
  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  

  1:شماره جلسه 29/1/91سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت:زمان جلسه  216:پياپيشماره
  سالن شهدا: مكان   آقاي روحاني و خانم خاندايي:غايبين  :تأخير در ورود و خروج

  

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

كاركنانقيآشنا نمودن، فعال ساختن و تشو  يحسن يمحمد حاج  1
  -    موافقت شد  و پژوهش قيبا تحق)يعلم اتيه ريغ(دانشگاه

 اليل -يخياقدس ش  2
 يزهرا ساكن - سحرخوان

مراكزژهيبدون نام نگهبانان دانشگاه به و مهيب
 لياز قب يدر برابر حوادث احتمال يدرمان
  يدگيد بيبا مراجعان و آس يريدرگ

جهت كارشناسي به دفتر حقوقي و حراست  
  --  --  دانشگاه ارجاع گرديد

3  
/ يخياقدس ش
 اليل/يمانيمحمدرضا سل

  سحرخوان
 سيكه از سرو يكاركنان يكارت برا طيبل ديخر

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

اقدس  - سحرخوان اليل  4
  يخيش

موتوريكيدر نظر گرفتن آدرس پست الكترون
  --    موافقت شد  دانشگاه اتيح هينشر يگوگل برا يجستجو

صنعت در اداره  صنعت   قرار دفتر ارتباط باتاس  يكرباس  يعل نيحس  5
  معدن و تجارت كاشان

جهت كارشناسي به معاونت پژوهشي ارجاع 
  --  --  گرديد

 يبخشها ينترنتياطالعات ا يبروز رسان  حداد ثميم  6
  ITرابط  نييبا تع مارستانيب

جهت كارشناسي به بيمارستان بهشتي و 
سرپرست دفتر آمار و فن آوري اطالعات ارجاع 

  گرديد
--  -- 

7  
محمدرضا /يخياقدس ش

 سحرخوان  اليل/ يمانيسل
/ نژاد يكاشان رضايعل/

  خدابخش نيحس

به  يحت مهيكارشناس خبره ب يريبه كارگ
قرارداد  يبررس يروزه برا 89صورت قرارداد 

  آن ميو تنظ يليتكم مهيب
شورا با پيشنهاد  يبا توجه به كارشناسي اعضا

    --  موافقت نگرديد

 حهيمل - زادهيمهدا اليل  8
  ييكچو

و حرفه  يفن( فوق العاده  يكالس ها يبرگزار
 --    موافقت شد  ) يو هنر يا

 
  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا
 سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا
 محمد پوربابايي

  عضو شورا
محمد واحدي پور 

  عضو شورا
  خانم شيخي
  عضو شورا

     
  مصطفي روحاني

  عضو شورا
 خانم خاندايي
  عضو شورا

 غالمعلي صفاري
  عضو شورا

 خانم زاهد
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

      
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  2:شماره جلسه  5/2/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت:زمان جلسه  217:پياپيشماره

  سالن شهدا: مكانخندان          و دآترآقايان دكتر پنجه شاهي :غايبين  :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام   رديف
تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  شده
عدم 
  تأييد

1  

 رضايعل/يخياقدس ش
 اليل/نژاد يكاشان

زهرا /سحرخوان
 يروح اله باد/يساكن

 نيحس/ زاده
محمدرضا /خدابخش

  يطاهر مهيفه/يمانيسل

سالمت  يروابط عموم يشورا ليتشك
  -    موافقت شد  شهرستان

 یعل نيحس  2
  --  --  جهت كارشناسي به معاونت توسعه ارجاع شد   در كارمندان زشيانگ شيراهكار افزا  آرباسي

