشگاه تصويب و انجام ميشود لذابا 

  پيشنهاد مخالفت شد
-   

در حال حاظردرسايت دانشگاه اجرا    5/10/91 يوآدرس پستيكد پست  يسرنجيعل  ٣
   -   .مخالفت شد شنهاديلذا با پميشود 

پرت واكسن بزانيراهكار كاهش م  ارجيعلنيحس  ٤
به معاونت بهداشت  يجهت كارشناس  18/10/91  ث ژ

    -  ييخانم خاندا يريگيارسال شد  با پ
-زادهيروح اهللا باد  ٥

-انيموسو هيمهد
 يكاشان رضايعل
 -يخياقدس ش-نژاد

يهاشگاهينماييبرپايمركز تهيكم
  24/10/91  در سراسر كشور يدانشگاه نيب

عنوان و شرح  نيتناقض  ب ليبه دل
 شنهادياصالح به پ شنهادجهتيپ

  -  -  دهنده عودت شد

يگزارش دهيبه فرمهايدسترس  يلوچينرجس ز  ٦
  27/10/91  دانشگاه يدر شبكه داخل هايماريب

از انجائيكه از مصوبات تكريم ارباب  
شما  شنهاديلذا باپ. رجوع بوده 
 مخالفت شد

-   

گذاشتن واحد اطالعات مناسب جهت  اكرم خصاف  ٧
 ينقو مارستانيدر ب مارانيب ييراهنما

  يجنب درب ورود
19/10/91  

از آنجايئكه پيشنهاد قبال در دستور  
مخالفت  با پيشنهاد شما لذا  كار بوده

  شد
-   

با  لذا پيشنهاد شما قبالٌاجراشده  27/9/91 كاغدنهيمصرف به  زهره آهنگر  ٨
   -  .مخالفت شد شنهاديپ

يعلمئتياعضاء هيويخودآرش قيتشو  يزهرا بتول  ٩
 ك،يآكادم ياجتماع يدر شبكه ها

دانشگاه  يو پژوهش يباعث ارتقاء علم
  .خواهد شد

6/4/91  
نظريه كارشناسي معاونت با توجه به 

 -    وهشي موافقت شدژپ

 اليل/يخياقدس ش  ١٠
  سحرخوان

انتشارات دانشگاه ونيارتباط ب يبرقرار
 it يكارشناس هيبا توجه به نظر  3/5/91  يشبكه داخل قياز طر يواحدها ريسا

   -  مخالفت شدباپيشنهاد

 يرا نديناد هيسم  ١١
  يناد يمرتض -

نامهانيپانيجهت كنترل عناو شنهاديپ
قبل از  يقاتيتحق يها و طرحها

  بيتصو
28/4/91  

معاونت   يكارشناس هيبا توجه به نظر
  -    موافقت شد يپژوهش

  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  

  11:شماره جلسه  25/4/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  258:شماره پياپي
  شهداسالن : مكان  صفاری طاهری  يآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج

 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

سبزيفضاجاديدرايهمكار شنهاديپ  كخواهينيهاد  ١٢
در  يباثبت  نام شهردار يبا شهردار
  دانشگاه و دانشكده ها  يمحدوده ها

16/4/91  
باتوجه به نظريه كارشناسي مسئول 

   -  .فضاي سبز دانشگاه مخالفت شد

حسن عرب سعيدي   ١٣
  مرضيه زاهدي

در منطقهراه اندازي اورژانس مركزي
  7/10/89  راوند

ونظريه  د بار برسي مجد سهپس از
كارشناسي معاونت درمان با پيشنهاد 

  مخالفت شد
-   

حسن عرب سعيدي   ١٤
  مرضيه زاهدي

ايجادخطوط رهنماي واحدا هاي درماني
شما به به اجراي پيشنهاد با توجه  7/7/91  بيمارستان جهت مراجعين

   -  خالفت شدم دشكل  ديگر با پيشنها

  
١٥  

حسن عرب سعيدي 
  مرضيه زاهدي

 خط كشي پاركينگ و صدور كارت
7/7/91  

با توجه به اياب و ذهاب شبانه روزي 
ترددمراجعين در  و حجم باالي

جراي اين كار امكان پذير ان ابيمارست
  نمي باشد لذا با پيشنهاد مخا لفت شد

-   

حسن عرب سعيدي   ١٦
  مرضيه زاهدي

استفاده  بيماران ترمايي به بيمارستان
  نقوي

16/8/89  

با توجه به اينكه بايد اورژانس تروما 
ترياژدر و بيمارستان  جنرال باشد در

 115محل صحنه توسط تكنسين 
لذا باپيشنهاد شما خالف مقرارت است 

  مجداٌ مخالفت شد

-   

 

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

 

  
  دكتر پنجه شاهي

  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا 

 
  خانم خاندايي
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  دكتر خندان
   عضو شورا

  محمد پور بابايي
   عضو شورا

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  محمدرضا سليماني    
  دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
    

  12:شماره جلسه  1/5/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  259:پياپيشماره
  شهداسالن : مكان  خندان دکتر,روحانی , واحدی پور,  يانآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج

 

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

 هيمهد-زاده يروح اله باد  ١
 يكاشان يعل-انيموسو
-يمانيمحمد سل-نژاد

زهرا - يخياقدس ش
  سحرخوان اليل-يساكن

در  يكيالكترون ينصب تابلو اطالع رسان
و فوق  يتخصص يكهايو كلن مارستانهايب

  1391/11/03  دانشگاه يتخصص

با ,با توجه به تكراري بودن پيشنهاد لذا 
  پيشنهادمخالفت شد

-   

 - مقدم  يدريفاطمه ح  ٢
 - مقدم  يدريح قهيصد

  ييفاطمه فدا

شده در پرونده  رفتهيپذ شنهاداتيدرج پ
 يپرسنل و اختصاص ساعت آموزش يآموزش

  به آن
2/11/91  

نامه  وهيبا ش شنهادمطابقيپ كهيازانجائ
باشد لذا  يكاركنان نم يمقرارت اموزش

  مخالفت شد شنهاديبا پ
-   

 - مقدم  يدريفاطمه ح  ٣
  مقدم يدريح قهيصد

 يشنهادهايپ نيبرتر يانتخاب و معرف
  1/10/91  شده در سال رفتهيپذ

با ,با توجه به تكراري بودن پيشنهاد لذا 
   -  پيشنهادمخالفت شد

 يسيروز مانند انگل ازيمورد ن يآموزش زبانها  خندان يعل  ٤
 قياز طر......... و يآلمان-فرانسه  -  ييعر -

  نتيدانشگاه بدون ارتباط با ا تيسا
7/11/91  

  
-   

-انيمحمودنعمت  ٥
 -يدمحبوبيسع
-  يرسرافرازيجهانگ
 -زارع نيحس يمصطف

  يكنداب يمهد

  درمان سالك

7/11/91  

 شنهاديدرشرح پ نكهيبا توجه به ا
ارائه نشده است  يديجد شنهاديپ,تيوضع

   -  مخالفت شد شنهاديلذا با پ

از  هايماريب يگزارش ده يبه فرمها يدسترس  يلوچينرجس ز  ٦
  20/10/91  شبكه دانشگاه قيطر

مورد  شنهاديپ, بودن يبا توجه به تكرار
    -  گرفتمخالفت قرار

  پرسنل ونيناسيواكس يبرنامه نرم افزار هيته  يلوچينرجس ز  ٧
7/11/91  

   يبه معاونت بهذاشت يجهت كارشناس
خانم   يريگيارجاع شد  با پ هايماريواحد  ب
  ييخاندا

-    

با نور  يبهشت يساختمان اصل يساز بايز  گل ديمج  ٨
  8/11/91  )كارگرنزاد مارستانيمثل ب(يپرداز

پيشنهادجهت تكميل به پيشنهاد دهنده 
  -  -   ارجاع شد

كه عالوه بر  تاليجيد ينصب ساعت ها  گل ديمج  ٩
  8/11/91  را نشان دهد يالديو م يشمس خيساعت تار

مورد  شنهاديپ, بودن يبا توجه به تكرار
      گرفتمخالفت قرار

 سينصب آرم دانشگاه در چهار طرف سرو  گل ديمج  ١٠
  9/11/91  دانشگاه يها

  
    

از  مارستانياستفاده رانندگان آمبوالنس ب  گل ديمج  ١١
  9/11/91  لباس فرم

 يدارد ول ييدستور المل اجرا شنهاديپ نيا
 شنهاديشود لذا با پ يمتاسفانه اجرا نم

  مخالفت  شد
-    

 سيرانندگان سرو يلباس مخصوص برا  گل ديمج  ١٢
  7/11/91  دانشگاه يها

با توجه به اينكه رانندگان به بخش 
خصوصي واگذار شده لذا باپيشنهاد 

  مخالفت شد
-    

  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

شماره  
  259:پياپي

  12:شماره جلسه  1/5/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه

  شهداسالن : مكان  دکترخندان ,روحانی ,واحدی پور ,  يانآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

مختلف  ينهج البالغه جهت بخش ها هيته  گل ديمج  ١٣
 مارستانيب يدانشگاه بخصوص بخش ها

  يبهشت
7/11/91  

عمومی از انجایکه مسولين زوابط 
 کتابهای مورد نياز را تامين ميکندلذا با

    -  پيشنهادمخالفت شد

 يو عكاس يبردار لميممنوع كردن ف  گل ديمج  ١٤
  7/11/91  مارستانيب طيدر مح ليبخصوص با موبا

از انجایکه پيشنهاد ضمانت اجرایی 
    -  نداردلذا با پيشنهاد مخالفت شد

 يدر قراردها مانكارانيپ يدرج كد اقتصاد  يكرس ريام-يمحمود كرس  ١٥
  16/11/91  منعقد شده با دانشگاه

جزء وظایف و دستور العمل نظام نوین 
مالی می باشد لذا با پيشنهاد 

    -  مخالفت شد

  تخت خواب شو يصندول  دعاخوان رضايعل  ١٦
15/11/91  

قبال اجرا شده ودر حال حاظر بدليل 
مهدودیت کمبود منابع مالی لذابا 

  شد پيشنهاد مخالفت
-   

 ياستعالج يبر مرخص شترينظارت و كنترل ب  يعيشهال رف  ١٧
  13/11/91  كاركنان  

آن به   ندیوفرا یجهت راهکار اجرا
 -  -  دهنده ارجاع شد   شنهاديپ

 يفاطمه واثق يحياعظم مد  ١٨
  ينرگس رمضان يزهرا نخ

و  رشيپذ ندينمودن فرآ زهيمكان   
 مارانيورود و خروج ب تيريو مد ينوبت ده

  به مطب  
14/11/91  

از واحدها اجرا  یقبٌالدربرخ کهیاز آنچا
   -  مخالفت شد شنهاديشده لذا با پ

و  يدرمان ينصب فوتوسل در مراكز بهداشت  خندان يعل  ١٩
.....  13/11/91  

مورد  شنهاديپ, بودن يبا توجه به تكرار
   -  گرفتمخالفت قرار

و داخل  يسر در ورود يتابلوها ضيتعو  خندان يعل  ٢٠
  13/11/91  در شهر و روستا يو درمان يمراكز بهداشت