 یزهرا روح  3
  ینوش آباد

با  یانسان یروين زهيباال بردن انگ
سال  ٥هر  تهايپستها و مسئول ییجابجا

  کباری
    --  مطرح و با اكثريت آرا مخالفت گرديد 

4  
 ديناه
- یچهارباغ

 یعل نيحس
  یکرباس

  نيمساجد دانشگاه ب یپرده کش
با  یبرادران و خواهران بصورت عمود

  محراب
به دليل عدم امكان اجراي آن در كليه واحدهاي 

    --  مساجد دانشگاه مورد موافقت  قرارنگرفت

از طرف  يخدمات درمان تيفيك يارتقا  انيفاطمه مطهر  5
  دانشگاه ومعاونت درمان واورژانسها

از آنجائيكه هدف اصلي دانشگاههاي علوم پزشكي 
ارتقا كيفيت خدمات مي باشد لذا پيشنهاد مورد 

  موافقت قرار نگرفت 
-    

 نيام البن - يريعب اليل  6
  يمشهد

نمودن خدمات  رمتمرکزيغ
 در مراکز یمشاوره روانشناس

   --  به دليل تكراري بودن رد شد 

  
 

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

محمد واحدي پور 
  عضو شورا

  خانم شيخي
  عضو شورا

     
  مصطفي روحاني

  عضو شورا
 خانم خاندايي
  عضو شورا

 غالمعلي صفاري
  عضو شورا

 خانم زاهد
  عضو شورا

  سليمانيمحمدرضا 
  دبيرخانه شورا

      
  
 

  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  
  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

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

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

نام و نام   رديف
تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  شده
عدم 
  تأييد

   --  به دليل تكراري بودن رد شد  یليتکم مهيب  ياحمد چاوش  7

توسط  یشغل فیشرح وظا  قالب تراش هيهاشم  8
  خود کارکنان

تغيير آن به دليل ثبت شدن شرح وظايف امكان 
   --  وجود ندارد لذا پيشنهاد مورد مخالفت قرار گرفت

اقدس -السحرخوانيل  9
  يخيش

نصب تابلو اسکور برد 
 تيمنظوره در سالن تربچند

  دانشگاه یبدن

با توجه به وجود تابلو مورد نظر پيشنهاد مورد 
   --  موافقت قرار نگرفت 

زاده  يجوادحاج  10
 يدگليب

   --  با پيشنهاد مخالفت گرديد  يستاد يواحد مددكار يراه انداز

 میتقو عیو توز  ميو تنظ هيته  يكرس ريام  11
  سالمت

 --    موافقت شد 

 الیاستفاده از شماره سر  يحسن صفر  12
  نامه در سربرگ

 --    موافقت شد

و احترام گذاشتن به  میتکر  يزهرا روح  13
  کارکنان یارزش انسان

ارزشهاي اخالقي و تكريم انسان از اصول اوليه 
   --  ديني جامعه مي باشد لذا پيشنهاد رد شد

    
  

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

 سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

 محمد پوربابايي
  عضو شورا

محمد واحدي پور 
  عضو شورا

  خانم شيخي
  عضو شورا

     
  مصطفي روحاني

  عضو شورا
 خانم خاندايي
  عضو شورا

 غالمعلي صفاري
  عضو شورا

 خانم زاهد
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  3:شماره جلسه  19/2/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت:زمان جلسه  218:پياپيشماره

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

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

يبه جاAccess Terminalاستفاده از  يپور آران ابانيحمزه ب  1
 انهيرا

اداره آمار و فن آوري به    يجهت  كار شناس
  -  -  ارجاع شداطالعات 

 ايمشاوره روان شناس  سكارشنا كيانتصاب   يآران يفاطمه آفتاب  2
    --  رد شدپيشنهاد به علت تكراري بودن   روان پزشك مختص كاركنان دانشگاه

يداراانيدانشجوياجتماعنيتاممهيپوشش ب  يمكار رضايعل  3
 ييكار دانشجو

ايرت با قانون وزارت متبوع مورد غبه علت  م
    --  موافقت قرار نگرفت

اتاقيمدار بسته برانيدوربستمياز ساستفاده  ينوش اباد ياثيبانو غ  4
 وييسيسمارانيب

بهشتي ارجاع  نجهت كار شناسي به  بيمارستا
  --  -  شد

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

جهت كارشناسي به بيمارستان بهشتي ارجاع 
  --  --  گرديد

در سونداژ  نييدوكايل لياز ژل استر استفاده  ينوش اباد ياثيبانو غ  6
  كانتيژل لوبر يبه جا ماريكردن ب

باشد   يدر حال  انجام  م  شنهاديپ  كهياز آنجا
 --    لذا مورد موافقت  قرا نگرفت

7  

 -فرد  ييكچوحهيمل
 -مقدم  يمحسن فتح

 ديناه - يمومن يمهد
محبوبه بخشنده  - يسيرئ
 فر

قابلريغييو مشخصات مواد غذايارسال اسام
قابل عرضه اعالم شده از معاونت  ريغ ايمصرف و 

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

 فروشان

  -     با پيشنهاد موافقت شد

 -فرد  ييكچو حهيمل  8
  محبوبه بخشنده فر

آبرسانيسقف كولرها و لوله هايفوم گذار
در مصرف آب و  ييآنها بمنظور صرفه جو

از هدررفتن  يريخنك بودن كولرها و جلوگ
 يانرژ

 --    با  با  اكثريت آرائ مورد موافقت قرار گرفت

  
و  نيبا قوان ييآشنا يكالس آموزش يبرگزار  يحسن يمحمد حاج  9

  امتحانات نيمقررات جهت مراقب
 هياول طيمورد نظراز شرا شنهاديپ كهياز آنجا
   -  ديباشد لذا مورد موافقت نگردر يم  نيمراقب

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا 

 سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

     
  خانم شيخي
  عضو شورا

 دكتر مرتضي پنجه شاهي
  عضو شورا

  دكتر علي خندان
  عضو شورا

  خانم زاهد
  عضو شورا

      
  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  غالمعلي صفاري طاهري
  عضو شورا

  محمد واحدي پور
  عضور شورا 

        



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان ص
  4:شماره جلسه  16/3/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت:زمان جلسه  219:پياپيشماره

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

  سالن شهدا: مكان

  

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

 قياز طر اتيو شكا شنهاداتيطرح ارائه پ  انياسيگل يمصطف  1
  استيبا ر امكيپ

بيمارستان از آنجا كه پيشنهاد در شوراي اداري 
مورد  شنهاديشهيد بهشتي قبالً ارائه گرديده ، پ

  فتگرقرار نموافقت 
-    

 قياز طر اتيو شكا شنهاداتيطرح ارائه پ  انياسيگل يمصطف  2
  استيبا ر امكيپ

دن پيشنهاد  با پيشنهاد .با توجه به تكراري بو
    --  مخالفت شد

3  
 -اقدس شيخی 

حميدرضا حسين 
  زاده

دويكودكان بااليبرا)4*3(يانجام عكاس
در  يسال بستر 15 ريسال و نوجوانان ز

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

 فيوظااز و الصاق عكس  رصدو نكهيبا توجه به ا
مخالفت   داشنهيلذا با پ گر بوده مهيب يسازمانها

  شد
--    

4  
دکتر مرتضی پنجه 

شاهی ، سيد مهرداد 
جزایری، امير حسين 
نمدیان، سيدحسين 

  مستوری

  -    موافقت شد شنهاديبا پ  يآموزش يدوره ها يبك گراند گواه

 يكرباس يعل نيحس  5
  مفرد   يترنج ديسع

حق لباس و  يبرا)  يوجه نقد(پرداخت پول 
  يبن فروشگاه تعاون يبه جا   رهيغ

پرداخت وجه نقد به عنوان پول  نكهيبا توجه با ا
    --  مخالفت شد شنهاديپبا لذا   باشديلباس ممنوع  م

  يكرباس يعل نيحس  6
 یدانشگاه  برا استیانتصاب  مشاور ناظر  ر

که بنام دانشگاه علوم  یتعاون  یشرکتها
هستند  و جلسات در دانشگاه علوم  یپزشک

  باشد یپزشک

 -  -  ارجا ع شد يقبه دفتر حقو يجهت كارشناس

سال  25بمناسبت  تيريمد نهيچاپ كتاب در زم  انيقادر نيحس  7
  دانشگاه سيتاس

سابقه  با ربع قرن شنهاديبا توجه به عدم ارتباط پ
    -  مذكور مخالفت شد شنهاديدانشگاه لذا با پ