گامل تابلو  ضیازمندتعوينسب  بنر ن
 یکار صرفه اقتصاد نیباشد و ا یم

  مخالفت شد شنهاديندارد لذا با پ
-   

 جاديدر هر ماه با ا اديدرآمد نسبتا ز شيافزا  خندان يعل  ٢١
 مارستانيب يمناسب در جلو يكيزيف يفضا

  ينيمت
13/11/91  

از انجایکه انجام فعاليتهای اقتصادی 
وکسب دراماد اقتصادی جرءرسالتهای 
دانشگاه نبوده لذا با پيشنهاد مخالفت 

  شد
-   

نان سالم وسبوسدار  يينانوا نينصب بنر درا  يپنجه شاه يمرتض  ٢٢
  14/11/91  هاييسردر نانوا شودبريعرضه م

  موافقت شد

  - 

 
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 شورا دبير

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

 

  
  پنجه شاهيدكتر

  عضو شورا

  خانم شيخي 
  عضو شورا

 
  خانم خاندايي
  عضو شورا

  غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

  

  دحوريه زاه
  دبيرخانه شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  
  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  
  

  13:شماره جلسه  25/5/1392شنبه  تاريخ  سه 8ساعت :زمان جلسه  260:شماره پياپي
دکترپنجه شاهی ,روحانی ,پوربابايی,واحدی پور,  يانآقا:غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  وخانم خاندايی
  شهداسالن : مكان

 

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

آسان پرسنل  يامكان دسترس اي نكيل جاديا  يآران يمحمدرضا خان  ١
 يرسم يبه روزنامه ها نترنتيبدون اتصال به ا

و مشهور كشور در تمام ساعات جهت استفاده 
  پرسنل

1/9/91  
 شنهاديلذا با پ باشديدرحال انجام م كهيازانجائ

   -  .مخالفت شد

 زادهيدرضاحماميام  ٢
  يزدلي

عوارض  رامونيپ هايدانشگاه شياموزش پ
  7/10/89  قبل از ورود به دانشگاه اتياستعمال دخان

جهت كارشناسي به معاونت بهداشتي   با 
 -  -  پيگيري خانم خاندايي ارسال شد

 شيانجام اقدامات كنترل عفونت و فرم پا  يفاطمه حداد  ٣
  1/10/91  ييسرپا يعفونت در اورژانس ها

با توجه به اجراي پيشنهادشما به شكل  ديگر 
   -  پيشنهاد مخالفت شدبا 

  خدمات تيفيك شيعدالت و افزا ياجرا  يمحمد هيمرض  ٤
7/11/91  

در انتخاب كارمندان  يشخص قهيسل ليبه دل
  ريامكان پذ شنهاديپ نيشدن ا يينمونه اجرا

  مخالفت شد شنهاديلذا با پ ستين
-   

 شيپرسنل و افزا نيعدالت در ب ياجرا شيافزا  يمحمد هيمرض  ٥
  7/11/91  زهيانگ

با   يبهشت مارستانيبه ب يجهت كارشناس
 -  -  ارسال شد يمشتاق ياقا يريگيپ

استفادده  يغهايمعدوم كردن ت حيطرز صح  مهر نيجواد شاه  ٦
  7/11/91  شگاههايشده در آرا

مورد  شنهاديپ, بودن يبا توجه به تكرار
    -  گرفتمخالفت قرار

گزارش شده  يپزشك يخطاها يجمع بند  زاهد هيحور-يزهرا نخ  ٧
 هيآن به كل يو اطالع رسان يپرستل درمان

  يمراكز درمان
7/11/91  

  موافقت شد
  -  

  در مسجد دانشگاه رينصب بوگ  مقدم يدريفاطمه ح  ٨
3/11/91  

 يمشكل مورد اشاره را حل نم شنهاديپ نيا
    -  مخالفت شد شنهاديكند لذا با پ

 
   

  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  مشتاقيسيد سعيد 
  عضو شورا

 

  
  دكتر خندان
  عضو شورا

  خانم شيخي 
  عضو شورا

 
  خانم خاندايي
  عضو شورا

  غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

  

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
    دبيرخانه شورا

  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  14اره جلسهشم       29/5/1392 شنبه سه :تاريخ 8ساعت :زمان جلسه  261:شماره پياپي 
  سالن شهدا: مكان  واحدی پورو آقای روحانی ,دكتر پنجه شاهي  انيآقا:غايبين  

           

نام و نام   رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد  توضيحات

  دهش
عدم 
  تأييد

نمودن فرميارياختايحذف   محمد جهاندار  1
  ارسال شد  يبه معاونت آموزش يكارشناسجهت   22/11/91  دياسات ينظرسنج ياجبار يها

 -  -  ييپور بابا آقاي ي ريگيبا پ

  محمد جهاندار  2
و تشكر ازريسامانه ثبت تقد
 مارستانيب يكادر پرستار
  يبستر مارانيتوسط ب

22/11/91  
 آقاي ي ريگيبا پ يبهشتمارستانيبه ب يجهت كارشناس

  -  -  ارسال شد يمشتاق

دانشگاه علومساخت سردرب  محمد جهاندار  3
قبالٌدر دستور كاردانشگاه بوده لذا با  شنهاديپنيا  22/11/91  كاشان يپزشك

    -  .مخالفت شد شنهاديپ

  محمد جهاندار  4
اضافه كردن دو نفر عضو

امر به  يبه شورا ييدانشجو
  از منكر دانشگاه يمعروف و نه

23/11/91  
 يآقا يريگيبا پ ييبه معاونت دانشجو يجهت كار شناس

  -  -  ارسال شد ييپور بابا

نوش  يزهرا روح  5
  يآباد

كارمنديشتريحضور تعداد ب
در  4تا  2از ساعت  يحسابدار

  صيواحد ترخ
11/11/91  

 يريگيبا پ يجهت كارشناس  مارستانيب يمال تيريبه مد
  -  -  ارسال شد يمشتاق يآقا

  ياسالم يعل  6

يهااميپيامكيطرح پ ياجرا
دهنده و شاد بخش در  ديام

 هيبه كل يزندگ يقالب مهارتها
چند روز  ايپرسنل در هر روز 
  دانشگاه يدر هفته از سو

18/11/91  

شده لذا  ياجرا م يگريشما قبالٌ در قالب د شنهاديپ
  محسوب و مخالفت شد يتكرار شنهاديپ

-    

  رسول لسان  7
بچهيكارت همراه سالمت برا

خانواده مانند كارت همراه  يها
  سيپل

23/11/91  
  موافقت شد

  - 

زاده  ياكبرتق يعل  8
  يرهق

يشاخص عملكرد برا نييتع
پرسنل مراكز جهت دادن  يپرا

 ساالنه يابيو ارزش ياضافه كار
23/11/91  

  فرم عودت شد وستيدهنده جهت پ شنهاديبه پ
- - 

نوش  يزهرا روح  9
  يآباد

صندوقينصب و راه انداز
    -  مخالفت شد شنهاديپ نيبا ا  يقانون راتيبا توجه به مغا  22/11/91 يبهشت مارستانيدر ب يمددكار

  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

 

  
  دكتر خندان
  عضو شورا

  خانم شيخي 
  عضو شورا

 
  خانم خاندايي
  عضو شورا

  غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

  

  خانم زاهد
  عضوشورا

  محمدرضا سليماني
    دبيرخانه شورا



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
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نام و نام   رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد  توضيحات

  دهش
عدم 
  تأييد

هتل آپارتمان دريداريخر  محمد جهاندار  1
  22/11/91  مشهد مقدس

 دهيمطرح گرد يدرجلسات قبل شنهاديعنوان پ نيا كهيياز انجا
   -  باشد لذا مخالفت شد  ينم يسرشما قابل بر شنهاديپ

  محمد جهاندار  2
يستاد برگزارليتشك

 يو مذهب يمراسمات مل
  دانشگاه

22/11/91  
 يبرا يدانشگاه لزوم يفرهنگ يبا توجه به  وجود شورا

   -  مخالفت شد شنهاديباشد لذا با پ يستاد نم نيا ليتشك

  محمد جهاندار  3
نيآئيستاد برگزارليتشك

گمنام  يشهدا يخاكسپار
  دانشگاه

22/11/91  
 باشديم شنهاديپ نيا رندهيشما دربرگ يشنهادقبليپ

   -  مخالفت شد دشنهايلذاباپ

زنگ اخطار قبل از اعالم كد   يفاطمه پركن  4
  11/11/91  تيحساس شيجهت افزا اءياح

 يم دينامه مصوب ومورد تائ وهيش يدارا اءياعالم كد اح
باشد لذا  ينامه مذكور نم وهيمطابق ش شنهاديپ نيباشدوا

  مخالفت شد شنهاديبا پ
-   

  محمد جهاندار  5
پرسنل و كادريتيجنسكيتفك

 يبخش ها يپرستار
  )ره(يبهشت ديشه مارستانيب

18/11/91  
  مخالفت شد

-   

  محمد جهاندار  6
يمتاهلياختصاص خوابگاه ها

از  ريمقاطع غ انيبه دانشجو
  ياريدست

23/11/91  
امكان  شنهاديپ نيا ياجرايبا توجه به كمبود منالع مال

   -  مخالفت شد شنهاديباشد لذا با پ ينم ريپذ

پژوهش دريدكترجاديا  يكرباس يعل نيحس  7
شما  شنهاديبا پ شنهاديپ حاتيتوض نبودنكامل ليبه دل  22/11/91  دانشگاه

   -  دمخالفت ش

مركز رشديسامانه  برا جاديا  يكرباس يعل نيحس  8
باشد لذا  يمركز  رشد دانشگاه م يراستا شنهاددريپنيا  23/11/91  و ارتباط با صنعت

   -  مخالفت شد شنهاديبا پ

  يكرباس يعل نيحس  9
سامانه   مناسبجاديا
با امكانات     شنهاداتيپ

searchدر   سامانه يريگيو پ 
22/91/91  

مخالفت  شنهاديامكان وجود دارد لذا با پ نيهم اكنون ا
   -  شد

يزهايمونيدر دكوراس رييتغ  فرد يطاهر مهيفه  10
EDC 25/11/91  دكتر خندان ارسال شديبه اقا يجهت كارشناس  -  - 

بودار نمودناينمودن و نيرنگ يدگليب يتمسك يمهد  12
 -  -  ارسال شدوداروبه معاونت غذا  يجهت كارشناس  25/11/91  متادون عيما

  يكرباس يعل نيحس  13
امكان  ارسال نظر جاديا

از اخبار و مطالب  و  يسنج
در ماهنامه ...  و   يمتن ها

  دانشگاه تيسا يرو  اتيح
25/11/91  

در  اين امكان در اخبار روزانه وجود داردواجراي آن
    -  پيشنهاد مخالفت شد نشريه حيات لزومي ندارد لذا با

 ريام-يمحمود كرس  14
  يكرس

و كد  ياستفاده از كد مل
 يدر كدها ياقتصاد
در نرم افزا  يليتفض

  يتعهد يحسابدار
28/11/91  

 شنهاديبا پ باشدلذايدر حال اجرا م شنهاديپ نيا
    -  مخالفت شد



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
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نام و نام   رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد  توضيحات

  دهش
عدم 
  تأييد

  يكرباس يعل نيحس  15
چاپ اخبار ويبرايستون جاديا

نظران خوانندگان  در مجله 
  اتيح

28/11/91  
  روابط عموميبه يجهت  كار شناس

-  -  

  يكرباس يعل نيحس  16

  نياستفاده از تجارب  مسئول
آن بامصاحبه  يو مستند ساز

در شروع كار  و  اتيمجله ح
و   نيشروع هر سال  با مسئول

تكرار همان سئواالت در  زيو ن
  شانياز ا  تيدوره مسئول انيپا

28/11/91  

  موافقت شد

  -  

  يفاطمه پركن  17
بعنوانيدرنظرگرفتن مكان

در هنگام  حتاجيما ديخر
  مارانيب يبستر

25/11/91  
سلمان در مجاورت  با توجه به  وجود فروشگاه 

 يبه اجرا يلزوم مارستايدر جنب ب ييو دكه ا مارستانيب
  مخالفت شد شنهاديباشدلذا با پ ينم شنهاديپ نيا

-    

  يفاطمه پركن  18
صبح وفتيداروخانه در ش

 مارانيعصر جهت رفاه حال ب
  فعال باشد

25/11/91  
دكتر  به بيمارستان متيني با پيگيري يجهت كار شناس

 -  -  خندان ارسال شد

    
  
  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

 

  
  دكتر خندان
  عضو شورا

  خانم شيخي 
  عضو شورا

 
  خانم زاهد
  عضوشورا

  غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

  

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
    دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
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نام و نام   رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد  توضيحات

  دهش
عدم 
  تأييد

 ريام-يمحمود كرس  1
  يكرس

و  ابيدر حق ا ياساس يبازنگر
  11/6/91  ذهاب پرسنل

وابالغ شده است  تصويبدرقانون خدمات كشوري قبالٌ
ولي به دليل كمبود اعتبار هنوز اجرا نشده لذابا پيشنهاد 

  مخالفت شد
-   

  يكرباس يعل نيحس  2

زيميدرج اخبار و مطالب  رو
در  اتيدر ماهنامه ح...  و 

 يها و شورا ونيخصوص كمس
  ماتيدانشگاه و تصم  يها

  آنها

11/6/91  

اخبار كميته هادر صورت لزوم دروبدا منتشر وسپس در 
  حيات منعكس ميشود لذا باپيشنهاد مخالفت شد

-    

  يكرباس يعل نيحس  3
درج اخبار و مطالب و متن ها 

در  اتيدر مجله ح...  و 
خصوص آموزش كاركنان 

  دانشگاه
11/69/11  

 تدر دانشگاه وهم در نشريه حيا با توجه به اينكه هم
    -  منعكس ميگردد لذا با پيشنهاد مخالفت شد

  يكرباس يعل نيحس  4
اخبار و سندهينوليميدرج ا

در ...  مطالب و متن ها  و 
  اتيمجله ح

28/11/91  
  جهت كار شناسي به روابط عمومي ارسال شد

-  -  

اخبار و مطالب و يكد گذار  يكرباس يعل نيحس  5
ام اين كار درقالب سياستهاي نشريه حياط نمي جان  28/11/91  اتيدر مجله ح...  متن ها  و 

    -  گنجد لذا باپيشنهاد مخالفت شد

  يكرباس يعل نيحس  6

حك آرم دانشگاه در گوشه
  سينو ريز زيو ن  يعكس ها

عكس ها  در مجله   يبرا
وجود داشته  باشد نام  و  اتيح

 خي؟عكاس تار ينام خانوادگ
گرفته شده؟ و ودر عكس چه 

هستند؟و  ياشخاص ايو  ييش
؟و در كجا  يبه چه مناسبت

  گرفته شده ؟

28/11/91  

عكسهادر كنار مطالب مرتبط با آنها   نكهيبا توجه به ا
  مخالفت شد شنهاديهستند لذا با پ

-    

دانشگاه در مجلهتيدر سا  يكرباس يعل نيحس  7
اين پيشنهاد قبالٌ اجرا مي شده وبا توجه به كمبودمنابع   28/11/91  باشد يعكس ها رنگ اتيح

    --  مالي متوقف شده لذا با پيشنهاد مخالفت شد

  حجت اله كشاورز  8
يتخصصيكارگروههاليتشك

 نيب  يحقوق يونشست ها
  يعلوم پزشك يدانشگاهها

28/4/91  
  كارشناسي   با پيشنهاد موافقت شدبا توجه به نظريه 

  -  

بودار نمودناينمودن و نيرنگ يدگليب يتمسك يمهد  9
    -  مخالفت شد شنهاديبا پ,يكارشناس هيبا توجه به نظر  3/11/91  متادون عيما

زاتيتجهييدرآمدزا  يعفت المع آران  10
    -  مخالفت شد يكارشناس هيبا توجه به نظر  30/8/91  استفاده اباليكم  يدندانپزشك

  حجت اله كشاورز  11
يتخصصيكارگروههاليتشك

 نيب  يحقوق يونشست ها
  يعلوم پزشك يدانشگاهها

28/4/91  
  موافقت شد شنهاديبا پ  يكارشناس هيبا توجه به نظر

  -  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
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نام و نام   رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد  توضيحات

  دهش
عدم 
  تأييد

  فاطمه عبدالشاه  12
رش،يبخش پذيكاربر رييتغ

 ليو تحو يريانتظار، نمونه گ
  سل شگاهيآزما ينمونه ها

29/5/91  
  موافقت شد يكارشناس هيبا توجه به نظر

    

سل باينمونه هاصيتشخ  يطاهر ياصغر نادر  13
    -  با توجه به نظريه كارشناسي با پيشنهاد مخالفت شد  18/6/91  ظياستفاده از روش تغل

كارت ورود به جلسه آزمون از  يمانيشاه سل ميمر  14
    -  به نظريه كارشناسي با پيشنهاد مخالفت شدبا توجه   14/5/91  ينرم افزار آموزش قيطر

ور  ÷محمد واحدي   15
 -    موافقت شددبا توجه به نظريه كارشناسي با پيشنها  19/3/91  تشكيل اتاق فكر  خانم ايلياتي

زاده  ياكبرتق يعل  16
  يرهق

 يشاخص عملكرد برا نييتع
پرسنل مراكز جهت دادن  يپرا

 ساالنه يابيو ارزش ياضافه كار
23/11/91  

قانون خدمات  93ت اضافه كار به استناد ماده خپردا
كشوري درخارج از ساعت اداري بر اساس نياز پرداخت 

لذا با  ,دميگردد و اجراي اين پيشنهاد محمل قانوني ندار
  پيشنهاد مخالفت شد

-   

  
  
  
  
  
  

  مصطفي روحاني
 عضوشورا

  خانم شيخي 
  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شور

  زاهدخانم 
  عضوشورا

  دكتر خندان
 عضو شورا

  غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

 

   محمدواحدی پور 
  عضوشورا

  خانم خاندايي
  عضو شورا

  
  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
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 تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد  توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

  30/11/91  كسب منابع درامد  اسرتنباكوكاري  1
داده عودت  پيشنهاد دهندهبه شتريب حاتيئه راهكار و توضاجهت ار

مجدد به شورا ارجاع  يجامع جهت بررس حاتيتا پس از توضشد 
  .دنماين

-  - 

اين پيشنهادقبالٌدردستور كار معاونت درمان قرارداشته وتاكنون   30/11/91  ارباب رجوع ميتكر  اسرتنباكوكاري  2
    -  محقق نشده لذا باپيشنهاد مخالفت شد

 يمحمدمهدديس  3
  -  -  يمشتاق يآقا يريكيبا پ   يبهشت مارستانيبه ب يجهت كارشناس  9/12/91  ييصرفه جو  حسن كوشا-مبرپوريپ

4  
زهرا  -فرد ييكچوحهيمل
محبوبه بخشنده - كخواهين

 -مقدم  يمحسن فتح -فر 
  ياحسان زارع

در دسترس قرار دادن گزارشات 
 يبرا مكسيسامانه تا ابيحضور و غ

  پرسنل هيكل
21/12/91  

  لذا باپيشنهاد مخالفت شدبا توجه به تكراري بودن موضوع
-    

  مولودنجوا  5
دردانش آموزان CBC شيانجام ازما
 يدوره ا نهيقبل ازمعا رستانياول دب

  يفقر آهن وتاالسم صيتشخ يبرا
12/12/91  

  شد شنهادمخالفتيداردلذابا پيمنغ قانون شنهاديپ نيا ئكهياز انجا
-    

  فرد يمحمدرضا معتقد  6
به همراهگمايآموزش شش س ياجرا

 ديشه مارستانيدر ب يطرح عمل
  يبهشت

19/9/91  
  ارسال شد  اريجهت كارشناسي به دبيرشوراي تحول اد

-  -  

 يمعمار نيمحمد حس  7
    -  شد شنهادمخالفتيداردلذابا پيمنغ قانون شنهاديپ نيا ئكهياز انجا  20/12/91  مركز طب كار جاديا  ينشلج

ومارانيورود بجدا كردن درب  يبرزك يطاهر دمحمديس  8
جهت كارشناسي به مديريت بيمارستان نقوي    با پيگيري خانم   30/7/91  هينقل ليپرسنل از محل ورود وسا

  -  -  شيخي

  يبرزك يدمحمدطاهريس  9

برگزاري دوره هاي آموزشي مهارت
هاي رفتاري و ارتباطي جهت منشي 

هاي بخش ها و كلينيك  و پلي 
كلينيك هاي تخصصي به علت 

  ارتباط وسيع با مردم

8/12/91  

با توجه به دارا بودن مصوبه كميته تكريم وقابليت پيش بيني 
  لذا باپيشنهاد مخالفت شد هاي آموزش خدمت مهدربرنا

-    

يطرح الزام استفاده از ساق دست برا  محمد جهاندار  10
 عفونتت نشر هپرستاران به جيآالت برا وريزو استفاده از ساق   8/12/91  پرسنل پرستاران خانم

    -  مخالفت شد شنهاديلذا باپ باشديممنوع م يمارستانيب

و مترجميكشنريسامانه ديراه انداز  انيصباغ رضايعل  11
  - -  جهت كارشناسي aitبه واحد   8/12/91  چند زبانه اي كي نيآنال