اعصاب  مارستانيب نيماب يمحوطه ساز ياجرا  فرد يمحمدرضا معتقد  8
  يشگاهيآزما قاتيو روان و مركز تحق

ارجاع   يبهشت مارستانيبه  ب يجهت كار شناس
 --  -  )يمشتاق ياقا  ريگيپ( شد   

ارجاع شد     يبهشت مارستانيب يجهت كار شناس  مارستانيب يسونوگراف تيوضع يسامانده  يكرس ريام  9
  -  -  )يمشتاق  ياقا يريگيپ(  

 
  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا
 سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا
  محمد پوربابايي

  عضو شورا
   غالمعلي صفاري طاهري

  عضو شورا
  دكتر مرتضي پنجه شاهي

  عضو شورا
 خانم خاندايي
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
    



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان   
  5:شماره جلسه  23/3/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت:زمان جلسه  220:پياپيشماره

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

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

  -   موافقت شد مجموعهيبراييدرآمد زا  يپور آران ابانيحمزه ب 1

    --  بودن موافقت نشد يبه علت تكرار  مراكز رشد در دانشگاه جاديا  يناد يمرتض  2

نهادها وريكارمندان سايكارگاه برايبرگزار  محمدرضا رامشك  3
    --  موافقت شد شنهاديپبا  سازمانها

يشركتهايبراhomepageاختصاص  يكرباس يعل نيحس  4
    -  قرار نگرفتت قفواممورد  شنهاديپ كه نام  دانشگاه را دارنديتعاون

 ژهيآموزش مدون و يكالسها يبرگزار  رمسعودفرزادفريداميس  5
  يپودمان قيپزشكان از طر

ارجاع  يبه معاونت  آموزش يجهت كارشناس
  -  --  شد

و  يتخصص يحضور ريغ يكالسها شيافزا  فروش يحاج اليل  6
  يعموم

 لذا,اشديدر حال اجرا  مب شنهاديپ كهياز آنجا
   -  موافقت نشد شنهاديبا پ

  يكرباس  يعل نيحس  7

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

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

 .باشد

 شنهاديو مقررات ،پ نيبا قوان رتيعلت مغابه 
    -  مورد موافقت قرارنگرفت

  يحسن يمحمد حاج  8
،ينرم افزار جامع اطالعات فردجاديا

بانك ( كاركنان دانشگاه يو پژوهش يآموزش
 )اطالعات كاركنان

   -  نشد رفتهيپذ شنهاديبودن پ يبه علت تكرار

    -  بودن  رد شد يبه علت تكرار  يواحد مشاوره وروان شناس سيتاس شنهاديپ يدگليزاده ب يجواد حاج  9

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

 يتخصص يكهاينيكل ينترنتيا ينوبت ده  زاده يروح اهللا باد  11
  دانشگاه

مخالفت  شنهاديبا پ ودنيي به علت  تكرار
   -  ديگرد

 
  نژاديرضا كاشاني عل

  دبير شورا
 سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا
  محمد پوربابايي

  عضو شورا
   غالمعلي صفاري طاهري

  عضو شورا
  مصطفي روحاني

  عضو شورا
 دكتر مرتضي پنجه شاهي

  عضو شورا
  دكتر علي خندان

  عضو شورا

  حوريه زاهد
  عضو شورا

 خانداييشهناز
  عضو شورا

   محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
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آقاي دكتر :تأخير در ورود و خروج
  خندان

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

  

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

 - يخيقدس شا  1
  زاده نيحس درضايحم

دويكودكان بااليبرا)4*3(يانجام عكاس
در  يسال بستر 15 ريسال و نوجوانان ز

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

 -    شما موافقت  شد شنهاديبا  پ

ارائه دهنده خدمات و  شگامانياز پ ليتجل  فرزادفر رمسعوديداميس  2
  -  -  يبه معاونت پزوهش يجهت كار شناس  كننده خدمات افتيدر نيهمچن

 كيالكترون ينوبت ده ستميس يراه انداز  ييسادات طباطبا نبيز  3
  دانشگاه تيدرسا يجهت مراكز درمان

ساختهاو  ريبا توجه به اماده نبودن  ز
پيشنهادمورد موافقت  اجراييمشكالت 

 قرارنگرفت
-    

 گانيساعت را40ضمن خدمت يآموزش ها  يكرباس يعل نيحس  4
 دانشگاهتيساقيكارمندان از طريبرا

توسعه ارسال  تيريبه  مد يجهت كار شناس
  -  -  شد

و شناساندن خدمات دانشگاه و  ياطالع رسان  طيبه عصاريان نياصر  5
  -    شما موافقت  شد شنهاديبا  پ  باال بردن دانش افراد

و  يتخصص يحضور ريغ يكالسها شيافزا  رمسعودفرزادفريداميس  6
 -  -  يبه معاونت پزوهش يجهت كار شناس  يعموم

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

در خصوص خدمات  يعموم يراهنما هيته  يزهرا روح  8
 -    شما موافقت  شد شنهاديبا  پ  )يبهشت مارستانيقابل ارائه در درمانگاه ب

و ارتقائ  يانسان يرويدر ن زهيانگ شيافزا  ييسارا رضا  9
  -    شما موافقت  شد شنهاديبا  پ  خدمات ارائه شده تيفيك

       
  نژادعليرضا كاشاني 
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

   غالمعلي صفاري طاهري
  عضو شورا

  
  

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  

  محمدرضا سليماني
  متصدي دبيرخانه شورا

  دكتر علي خندان
  عضو شورا

  
    

  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
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آقاي دكتر :تأخير در ورود و خروج

  خندان
  سالن شهدا: مكان  خانم  زاهد واحدي پور  وآقاي:غايبين

  

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

ويكانون دانش و صنعت طراحسيتاس  يكرباس يعل نيحس  1
 از زباله يكمپوست سازلوتيساخت پا

 يرسالتها يدر راستا شنهاديكه پ يياز آنجا
    - نشد موافقت شنهاديپ با لذا باشد يدانشگاه نم

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

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

-    

ونياتوماسستميتوسط ساليدرج شماره سر  رضا رضايي  3
    -  شد به علت  تكراري بودن رد يمكاتبات ارسال يرو

 اليل/ يخياقدس ش  4
 را شنهاددهندهيپ قيدماسنج هدف دقنصب  نصب دماسنج در هر اتاق  سحرخوان

    -  شد مخالفتشنهاديبا پ لذا كند ينمنيتام

  يروحان نيحس  5

عملكرد كاركنان جهتيابياستفاده ازفرم ارز
پرسنل به منظو ر  قيعملكرد دق يبررس
 ياعطا( قيتشو ياستهايدر س يريبكارگ

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

 ) يمستند ساز

   -  مخالفت شد

كور در جلسه ذم نامهه ويبا ش ديمقرر گرد  قمصر يو مهمانسرارسهولت در رز  علي نقي عيدي  6
  -  -  ديمطرح گرد ندهيآ

 

  
  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا
  

 
  

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  
 

  
  محمد پوربابايي

  عضو شورا
  

  
  

   غالمعلي صفاري طاهري
  عضو شورا

  
  

  
  اقدس شيخي
  عضو شورا

  

  محمدرضا سليماني
  متصدي دبيرخانه شورا

  دكتر علي خندان
  عضو شورا

   



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  
  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

  8 :شماره جلسه  17/4/1391سه شنبه:تاريخ جلسه 8ساعت:زمان جلسه  223:پياپيشماره
آقاي دكتر :خروجتأخير در ورود و 

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

  

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

ه ب)  pre by pass(اضافه شدن چك لست   ياهللا هاشم بيحب ديس  1
  هيبرگه پمپ قلب و ر