    -  تكراري بودن  با پيشنهاد مخالفت شدبه دليل  7/12/91 كهاينيجهت كلينترنتياينوبت ده  اكرم خصاف 12
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  خانم شيخي 
  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  خانم زاهد
  عضوشورا

  دكتر خندان
 عضو شورا

  غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

 

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

 خانم خاندايي
 عضو شورا 

  

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  18شماره جلسه       9/7/1392شنبه  سه:  تاريخ  8ساعت : زمان جلسه  265: شماره پياپي  

  سالن شهدا: مكان  خانم خاندايي وخانم شيخي,كاشاني نژاد ,واحدي پور, دكتر خندانآقاي : غايبين   
          

 تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد  توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

1  

زهرا  -فرد يطاهرمهيفه
- سحرخوان اليل -يساكن

 -زادهيروح اله باد
اقدس -يمانيمحمدرضا سل

  خدابخش نيحس-يخيش

  21/12/91  تيوب سا يلينسخه موبا هيته

  ارسال شذ يروابط عموتيريبه مد يجهت كارشناس

-  - 

پزشكانتيزيجهت وامكيارسال پ  يفاطمه حمام  2
عدم توجه پزشكان به اس ام اس با پيشنهاد شما  با توجه به سابقه  23/12/91  تماس يبه جا

    -  مخالفت شد

    مارياحترام به حقوق ب    تنباكوكار اسري  3
حضور تمام وقت ناظرتامين اجتماعي اجباري وهر گونه 

بهده مديريت سازمان تامين اجتماعي است  حضور ايشان قصوردر
  لذا با پيشنهاد مخالفت شد

-    

گرفتن پوز كارت خوان در مراكز  محقق فر ديمج  4
    -  مخالفت شد شنهاديبودن با پ يبا توجه به تكرار  7/1/92  يدرمان يبهداشت

ثبت موارديوتريبرنامه كامپ يطراح  محقق فر ديمج  5
  -  -  جهت كارشناسي به معاونت بهداشتي با پيكيري خانم خاندايي  7/1/91  شهرستان كاشان يدگيگز وانيح

عباس - يزهراظهور  6
  تبار يانصار

فراهم كردن بانك اطالعات
  -  -  جهت كارشناسي به  روابط عمومي وامور بين لملل  10/10/91  درخصوص كليه پرسنل

پرستار دريماما به جايرويجذب ن  ينياكرم حس  7
  -  -  به معاونت درمان  ارسال شد يجهت كارشناس  19/1/92  ييماما ژهيو يبخشها

خاص نياز به توافق دوطرفه ميباشد  هتامين مراكز خاص براي معابن  15/1/92  سربازان ناتيانجام معا  يطباطبائ يدمحمدتقيس  8
    -  لذا با پيشنهاد شما مخالفت  شد

  يصالح نيمحمدحس  9
يروهاينيبراشنيروتتهيكم ليتشك

معاونت  يدردفتر پرستار اريكمك به
  د رمان دانشگاه

10/1/92  
از آنجايئكه در چارت سازماني جديد پست سازماني كمك بهيار 

    -  حذف گرديده لذا با پيشنهاد مخالفت شد

10  
 -خانمهابخشنده فر

 - ييكچو - كخواهين
 -مقدم  يفتح انيآقا
زاده   ينق- يسلمان- يزارع

احداث دوش حمام در پاركها جهت 
  8/1/92  رفاه حال مسافران

لذا با  اداره پاركهادر حوزه اختيارت شهرداري ميباشد  ئكهياز آنحا
    -  مخالفت شد شنهاديپ

يدگيگزوانيحيريگيچاپ فرم پ  محقق فر ديمج  11
  -  -  خانم خاندايي جهت كارشناسي به معاونت بهداشتي با پيكيري  7/1/92  يمركز هار دبكيپشت برگه ف

  يصالح نيمحمد حس  12
يمسابقات ورزشيكسرييبرگزار

 يهاد ياقا زمانيهمكارعز ادبودي
  ييرضا

10/1/92  
لذا  باشدينم يعمل شنهاديپ نيايمشابه احراوجودهمكاران ليبه دل

    -  نخالفت شد شنهاديبا پ

  
   دكتر پنجه شاهي

 عضوشورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  روحانيمصطفي 
  عضوشورا

  خانم زاهد
  عضوشورا

  غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

 

  محمدپوربابايي
  عضوشورا

  
  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
 



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  19اره جلسهشم       16/7/1392 شنبه سه :تاريخ 8ساعت :زمان جلسه  266:شماره پياپي 
  سالن شهدا: مكان  زاهد خانم,كاشاني نژاد, دكتر پنجه شاهي يآقا:غايبين  

           

نام و نام   رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد  توضيحات

  دهش
عدم 
  تأييد

عباس - یزهراظهور  1
  تبار یانصار

نوزاد  تیزیبا توجه به و
 نترنیو ا دنتیتوسط رز

  مانینوزاد درر بخش زا
١٠/١٠/٩١  

  شد شنهادموافقتيبا پ
  - 

 یعل نيحس  2
  یکرباس

 یگذاشتن   قسمت
 اتيکوچک از ماهنامه ح

و    یبه مطالب ذوق
خوانندگان   مثال  یارسال

و عکس  کاتوریشعر و کار
  ..و

٥/١/٩٢  

  شد شنهادموافقتيبا پ

  -  

 یعل نيحس  3
  یکرباس

 یگواه ازيصدور  امت
 یها دیبازد یکارگاه  برا

به کارخانجات و   یعلم
  یقاتيمراکز تحق ریسا

٥/١/٩٢  

بهداشت است لذا  اروزارتياخت ازدريصدورامت
    -  مخالفت شد شنهاديبا پ

  یمکار رضايعل  4

چند دفتر  ای کیحضور 
خانه در محل ثبت نام 

هر  یدر ابتدا انیدانشجو
ترم جهت امور تعهدات 

 انیدانشجو یمحضر
  دالورودیجد

٧/١/٩٢  

ی یاین پيشنهاد به لحاظ قانونی قابليت اجرا
  پيشنهاد مخالفت شدنداردلذا با 

-    

  یمکار رضايعل  5

حسا ب و  هیصدور تسو
 یبده زانيم هیارا

 انیدانشجو هيهمزمان کل
  ليفارغ التحص

٢٧/١/٩٢  

صدور امتيازات در اختيارات وزرات متبوع 
    -  ميباشد لذا با پيشنهاد مخالفت شد

 یلياسماع میمر  6
  یطاهر

دانشکده  یراه انداز
در  یآموزش مجار

و  یدانشگاه علوم پزشک
 یخدمات بهداشت

  کاشان یدرمان

١٠/١٠/٩١  

جهت کارشناسی به  آميته تحول اداري 
  آقاي نعناآار ارجاع شد

-    

  
  

  محمدپوربابايي
 عضوشورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  مصطفي روحاني
  عضوشورا

  دكتر خندان
  عضو شورا

 غالمعلي  صفاري طاهري 
 عضو شورا 

 

  خانداييخانم 
 عضو شورا

  خانم شيخي
  عضو شورا

 
  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  
  20اره جلسهشم       23/7/1392 شنبه سه :تاريخ 8ساعت :زمان جلسه  267:شماره پياپي 
  سالن شهدا: مكان  دكتر خندان ,صفاري طاهري    ,كاشاني نژاد, دكتر پنجه شاهي يآقا:غايبين  

           

نام و نام   رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد  توضيحات

  دهش
عدم 
  تأييد

 یعل نيحس  1
  یکرباس

 ريغ یکارگاهها  یبرگزار
کارمندان و  یبرا یحضور
  یعلم ئتيه

١/٢/٩٢  
 باشديدر حال اجرا م شنهاديپ نیا ئکهیاز آنجا

   -  مخالفت شد شنهاديلذابا پ

 یعل نيحس  2
  یکرباس

  ینصب فرم گواه
کتاب  بر  یکارشناس

قابل  یفرمها  یرو
 ونيانتخاب  اتوماس
  یمعاونت پژوهش

١/٢/٩٢  

 یجهت کارشناس یبه معاونت پزوهش
  شد جاعار

-  -  

 یعل نيحس  3
  یکرباس

کارکرد   ینصب فرم گواه
  یبر رو  یبانک اطالعات

قابل انتخاب   یفرمها
  )) یمعاونت   ونياتوماس

٥/٢/٩٢  

 یجهت کارشناس یمعاونت پزوهش به
  -  -  شد عارحا

  انيمحمود نعمت  4
 یکارگروه بررس ليتشک

 یتفاوت یعلل ب
  درکارکنان

٧/٢/٩٢  
  یتحول ادار ونيسيبه کم یجهت کارشناس

  -  -  ارسال شد

 یقيمحمدرضا تحق  5

 یاز راهکارها یريبهره گ
 یشرکتها یزشيانگ
گوگل (جهان شرويپ

) کروسافت،اپلی،ما
آن با  یسازومتناسب 
  رانیا یسازمانها

٥/٢/٩٢  

از انجائيکه  این پيشنهاد راهکار متناسب با 
شرایط بومی ایران را ندارد لذا با پيشنهاد 

    -  مخالفت شد

  اکرام خصاف  6
اضافه نمودن پزشک 

در  یمتخصص ارتوپد
  ینقو مارستانيب

٩/٢/٩٢  
پيشنهاد در دستورکار بيمارستان بوده 
لذا ومکاتباتی نيز با معاونت درمان انجام شده 

  شما مخالت شد شنهاديبا پ
-    

 یقيمحمدرضا تحق  7

 یتهايار ظرف یريبهره گ
 یوتخصص یکارشناس

دانشگاه جهت  یروهاين
 یرفع مشکالت فرد

  یوسازمان

٥/١/٩٢  

دهنده ارجاع  شنهاديئه راهکار به پاجهت ار
  شد

-  -  

 یآخوند یمهد  8
  یرهق

افشانه نمودن الکل در 
مخالفت  ,با توجه به تکراری بودن پيشنهاد  ٩/٢/٩٢  قیمحل تزر

    -  شد

  عفت المع  9
عدد  کی لیوتحو یداریخر

پانورکس  یدستگاه گراف
  ) OPG(  دندان

١٦/٢/٩٢  
جهت کارشناسی به معاونت درمان   با 

 -  -  پيگيری خانم زاهد

 ینادر یمجتب  10
  یطاهر

از دوره  یبرخ یبرگزار
 یو کارورز یکارآموز یها

 یپرستار یکارشناس
اتاق عمل و (
در قالب )یهوشيب
  شب و عصر فتيش

١٩/٢/٩٢  

با توجه به غير فعال بودن اتاق عمل شب و 
عصردرمراکز درمانی وابسته به دانشگاه این 
پيشنهادقابليت اجرای ندارد لذا با پيشنهاد 