ع ارجا يبهشت مارستانيبه ب يجهت كارشناس
  -  -  شد

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

موافقت  شنهاديبودن با پ يتكرار ليبه دل
    -  دينگرد

  يزهرا سادات محسن  3
خانم بهمارانيلباس اتاق عمل ب  هيته

  تر دهيطرزپوش
ارجاع  يبهشتمارستانيبه ب يجهت كارشناس

  -  -  ديگرد

يامهيگونه بچيكه هيمارانيبيطرح اگاه  يجوشقان يحسن توكل  4
  هستند يبستر ژهيو يندارند و در بخشها

 لذا با باشديحال انجام م شنهاددريپ كهيازآنجا
    -  ديموافقت نگرد شنهاديپ

  انيريعباس دل  5
عملكرد كاركنان در  يابياستفاده از فرم ارز

  )  سطح واحدها
موافقت  شنهاديبودن با پ يتكرار ليبه دل

   -  دينگرد

نامه  يبر رو رندهيفرستنده و گ يدرج كد پست  يخياقدس ش  6
  از دانشگاه يارسال يها

  -    ديموافقت گرد

 يعل - يخياقدس ش  7
  يشعبان

يحساب با كتابخانه هاهيلحاظ شدن تسو
حساب كاركنان  هيدانشگاه در فرم تسو

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

 يكارت ها يحك كردن مهر دانشگاه بر رو  يخياقدس ش  8
  كاركنان يليتكم مهيب

  -   مورد موافقت قرارگرفت

  

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي
   عضو شورا

  
   غالمعلي صفاري طاهري

  شوراعضو 
  

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  

  حوريه زاهد
  متصدي دبيرخانه شورا

  دكتر علي خندان
  عضو شورا

  
  اقدس شيخي
  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي
  عضو شوار

  مصطفي روحاني
  عضو شورا

  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

 

  -   موردموافقت قرارگرفت  ييبازارچه دانشجو ييبر پا  حسن زاده ديمج  9

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

 -  -  . مشتاقي ارجاع شد

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

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

  ديموافقت نگرد شنهاديباشد لذا با پ
-   

كارگاه طرح معرفت جهت كاركنان  يبرگزار  يحسن يمحمد حاج  13
  دانشگاه

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

از طرف دانشگاه  يخدمات درمان تيفيك يارتقا  انيفاطمه مطهر  14
  اورژانسها معاونت درمان و و

 شنهاديمناسب با پئه راهكار اعدم ار ليبه دل
    -  ديموافقت نگرد

 

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  كتر مرتضي پنجه شاهيد
   عضو شورا

  
   غالمعلي صفاري طاهري

  عضو شورا
  

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  

  ريه زاهدوح
  متصدي دبيرخانه شورا

  دكتر علي خندان
  عضو شورا

  
  اقدس شيخي
  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي
  عضو شوار

  مصطفي روحاني
  عضو شورا

  
    



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت:زمان جلسه  224:شماره پياپي

27/4/1391 
  9: شماره جلسه

  شهداسالن : مكان  آقاي واحدي پور  :غايبين آقاي  :تأخير در ورود و خروج
  

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

جهت مركزنترپري–دستگاه فكسكيديخر  ارج ينعليحس  1
 رفرانس سل كاشان

 شنهاديبا پ يكارشناس هيبا توجه به نظر
    -  ديموافقت نگرد

 ژهيآموزش مدون و يكالسها يبرگزار  رمسعودفرزادفريداميس  2
  -    ديموافقت گرد  يپودمان قيپزشكان از طر

اتاقيمدار بسته برانيدوربستمياستفاده از س  ينوش اباد ياثيبانو غ  3
 وييسيسمارانيب

 شنهاديبا پ  يكارشناس هيبا توجه به نظر
    -  ديموافقت نگرد

نگيطرح ماپيمناسب جهت اجراهينقللهيوس  ارج ينعليحس  4
 آپ

 شنهاديبا پ يكارشناس هيبا توجه به نظر
    -  ديموافقت نگرد

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

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

 شنهاديبا پ  يكارشناس هيبا توجه به نظر
    -  ديموافقت نگرد

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

 شنهاديبا پ  يكارشناس هيبا توجه به نظر
    -  ديموافقت نگرد

در اورژانس در  ياجتماع نياستقرار ناظر تام  يمحمود كرس  8
  كنار حسابدار

  مارستانيب يكار شناس هيبا توجه با نظر
   -  مورد موافقت قرار نگرفت شنهاديپ

  ياسرين انيعصار بهيط  9
و ذهاب كارمندانابياسيكاهش تعداد سرو

 يها ريعصر و شب در مس يفتهايدر ش
 مشترك

با  مارستانيب يكار شناس هيبا توجه به نظر
   -  مخالفت شد شنهاديپ

نسبت  ياورژانس داخل ييكارا زانيم  شيافزا  يفيشر  10
  به بخش يورود مارانيبه ب

 شنهاديبا پ مارستانيب يباتوجه به كار شناس
   -  موافقت نگرديد

 يموسو نيحس ديس  11
  پناه

افراد مشخص در هراييمشخص كردن كمك
و  افتيجهت در مارستانهايب يكار فتيش

 نيمرف(  يقيمخدر تزر  يداروها ييجابجا
 ...)ونيمتادون اتولفنيپنتازوسنيديپت

 شنهاديبا پ مارستانيب يباتوجه به كار شناس
   -  موافقت نگرديد

 يدر حسابدار ياجتماع نيحضور ناظر تام  يمحمود كرس  12
  ياورژانس تروما ساختمان امام عل

 شنهاديبا پ  يكارشناس هيبا توجه به نظر
   -  مخالفت شد

 ديشه مارستانياداره كتابخانه ب ستميس رييتغ  تبار يحسن  نجف  13
  يبهشت

عدم ارائه راهكار اجرايي از طرف  با توجه به
   -  پيشنهاد دهنده، مورد موافقت قرار نگرفت

  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  
  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت:زمان جلسه  224:شماره پياپي
27/4/1391 

  9: جلسهشماره 

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

 

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

 گاريتحت عنوان ترك س يمسابقه ا ياجرا  يصالح نيحس  14
  انيدانشجو يبرا

ه به نظريه كارشناسي پيشنهاد مورد جبا تو
    -  موافقت قرارنگرفت

 يفرشته سادات نواب  15
  يقمصر

 نيشتريب اي نيكه بهتر يكاركنان يمعرف
  ييرجا ديشه ادوارهيرا داده اند در  شنهاديپ

 با توجه با مقرارات جشنواره مذكور كه يك
جشنواره كشوري  مي باشد لذا پيشنهادمورد 

  موافقت قرارنگرفت
-   

آن با  يو عدم اجرا يقا نون رتيمغا ليدلبه   يليتكم مهيب  ياحمد چاوش  16
   -  ديموافقت نگرد شنهاديپ

 

  
  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا
  

  
  

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  

  
  

  دكتر مرتضي پنجه شاهي
  عضو شورا

  
  

  
  

   غالمعلي صفاري طاهري
  عضو شورا

  
  

  
  محمد پوربابايي

  عضو شورا
  

  حوريه زاهد
  متصدي دبيرخانه شورا

  علي خندان دكتر
  عضو شورا

  
  اقدس شيخي
  عضو شورا

  

  شهناز خاندايي
  عضو شوار

  مصطفي روحاني
  عضو شورا



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  10: شماره جلسه  3/5/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت:زمان جلسه  225:شماره پياپي

  سالن شهدا: مكان   صفاري طاهريآقاي:غايبين واحدي پورآقاي  :تأخير در ورود و خروج
  

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

1          
2 
          

3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  

  سعيد مشتاقيسيد 
  عضو شورا

  

  دكتر مرتضي پنجه شاهي
   عضو شورا

  

  
  مصطفي روحاني

  عضو شورا
  
  