    -  مخالفت شد

 یفاطمه آفتاب  11
  یآران

 یکارگاهها یبرگزار
جذاب با  یآموزش

خوب  ديسخنرانان و اسات
 -  یخانه دار نهيدر زم

 - یفرزندار - یهمسردار
  ...و

١٧/٩/٩٢  

از انجایکه درحال انجام  ميباشد لذا با 
  پيشنهاد مخالفت می شود

-   

  خندان یعل  12

 یتهایفور گاهیپا جادیا
 مارستانيدر ب یپزشک

و حذف آمبوالنس  ینيمت
  موجود در آن مرکز

١٦/٢/٩٢  

جهت کارشناسی به معاونت درمان   با 
 -  -  ارسال شد پيگيری خانم زاهد



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  20اره جلسهشم       23/7/1392 شنبه سه :تاريخ 8ساعت :زمان جلسه  267:شماره پياپي 
  سالن شهدا: مكان  دكتر خندان ,صفاري طاهري    ,كاشاني نژاد, دكتر پنجه شاهي يآقا:غايبين  

           

نام و نام   رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد  توضيحات

  دهش
عدم 
  تأييد

دفتر ثبت توام  یطراح  انیمعصومه مختار  13
از انجایکه پيشنهاددر حال انجام ميباشد لذا با   ١٦/٢/٩٢  بزرگساالن

   -  پيشنهاد مخا لفت شد

  ییطا یموس  14

نرم افزار  یساز ادهيپ
 یاطالعات پزشک

Uptodate  در بستر
  دانشگاه یشبکه داخل

٩/٢/٩٢  

ومعاونت درمان جهت  ITبه آميته 
 -  -  آارشناسي ارجاع شد

  
  
  

  محمدپوربابايي
 عضوشورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  مصطفي روحاني
  عضوشورا

  دكتر خندان
  عضو شورا

 
  خانم شيخي
 عضو شورا

 

  خاندايي خانم
 عضو شورا

  
 

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  
  
  21اره جلسهشم       8/8/1392 شنبه سه :تاريخ 8ساعت :زمان جلسه  268:شماره پياپي 
  سالن شهدا: مكان  طاهري صفاري,كاشاني نژاد, دكتر پنجه شاهي يآقا:غايبين  

           
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي نام و نام  رديف

  پيشنهاد
تأييدش  توضيحات

  ده
عدم 
  تأييد

1  
/ محسن راهی 
/ اقدس شيخی 

  محمدرضا سليمانی

اختصاصی کردن پنل ارسال 
( اس ام اس روابط عمومی 

برای ) ٣٠٠٠١٤٢٣سامانه 
واحدهای مختلف با شماره 

  اختصاصی

٢٠/٢/٩٢  

ارجاع جهت کارشناسی به مسئول روابط عموی 
  شد

-  - 

آموزش اجباری تایپ برای   حسن دلخواه  2
  ٢١/٢/٩٢  کاربران رایانه

لذا با پيشنهاد دیده شده  icdlدرقالب اموزش
  مخالفت شد

-    

  ٢١/٢/٩٢  آموزش ترک سيگار  حسن دلخواه  3
از سوی معاونت بهداشتی به صورت  پيشنهاد

برنامه در حال اجرا ميباشد لذا با پيشنهاد مخالفت 
  شد

-    

حسين خدابخش   4
  مجردکاشی

استفاده از پارچه نوشته به 
به دليل محدودیت در طرح و نقش با پيشنهاد   ٨/٢/٩٢  جای بنر

    -  مخالفت شد

زهرا سادات   5
  محسنی

قرار دادن سطلی مجزا در 
هر بخش برای جمع کردن 

  کاغذ های باطله
٨/٢/٩٢  

با توجه به تکراری بودن عنوان پيشنهاد لذا با 
    -  پيشنهاد مخالفت شد

سيد جعفر   6
  خراسانی

اطالع رسانی دقيق 
  ١٩/٢/٩٢  بخشنامه ها

از انجایکه این کاراز وظایف روابط عمومی 
واحداهای دانشگاه ميباشد لذا با پيشنهاد 

  مخالفت شد
-    

  فاطمه آفتابی آرانی  7

ساخت  یا اجاره خانه 
سالمت جهت اسکان 

کارمندان دانشگاه هنگام 
مسافرت در شهرهایی دیگر 

  مانند خانه معلم 

١٧/٢/٩٢  

با توجه به تکراری بودن عنوان پيشنهاد لذا با 
  پيشنهاد مخالفت شد

-   

  فاطمه آفتابی آرانی  8

طراحی و اجرای یک برنامه 
ای خوب جهت تنظيم و 

به ویژه  کنترل وزن کارمندان
  کارمندان زن

١٧/٢/٩٢  

به علت  تکراری بودن پيشنهاد  با پيشنهاد 
   -  مخالفت شد

طرح جامع خدمات رفاهی   محمدرضا تحقيقی  9
به علت  تکراری بودن پيشنهاد  با پيشنهاد   ٣/٢/٩٢  کارکنان

   -  مخالفت شد

10  
فاطمه حيدری مقدم 

صدیقه حيدری  -
  مقدم

برگزاری برنامه ها ی خنده 
درمانی برای بيماران 

  بستری
٣١/٢/٩٢  

به علت  تکراری بودن پيشنهاد  با پيشنهاد 
   -  مخالفت شد

11  
حسين علی 

کرباسی سعيد 
  ترنجی

اضافه ایکونی اطالع رسانی 
ویژه کارکنان  دانشگاه  
جهت اطالع از وضعيت  

نظام مندی  برنامه های  
 فرهنگی مذهبی  کارمندان 

٢٦/٢/٩٢  

حال اجرا ميباشد لذا باپيشنهاد  از انجایکه در
  مخالفت شد

-   

             

  محمدپوربابايي
 عضوشورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  مصطفي روحاني
  عضوشورا

  دكتر خندان
  عضو شورا

 
  خانم شيخي
 عضو شورا

  خانم خاندايي
 عضو شورا

  خانم زاهد
  عضوشورا

 
  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  

   



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
 
  22شماره جلسه       14/8/1392شنبه  سه:  تاريخ  8ساعت : زمان جلسه  269:شماره پياپي  

  سالن شهدا: مكان  كاشاني نژاد, آقاي واحدي پور: غايبين   
              

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييدش  توضيحات
  ده

عدم 
  تأييد

  اين يمجمود مسعود  1
باب ساختمان بانك باكيساخت 
 سيبانك رفاه در پرد نهيهز

  دانشگاه
20/2/92  

شده لذا با  دهيدانشگاه دسيدر نقشه پرد شنهاديپنيا
   -  مخالفت شد شننهاديپ

2  

ام  - يمسعود دهقان
 - يمشهد نيالبن

 - يمحبوبه اعالن
 -زاده  يمحمدرضا دهقان

 ميمر - يعسگر نبيز
  انيرسول

پورتال  هيريتحر ئتيه ليتشك
  23/2/92  قلب سالم

داشتن هئيت تحرير جز الزامات ذاتي رسانه ها است لذا با 
  پيشنهاد مخالفت  شد

-    

 يديفاطمه سادات س  3
  يدگليب

دفاعيدوره آموزشيبرگزار
و از انجايكه نيازهاي آموزشي بايد به كميته آموزش دانشگاه   26/2/92  مقدس

    -  ارائه شود لذا باپيشنهاد مخالفت شد

  يكاشان يفاطمه زلف  4

 , user nameهيتعب
password يبرا نترنتيا 

كارمندان دانشگاه جهت استفاده 
  در محل سكونتشان

13/3/92  

  جهت كارشناسي ارجاع شدITبه واحد 

-  -  

 -مقدم  يدريفاطمه ح  5
  مقدم يدريح قهيصد

نظارت برحسنتهيكمليتشك
لذا باپيشنهاد مخالفت  وجود داردكميته مذكور حال حاظر  5/3/92  دانشگاه يعمران يپروژ ها ياجرا

    -  شد

  يآران يفاطمه آفتاب  6

فعال كردن بخش رزرو در برنامه
پارس آذرخش كتابخانه جهت 

و به موقع به  عيسر يده سيسرو
  بدون اتالف وقت آنها نيمراجع

5/3/92  

  شد رجاعجهت كارشناسي به كتاب خانه مركزي ا

-  -  

  يآران يفاطمه آفتاب  7

به كتابخانهيطرح شبكه ا جاديا
موجود در  يدانشگاه ها يها

 يها ازين نيتام يكاشان برا
 يو برقرار نيمراجع ياطالعات
 يبرا  يكتابخانه ا نيامانت ب

  منابع افتيدر

17/2/92  

  مخالفت شد شنهاديلذا با پپيشنهاد تكراري است 

-   

  

  محمدپوربابايي
 عضوشورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  مصطفي روحاني
  عضوشورا

  دكتر خندان
  عضو شورا

 
  خانم شيخي
 عضو شورا

  خانم خاندايي
 عضو شورا

  خانم زاهد
  عضوشورا

 
  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  

  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  
  23شماره جلسه       28/8/1392شنبه  سه:  تاريخ  8ساعت : زمان جلسه  270:شماره پياپي  

  سالن شهدا: مكان  پور و دكتر پنجه شاهيآقاي واحدي , :غايبين   
              

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد  توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

  يعل نيحس  1
  يكرباس

 يامكان پخش صدا 
 ينترنتيسخنرانان ا

)online(تاتر   ياز آمف
دانشگاه در ساعت  يمركز
مراسم در   يبر گزار يها

  دانشگاه  تيوب سا

15/3/92  

  با پيشنهاد موافقت شد

  - 

  يعل نيحس  2
  يكرباس

از  ينترنتيپخش عكس ا
دانشگاه  يتاتر  مركز يآمف

 يبر گزار يدر ساعت ها
-5( قهيمراسم هر چند دق

  تيدر  وب سا...) 1- 10
  دانشگاه

15/3/92  

 اين پيشنهاد درقالب پيشنهئ قبلي شما ميباشد
  مخالفت  شد پيشنهادلذا با 

-    

  انيآدم يزهرا بن  3

استفاده ازپساب فاضالب 
 مارستانيخانه ب هيتصف
 يفضا ياريدر اب ينيمت

  سبز

26/3/92  

  كارشناسي به متيني

-  -  

  تبار يامام ديسع  4

 يريتصو يها رندهيگ ميتنظ
مراكز تابعه بر ) ونيزيتلو(
شبكه سالمت صدا و  يرو

  مايس

26/3/92  

  موافقت شدبا پيشنهاد 

  -  

نصر  يفاطمه حمام  5
  يآباد

 يدفترچه ها عيو توز هيته
(  آر  يپ يس
CPR(در بدو  يمقدمات
  مارانيب رشيپذ

5/3/92  

  جهت كارشناسي به مديريت حوادث ارجاع شد

-  -  

6  
مقدم  يدريفاطمه ح

 يدريح قهيصد -
  مقدم

 يبرا يريزدن زنج
نگهداشتن سرم در 

  مارستانيب يهاييدستشو
31/29/2  

  جهت كارشناسي  به بيمارستان بهشتي
-  -  

  يعل نيحس  7
  يكرباس

نصب   پرژكتور در مسجد  
پخش متن  قرآن و   يبرا

اثبات شده و ( ثياحاد
ائمه و احكا م و )  يقيحق

  اعمال روزانه

17/2/92  

  به روابط عموي جهت كارشناسي

-  - 

  يعل نيحس  8
  يكرباس

  يفرهنگ  ژهيو يمراسم ها
و جشن ها  ادياع يشاد برا
مبعث   ديفطر ع ديمثل ع

31/2/92  
از آنجا ئيكه كليه مراسمهاي ملي و مذهبي در 

سالنهاي اجتماعات دانشگاه درحال برگزاري است 
  لذا با پيشنهاد مخالفت شد

-    



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  23شماره جلسه       28/8/1392شنبه  سه:  تاريخ  8ساعت : زمان جلسه  270:شماره پياپي  
  سالن شهدا: مكان  پور و دكتر پنجه شاهيآقاي واحدي , :غايبين   

              

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد  توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

  ....و

 سيبزرگداشت روز تاس مقدم يدريفاطمه ح  9
به علت ناقص بودن وتكميل نكردن پيشنهاد   31/2/92  با جشن مارستانيب

    -  موردبرسي قرار نگرفت

  يعل نيحس  10
  يكرباس

قفسه از  كياختصاص 
و   ياستاد مطهر يكتابها

به كمك  ي... نهج البالغه  و
  نيريخ

31/2/92  

با توجه  به تكراري بودن پيشنهاد با پيشنهاد شما 
   -  مخالفت شد

 يطاهر دمحمديس  11
  يبرزك

كردن درب ورود جدا 
و پرسنل از محل  مارانيب

  هينقل ليورود وسا
8/12/91  

پس از كارشناسي مديريت ان بيمارستا موافقت 
 -    شد

تشويق كاركناني كه در امر ارسال بيشترين پيشنهاد به سامانه  ضمناً در اين جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگي
  .به تصويب رسيد ذيل شوراي پيشنهادات فعاليت داران موارد

  .آيد مقرر گرديد از آقاي حسينعلي كرباسي به عنوان بيشترين  پيشنهاد كننده تشويق به عمل-1
  مقرر گردي تااز كاركنانيكه بيشترين  پيشنهادت مصوبب شده  را دارند اسامي آنان در سايت دانشگاه اعالم گردد-2

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  مصطفي روحاني
  عضوشورا

  دكتر خندان
  عضو شورا

  
  خانم شيخي
 عضو شورا

  خانم خاندايي
 عضو شورا

  خانم زاهد
  عضوشورا

 محمدپوربابايي
  عضوشورا

  

  غالمعلي  صفاري طاهري  
  ا عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ژ
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  
  
  
  
  24شماره جلسه       5/9/1392شنبه  سه:  تاريخ  8ساعت : زمان جلسه  271:شماره پياپي  

  سالن شهدا: مكان  , خانم خاندايي: غايبين   
          

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد  توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

  يصبور بهيط  1
كاركنان  مكسيبرنامه تا

 تيدر سا انهيبصورت ماه
  شود فيدانشگاه تعر

29/3/92  
  مخالفت شد شنهاديلذا با پپيشنهاد تكراري است 

 -   

شام پرسنل شب كار از  رييتغ  مصلح هيعط  2
  25/3/92  اليغذا به ر

با رياست  ازآنجائيكه اختيارپرداخت هزينه يا غذا 
بيمارستان ميباشدونيازي به مصوبه شورا ندارد لذا با 

  پيشنهاد مخالفت شد
 -    

جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگي ارتباط شورا با كميسيون تحول اداري، با حضور آقاي نعناكار، دبير محترم كميسيون ضمناً در اين 
  :تحول اداري دانشگاه صورت گرفت و موارد ذيل به تصويب رسيد

 .يل گرددمقرر شد به  صورت پايلوت وبه مدت يك سال، شوراي پيشنهادات فرعي در بيمارستان شهيد بهشتي تشك - 1

 .اين شورا نسبت به  دريافت، ثبت، بررسي واجرا  نمودن پيشنهادات در سطح بيمارستان شهيد بهشتي اقدام مينمايد - 2

 .نفر ديگر توسط رياست بيمارستان تعيين ميگردند 4نفر باشند كه دبير آن نماينده شوراي مركزي و  5مقرر شد اعضاء شوراي فرعي  - 3

هاداتي را بررسي نمايد كه گستره آن فقط بيمارستان شهيد بهشتي باشد و پيشنهادات با گستره دانشگاهي مقرر شد شوراي فرعي فقط پيشن - 4
 .به شوراي مركزي ارجاع داده شود

 .مقرر شد صورتجلسات شوراي فرعي در شوراي مركزي توسط دبير شوراي فرعي ارائه گردد - 5

 .ن منوط به تصميم گيري در شوراي مركزي خواهد بودپس از اتمام مدت دوره يكساله شوراي فرعي، ادامه فعاليت آ - 6

 پرداخت پاداش به پيشنهادات پذيرفته شده طبق آئين نامه شوراي پيشنهادات دانشگاه از اعتبارت مالي آن بيمارستان خواهدبود - 7

 .ليت اجرائي خواهد داشتطبق آئين نامه شوراي پيشنهادات،درصورت پذيرفته شدن پيشنهاددرشوراي فرعي وتائيد رياست بيمارستان قاب - 8

 .مقررشدكاركنان بيمارستان پيشنهادات خوردرااز طريق وب سايت دانشگاه ارسال نمايند - 9

مقرر شد تا پيشنهادات موافقت شده درشورا جهت صدور دستور اجرايي پيشنهاد، طبق روال گذشته در جلسه اي با حضور رياست محترم  -10
 دكليه اعضاي شوراي  پيشنهادات برگزارگر دانشگاه، اعضاي اصلي كميسيون تحول ادري و

  

  محمدپوربابايي
 عضوشورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  مصطفي روحاني
  عضوشورا

  خندان عليدكتر
  عضو شورا

 
  خانم شيخي
 عضو شورا

  نعناكاررضا
  دبير شواري تحول اداري

 
  خانم زاهد
  عضوشورا

  

  
  واحدي پورمحمد 

  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  شورا دبيرخانه

  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  
  
  
  
  25شماره جلسه       12/9/1392شنبه  سه:  تاريخ  8ساعت : زمان جلسه  272شماره پياپي  

  سالن شهدا: مكان  قاي دكتر پنجه شاهيآ,خانم خاندايي: غايبين   
              

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييدش  توضيحات
  ده

عدم 
  تأييد

جهتزريبه سوپرواميسيدادن ب  مقدم يزاهد  1
  مورد موافقت قرار گرفتپيشنهاد   21/3/92  مارستانيارتباط با كل ب

  - 

2  
محبوبه بخشنده 

 -فرد  ييكچو حهيفرمل
  كخواهيزهرا ن

زن جهتلمبرداريفيريبه كارگ
در واحد  يلمبرداريانجام امور ف

جهت به  دانشگاه يبصر يسمع
 يدرمراسم ها يريبكارگ

  بانوان ياختصاص

2/4/92  

خانمها ، صرفه  يمحدود بودن تعدادجلسات اختصاصليبه دل
  مخالفت شد شنهادياقتصادي ندارد  لذا با پ

-   

3  

 -مقدم  يمحسن فتح
محبوبه بخشنده 

 -فرد  ييكچو حهيفرمل
  ياحسان زارع

شبكه بهداشت ودرمان  ليتشك
  12/4/92  شهرستان كاشان

ارجاع  يتوسعه ومنابع انسانتيريومد يبه معاونت بهداشت
 -  -  شد

  مصلح هيعط  4
يميساختمان قديكاربر رييتغ
 كينيبه كل ينيمت مارستانيب

  يتخصص
24/3/92  

  ارجاع شد يمذكور جهت كارشناس مارستانيبه ب
-  - 

  يجواد زهره ا  5
يويريقلبيايآموزش اح يابيارز

 115به عموم كه توسط اورژانس 
  انجام شده است

21/3/92  
  ارجاع شد يپزشك يتهايبه مركز فور

-  - 

  يجواد زهره ا  6
مناسب جهتنگيپارك جاديا

 گرياتوبوس آمبوالنس و د
  115آمبوالنسها در مركز 

21/3/92  
  مخالفت شد شنهاديندارد لذا باپ يياجرا تيقابل شنهاديپ

-   

  6/4/92  ها كينيكل نيمراجع يتابلو هيته  زهرا سادات ابن الرسول  7
شما از دوسال قبل در دستو ركار  شنهاديپ نكهيبه اباتوجه

 ينم ريفعال امكان پذ يمال تيمحدود ليكه به دل باشديم
  مخالفت شد شنهاديباشدلذا با پ

-   

زرينفر بعنوان سوپرواكي نييتع  مومن دايمومن و ل لداي  8
 -  -  ارجاع شد يمال تيريبه مد يجهت كارشناس  5/4/92  درآمد

  

  نژادعليرضا كاشاني 
 دبير شورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  دكتر خندان
  عضوشورا

  غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

  

  
  خانم شيخي
 عضو شورا

  
  خانم زاهد
  عضو شورا

 
  مصطفي روحاني

  عضوشورا
  

 واحدي پورمحمد
 عضو شورا

  

  محمدپوربابايي
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

    



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
  
  26شماره جلسه       19/9/1392شنبه  سه:  تاريخ  8ساعت : زمان جلسه  273شماره پياپي  

  سالن شهدا: مكان  آقايان دكتر پنجه شاهي،واحدي پور  وآقاي روحاني, خانم خاندايي: غايبين   
              

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييدش  توضيحات
  ده

عدم 
  تأييد

دكتر  /يخيقدس ش  1
  تبار ياوري نيحس

 شگاهينمودن آزما يشبانه روز
  3/7/91  رفرانس

با توجه به نظريه كارشناسي ، شبانه روزي آزمايشگاه 
بيمارستان نقوي وبهشتي وميالد ، شبانه روزي بودن اين 

  مخالفت شد شنهاديلذا با پ .آزمايشگاه منتفي مي باشد
-   

مواد  يانبار مركز جاديا  پور ابانيحمزه ب  2
  10/6/91  در دانشگاه يشگاهيآزما

قبال اين انبار وجود داشت با توجه به نظريه كارشناسي
وبداليل وصالحديد اين انبار موجوديت خود را از دست 

در حال حاضر با توجه به خريد كامل تجهيزات از طرف .داد
بيمارستان وتامين نيرو وانبارومسئول خريد ومشكالت 

 شنهاديلذا با پ  ان پذير نمي باشدحسابداري اين امر امك
  مخالفت شد

-   

  يعفت المع آران  3

كاهش كسورات  يراهكارها
 يبرگه ها(ياختصاص يدرآمدها

 ستميس يدندانپزشك مهيب
  )دانشگاه

3/8/91  

در حال حاضر كالسهاي آموزش با توجه به نظريه كارشناسي 
كسورات جهت آشنايي پرسنل ، پزشكان، اينترنها و 

،رزيدنتها برگزار مي گردد ولي تا به حال گروه  استيجرها
لذا با  .دندانپزشكان در اين گروه هدف وارد نگرديده اند

  مخالفت شد شنهاديپ

-   

  يدگليب يمحمد ناظم  4
درياستفاده از بخش خصوص

 ازيمورد ن يپزشك زاتيتجه نيتام
  يبه صورت مشاركت

3/8/91  
باشد و  ينم يديجد شنهاديبا توجه به نظريه كارشناسي پ

 شنهاديباشدلذا با پ ياست در حال اجرا م ياديمدت ز
  مخالفت شد

-   

 كينيكا يمركز مستقل پل جاديا  تبار ياوري نيحس  5
  6/9/91  يو فوق تخصص يتخصص

 ينقو مارستانيب يفعل يبا توجه به نظريه كارشناسي فضا
به منطقه  تياست وبا عنا دهيگرد ريتعم كينيجهت كل

 تيآن قابل يكيزيف يگسترش فضا كينيكل نيا زيخ كيتراف
  مخالفت شد شنهاديلذا با پ.اجرا ندارد

-   

الكترونيكي كردن پرونده بيماران   يدكتر جواد الماس  6
  6/9/91  تاالسمي و هموفيلي

آن ،  ريبا توجه به نياز به اين امر وقابليت اجراي نرم افزا
 -    .پيشنهاد مورد تاييد مي باشد

زاتيتجهييدرآمدزا  يآران عفت المع  7
 - -  جهت كارشناسي به معاونت بداشتي  3/8/92  استفاده اباليكم  يدندانپزشك

  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  دكتر خندان
  عضوشورا

  غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

  

  
  خانم شيخي
 عضو شورا

  
  پورباباييمحمد

  عضو شورا
 

  زاهدخانم 
  عضوشورا

 --  

 
 --  

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
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  سالن شهدا: مكان   آقايان دكتر پنجه شاهي،واحدي پور  وآقاي روحاني :غايبين   
              

  تاريخ ارائه  پيشنهادعنوان   نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييدش  توضيحات
  ده

عدم 
  تأييد

يعلل بيكارگروه بررسليتشك  انيمحمود نعمت  1
با توجه به نظريه كارشناسي كه اين  موضع ازوظايف مديريت   7/2/92  دركاركنان يتفاوت

   -  منابع انساني ميباشد لذا با پيشنهاد مخالفت شد

2  

 -فرد  ييكچوحهيمل
محسن  - كخواهيزهرا ن
محبوبه  - مقدم  يفتح

  بخشنده فر

سفارش و چاپ جعبه دستمال
مورد استفاده كارمندان  يكاغذ

بهداشت  تيلزوم رعا يبا شعارها
  يفرد

22/1/92  

از آنجائيكه چاپ هرگونه بسته بندي اقالم توليدي نيازمند 
تعامل با بخش خصوصي ميباشداين پيشنهاد درحوزه 

   -  اشدلذا با پيشنهاد مخالفت شداختيارات دانشگاه نمي ب

  يطاهر يلياسماع ميمر  3

دانشكده آموزشيراه انداز
 يدر دانشگاه علوم پزشك يمجار

 يدرمان يو خدمات بهداشت
  كاشان

26/6/92  

با توجه به نظريه كارشناسي اين پيشنهاد در دست اقدام 
   -  ميباشد لذا با پيشنهاد مخالفت شد

  فرد يمحمدرضا معتقد  4
بهگمايآموزش شش سياجرا

 مارستانيدر ب يهمراه طرح عمل
  يبهشت ديشه

19/12/91  
سال انجام ربا توجه به نظريه كارشناسي اين امر قبالٌدوبارد
   -  گرفته لذا با پيشنهاد مخالفت شد

  يحسن حلواچ  5
كارمنداننيازدواج بقيتشو

مجرد دانشگاه جهت رفع مشكل 
  ازدواج

28/4/91  
تصميم شخصي و در قالب حوزه زندگي خصوصي پيشنهاد 

   -  افراد ميابشد لذا با پيشنهاد مخالفت شد

 -مقدم  يدريفاطمه ح  6
  مقدم يدريح قهيصد

ياز دوره هايبرخيبرگزار
رشته  انيدانشجو ژهيو يكارآموز
  شب فتيدر قالب ش يپرستار

6/9/91  
با توجه به نظريه كارشناسي دانشجويان پرستاري به علت 

مشكالت تغذيه،اياب و ذهاب وساير مشكالت انجام 
  كارآموزي در شيف شب راندارند لذا با پيشنهاد مخالفت شد

-   

زاتيتجهييدرآمدزا  يعفت المع آران  7
با پيشنهاد  اساسي، 44با توجه به نظريه كارشناسي واصل  3/8/91  استفاده اباليكم  يدندانپزشك

   -  مخالفت شد

سل باينمونه هاصيتشخ  يطاهر ياصغر نادر  8
اين پيشنهادبه عنوان مكمل ،اعضاي شورا  هيبا توجه به نظر  18/6/91  ظياستفاده از روش تغل

 -    روش فعلي موافقت كردن

  رسول لسان  9
بچهيكارت همراه سالمت برا

خانواده مانند كارت همراه  يها
  سيپل

23/11/91  
  با پيشنهاد موافقت شد

  - 

كارت ورود به جلسه آزمون از   يمانيشاه سل ميمر  10
  14/5/92  ينرم افزار آموزش قيطر

سه  تبا توجه به نظريه كارشناسي كه كارت ورود به امتحانا
سال است كه اازطريق نرم افزار قابليت پرينت را دارد ولي 

اموزش دانشكده استقبالي از اين امر ننموده لذا با 
  پيشنهادمخالفت شد

-   

يبرايقرار دادن آنكال استعالج  يفيشر يعل  11
   -  با پيشنهاد مخالفت شد با توجه به كمبود نيرو وبار مالي،  12/5/91  يبهشت مارستانيب يبخشها هيكل

تا  يمركز يفعال بودن حسابدار  يصابر يغالمعل  12
  16/5/91  عصر يكار فتيش انيپا

به  17با توجه به نظريه كارشناسي كه شيفت عصر از ساعت 
كاهش با توجه به كم كردن  و ه كننده اي نداردبعدمراجع

  هزينه ها لذا با پيشنهاد مخالفت شد
-   

 -يكرسحاج محمود   13
  يكرس ريام

ليو گسترش وسازيتجه
  يبهشت مارستانيب يولوژيراد

 ميو تكر ييجهت درامد زا
  نيمراجع

1/8/91  

  با توجه به نظريه كارشناسي و كمبود متخصص و منابع مالي
   -  با پيشنهادمخالفت شد

  محبوبه قربان پور  14
صيترختيوضعيسامانده

 يبهشت مارستانيدر ب مارانيب
  مارستانيجهت خروج از ب

18/8/91  
با توجه به نظريه كارشناسي كه نگهبان لزومي به مسئوليت 

   -  ترخيص بيماران ندارد لذا با پيشنهاد مخالفت شد



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  27شماره جلسه       26/9/1392شنبه  سه:  تاريخ  8ساعت : زمان جلسه  274شماره پياپي  
  سالن شهدا: مكان   آقايان دكتر پنجه شاهي،واحدي پور  وآقاي روحاني :غايبين   

              

  تاريخ ارائه  پيشنهادعنوان   نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييدش  توضيحات
  ده

عدم 
  تأييد

  فاطمه عبدالشاه  15
رش،يبخش پذيكاربررييتغ

نمونه  ليو تحو يريانتظار، نمونه گ
  سل شگاهيآزما يها

29/95/92  
كارشناسي پيشنهاد مورد موافقت قرار با توجه به نظريه 

 -    گرفت

  حسن زاده ديمج  16

دانشگاه درياستفاده از غذا خور
مختلف پرسنل  يمراسمها

 ييدر آمد زا يدانشگاه در راستا
  دانشگاه

15/8/92  

  موافقت شد شنهاديبا پ يكارشناس هيبا توجه به نظر

  - 

محسن جعفري وخانم   17
  اسيه بديعي نژاد

از ال نست دستگاهاستفاد
العمل وزارت متبوع   ريه كارشناسي ودستونظريه با توجه به   1/2/89  گلوكلومتر به جاي النست مرسوم

   -  با پيشنهاد مخالفت شد

يباال"از من بپرس"نصب تابلو  رزازادهيسلمان م  18
وجود با توجه به نظريه كارشناسي فعالٌ فضاي مناسب درستاد   23/5/92  خدمت ستاد دانشگاه زيم

   -  لذا با پيشنهاد مخالفت شد ندارد،

  
  
  
  
  
  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  دكتر خندان
  عضوشورا

  غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

  

  
  خانم شيخي
 عضو شورا

  
  محمدپوربابايي

  عضو شورا
 

  زاهد خانم
  عضوشورا

  

 خانم خاندايي
 عضوشورا

  

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
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  سالن شهدا: مكان  خانم شيخي،آقاي واحدي پور  وآقاي روحاني, خانم زاهد: غايبين   
              

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييدش  توضيحات
  ده

عدم 
  تأييد

  يمكار رضايعل  1
هيحسا ب و اراهيصدور تسو

 هيهمزمان كل يبده زانيم
  ليفارغ التحص انيدانشجو

27/1/91  
  موافقت شد

  - 

  كخواهيزهرا ن  2
كم مصرفياستفاده از المپها

درمعاونت  يچشم ايدار  مريتا
  يبهداشت

5/7/91  
شدن آن  ييبودن و اجرا يمجدد به علت تكرار يضمن برس

   -  شما مخالفت شد شنهاديدانشگاه با پ يدرواحد ها

  يكرباس يعل نيحس  3

رشته ونيبيرشته ها جاديا
  يبصورت   آموزش مجاز ديجد

آب و  يدر دانشگاه   مثل تكنولوژ
  .., HSEفاضالب  و 

20/11/90  

رشته هامجاز مستلزم داشتن مجوزاز وزارت متبوع ايجاد
ميباشد و دانشگاه قادر به انجام اين كار نيست لذا با پيشنهاد 

   -   مخالفت شد

 يفرشته سادات نواب  4
  يقمصر

دريقرار دادن استفتائات پزشك
 يدر حال اجرا م اينكه در وب  سايت دانشگاهبا توجه به   2/8/91  دانشگاه تيسا

   -  مخالفت شد شنهاديباشدلذا با پ

كارت ورود به جلسه آزمون از   يمانيشاه سل ميمر  5
  14/5/91  ينرم افزار آموزش قيطر

نرم افزارمديريت آموزش سماء با توجه به نظريه كارشناسي 
  دارد حاظرامكان چاپ كارت ورود به جلسه را  در حال 

  مخالفت شد شنهاديلذا با پ 
-   

انتخاب هيدييتاندياصالح  فرآ  يمانيشاه سل ميمر  6
نظريه كارشناسي كه در دستو ركار دانشكدها از با توجه به  11/5/91  واحد

   -  مخالفت شدپيشنهاد لذابا  ،  بوده 88سال 

ستميسيبخش ثبت نام برا جاديا  ابانپوريحمزه ب  7
امكانات فني و مالي با توجه به نظريه كارشناسي و محدوديت   12/8/91  شنهاداتيپ

  -  با پيشنهاد مخالفت شد

  يكاشان يفاطمه زلف  8

 , user nameهيتعب
password يبرا نترنتيا 

كارمندان دانشگاه جهت استفاده 
  در محل سكونتشان

13/3/92  

با توجه به نظريه كارشناسي و محدوديت امكانات فني و مالي 
    -  با پيشنهاد مخالفت شد

ويكشنريسامانه ديراه انداز  انيصباغ رضايعل  9
با توجه به نظريه كارشناسي و امكان جستجوي هر نو ع   8/12/91  چند زبانه اي كي نيمترجم آنال

    -  مخالفت شد پيشنهادترجمه درگوگل با 

  محمد جهاندار  10
اضافه كردن دو نفر عضو

امر به  يبه شورا ييدانشجو
  از منكر دانشگاه يمعروف و نه

22/11/91  
از منكر دانشگاه  يامر به معروف و نه يشورا نكهيتوجه با ابا
از منكر شهرستان  يبه معروف و نه اءامرينظر ستاد اح ريز

  شما مخالفت شد شنهاديدارد لذا با پ تيفعال
-    

شدهيطراحستيالصاق چك ل  زاهد هيحور  11
قبالٌدرحال انجام بوده لذا با با توجه به نظريه كارشناسي كه  5/6/91  )وستيبه پ( ماريپرونده ب يرو

    -  پيشنهاد مخالفت شد

تايمركزيفعال بودن حسابدار  يصابر يغالمعل  12
در راستاي كم كردن هزينه ها و صرفه جوي در نيروي انساني   16/5/91  عصر يكار فتيش انيپا

    -  و نظريه كارشناسي با پيشنهاد مخالفت شد

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  سيدسعيد مشتاقي
  عضوشورا

  دكتر خندان
  عضوشورا

 غالمعلي  صفاري طاهري  
 عضو شورا 

  

  خانم خاندايي 
 عضو شورا

  محمدپوربابايي
  عضو شورا

 

  دكتر پنجه شاهي
  عضو شورا 

  محدرضا سليماني
    دبيرخانه شوار



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 
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  سالن شهدا: مكان  و روحاني وآقاي صفاري طاهري. خانم شيخي،آقاي دكتر پنجه شاهي , خانم: غايبين   

              

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييدش  توضيحات
  ده

عدم 
  تأييد

  زهار روهي  1

يبرافيتخففيتكلنييتع
كه به طور قاچاق  يافغان مارانيب

 يم رانيدرمان سرطان به ا يبرا
  نديا

11/7/91  

خانم زاهد  يريگيبه معاونت درمان با پ يجهت كارشناس
 -  -  شنهاددهندهيارسال شد ارائه راه كار مناسب به پ

پرستاريماما به جايرويجذب ن  ينياكرم حس  2
متبوع در خصوص جذب ماما و  با توجه به دستوالعمل وزارت  19/1/92  ييماما ژهيو يدر بخشها

   -  نظريه كارشناسي با پيشنهاد شما مخالفت شد

  يزهره رجب  3

يروهايحجم خدمات ننييتع
با توجه  روهاين دمانيوچ يپشتبان

به  يبانيپشت كي(نسبت 
  )يچهارفن

30/4/91  

  مقرر گرديد تا درچلسه اينده مجدا مورد برسي قرار گيرد

- -  

 -يحاج محمود كرس  4
  يكرس ريام

بانك پادزهر حشرات ويراه انداز
   -  با توجه به نظريه كارشناسي با پيشنهاد مخالفت شد  2/9/91  يسم واناتيح

شدهيطراحستيالصاق چك ل  زاهد هيحور  5
از آنجايكه قبال در حال انجام ميباشد ونظريه كارشناسي لذا   5/6/91  )وستيبه پ( ماريپرونده ب يرو

   -  با پيشنهاد مخالفت شد

  عفت المع  6
عددكيليوتحويداريخر

(  پانوركس دندان يدستگاه گراف
OPG (  

16/4/92  
از انجايكه در شهرستان آران و بيدگل دستگاه مذكور مجود 

  -   نمي باشد لذا با پيشنهاد موافقت شد

 -مقدم  يدريفاطمه ح  7
  مقدم يدريح قهيصد

كوتاهيكارگاه آموزشيبرگزار
پرسنل دانشگاه جهت  يمدت برا
  با طرح پزشك خانواده ييآشنا

28/4/92  
طي نظريه كارشناسي قبالٌ اجرا شده لذا با پيشنهاد مخالفت 

   -  شد

 يدكتر محمد عل  8
  فر يمسعود

شود جهت صدوريمشناديپ
توسط  مارانيفوت ب يگواه

 HISمعالج در  ريپزشك غ
  .شود نييتعرفه تع مارستانيب

12/10/91  

به نظريه كارشناسي ودستور العمل وزارتي با با توجه 
   -  پيشنهاد مخالفت شد

از پستتيپرداخت حق محروم  يكرس ريام  
 شنهاديموجود با پ يوبخشنامها  يكارشناس هيبا توجه به نظر  18/5/91  يسازمان

   -  مخالفت شد

در پرداختقيدقيعدم بررس  يجوشقان يحسن توكل  
 -  -  كارشناسي به مديريت توسعه ومنابع انساني ارجاع شدجهت  9/10/91  حق اوالد

  
  عليرضا كاشاني نژاد

 دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي 

 عضو شورا

  دكتر خندان 
  عضو شورا

  غالمعلي صفاري طاهري
  عضو شورا

 
  خانم خاندايي
 عضو شورا

  

  پورباباييمحمد 
  عضو شورا                              

  محمدرضا سليماني
      دبيرخانه شورا

  
    



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  
  دانشگاه صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان   

  30: اره جلسهشم 29/11/1392شنبه  سه :تاريخ 8ساعت :زمان جلسه  277:شماره پياپي
 سالن شهدا: مكان  واحدي پور و خانم شيخي -روحاني  -آقايان دكتر پنجه شاهي: غايبين 

  

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگينام و نام  رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

 hisتعداد پرس غذا به تعداد اسامي   طيبه عصاريان نياسري  1
جهت كارشناسي به بيمارستان بهشتي   21/4/92  بيماران در هر شيفت

  -  -  .ارجاع شد

به پرسنل بهداشت  GISارائه آموزش   محمد پراور –امين پراور   2
  21/4/92  محيط، بيماريها و فوريت هاي پزشكي

معاونت بهداشتي و جهت كارشناسي به 
  -  - .ارجاع شد فوريت هاي پزشكي

مكانيزه كردن آبياري فضاي سبز پرديس سيد مجتبي شفيعي مطهر  3
 آقاي مهندس زارع جهت كارشناسي به   20/4/92  دانشگاه و واحدهاي تابعه 

 .ارجاع شد
-  -  

زهرا زارع جوشقاني و   4
  -  - .ارجاع شد دفتر فنيجهت كارشناسي به   20/4/92 تاسيس واحد امور آب در دفتر فني دانشگاه  حسين زارع جوشقاني

تغذيه در ماه "برگزاري كارگاه آموزشي   سلمان ميرزازاده  5
  براي كارمندان "مبارك رمضان

19/4/92  
فرايند به دليل عدم تاثيرگذاري در ارتقاء 

هاي جاري دانشگاه با پيشنهاد مخالفت 
  .شد 

-    

اختصاص حق سرويس به كاركناني كه   زينب عقالئي  6
با توجه به تكرار بودن پيشنهاد با پيشنهاد   18/4/92  سرويس ندارند

    -  .شما مخالفت شد 

تهيه برنامه نرم افزاري واكسيناسيون   نرجس زيلوچي  7
  17/4/92  پرسنل

نظريه كارشناسي با پيشنهاد با توجه به 
    -  .مخالفت شد 

8  
حسين زارع جوشقاني، 

  ،زارع جوشقانيزهرا 
  سيد نظام موسوي فر

استفاده رايگان از فكر اساتيد و كاركنان 
  16/4/92  دانشگاه در جانمايي ساختمان هاي جديد

  .جهت كارشناسي به دفتر فني ارجاع شد
-  -  

٩ 
به معاونت بهداشتي جهت كارشناسي   15/4/92 اعمال تغييرات در دفتر مراقبت سالمندي فهيمه رضازاده دشتباني

  -  - .ارجاع شد 

١٠ 
اجاره مراكز بهداشتي قديمي مخروبه فين عليرضا آقاجانزاده

به معاونت بهداشتي جهت كارشناسي   26/4/92  كوچك داراي موقعيت تجاري
  -  -  .ارجاع شد 

١١  
 –فاطمه حيدري مقدم
  صديقه حيدري مقدم

اضافه كردن لينك فرم اهداي عضو در
  .با پيشنهاد موافقت شد  24/4/92  سايت دانشگاه

  -  

١٢  

  -دكتر مسعود دهقاني
 -محمدرضا دهقاني زاده

 –ام البنين مشهدي 
ليال -محبوبه اعالني
  دهقاني

  11/4/92  تهيه نسخه الكترونيكي ماهنامه حيات

از فروردين  با توجه به اينكه اين پيشنهاد
در حال اجرا مي باشد لذا با  87سال 

پيشنهاد مخالفت شد ضمناً نسخه 
الكترونيكي مذكور در صفحا اول سايت 

  .دانشگاه و وبدا مي باشد 

  -  

١٣  
ويدا  –رضا نعناكار 

  صديقي ارفعي
تشكيل كميته درآمدي مركب از
كارشناسان مجرب با هدف ارائه 

  پيشنهادات درآمد
10/4/92  

كارشناسي به معاونت توسعه ارجاع جهت 
  -  -  .شد



  
  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      

 درماني كاشان                 

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگينام و نام  رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

١٤  
استفاده از المپ هاي كم مصرف جهت  زهرا معين نژاد

با توجه به تكرار بودن پيشنهاد لذا با   8/4/92  ساختمان هاي بيمارستاني
    -  .پيشنهاد مخالفت شد

 
  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
 دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي 

 عضو شورا

  دكتر خندان 
  شورا عضو

  غالمعلي صفاري طاهري
  عضو شورا

 
  خانم خاندايي
 عضو شورا

  

  پورباباييمحمد 
  عضو شورا                              

  محمدرضا سليماني
      دبيرخانه شورا

  