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  

  واحدي پورمحمد 
  عضو شورا

  دكتر علي خندان
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  حوريه زاهد
   عضو شورا

  شهناز خاندايي
  عضو شوار 

    



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  

  11: شماره جلسه  10/5/1391شنبه سه :تاريخ جلسه 8ساعت :زمان جلسه  226:شماره پياپي
پنجه ,دكتر خندان,واحدي پورآقاي صفاري طاهري :غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  روحاني وخانم خاندايي,شاهي 
  شهداسالن : مكان

  

  توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

اعظم -رضا نعناكار  1
  يعلو يكاظم

 ياز شما درجلسه بعد شتريب حاتيتوضيبرا  اضافه كار ديارائه فرمول جد
  ديآ يدعوت به عمل م

-  -  

2 
  ياطالع رسان يوسكهايك  يمحمود كرس  

 ياز شما درجلسه بعد شتريب حاتيتوضيبرا
 -  -  .ديآ يدعوت به عمل م

هر معاونت به طورانهيعملكرد ساليابيارزش  يدگليمعصومه حمزه ب  3
  هر سال انيجداگانه در پا

 -    موافقت شد

4  
اعظم -رضانعناكار
  يكاظم

دانشگاه تحت عنوانتيمجموعه ساينامگذار
  دانش و سالمت سيپرد

 شنهادواهدافيپنيعدم ارتباط  ب ليبه دل
   -  شد مخالفتپيشنهادمطرح شده درآن بااجرا

  يمشتاق ديسع ديس  5
ويدانشگاه علوم پزشكنيعقد تفاهم نامه ب

از  ديجهت بازد يمعتبر خارج يدانشگاهها
  مشترك يجار يندهايفرا

 -    با پيشنهاد موافقت شد

- ياعظم كاظم  6
  رضانعناكار

مشاركت دادن شركتها و موسسات در 
 -    با پيشنهاد موافقت شد  سالگرد دانشگاه نيو پنجم ستيب داشتيگرام

        

      

      



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  

  11: شماره جلسه  10/5/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 9ساعت :زمان جلسه  226:شماره پياپي
  سالن شهدا: مكان  آقاي صفاري طاهري :غايبين آقاي واحدي پور :تأخير در ورود و خروج

  

  توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  icuدر بخش  مينبود پزشك مق  يجوشقان يحسن توكل  10
قبالدر دستور كار  شنهاديپ كهي ينجاآاز

   -  لذا مورد موافقت قرارنگرفت باشديم

قابل اجرا بودن مورد موافقت  ريبه علت غ  يمارستانيعوارض ب يبررس  يجوشقان يحسن توكل  11
  قرارنگرفت

-   

 مارستانيب يداخل يها icuتعداد  شيافزا  يزهرا سادات محسن  12
  يبهشت

مناسب  يفضاو كمبود  تابه علت اعتبار
   -  مورد موافقت قرارنگرفت

 

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي
  عضو شورا

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  
  محمد پوربابايي

  عضو شورا

  واحدي پورمحمد 
  عضو شورا

  دكتر علي خندان
  عضو شورا

  
  اقدس شيخي
  عضو شورا

  حوريه زاهد
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  عضو شوار



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  10: شماره جلسه  2/5/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 9ساعت :زمان جلسه  227:پياپيشماره

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

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

 يندگيدفتر نما ياز سو افتيطرح ض يبرگزار  يمانيشاه سل  1
  كاركنان دانشگاه يبرا يمقام معظم رهبر

رد اين مودر  يريگ ميتصم كهي ينجاآاز
وزارت متبوع در حيطه اختيارات  شنهاديپ

  ديگرد خالفتشنهادميلذا با پ باشديم
-    

2 
كاركنانيوجسميروحطيدر نظر گرفتن شرا  يزهرا سادات محسن  

  يبخش نيب ييهنگام جابجا
دهنده  شنهاديپبهبه علت ناقص بودن  

 -  -  .عودت داده شد

مسئول درافراديكاهش زمان اطالع رسان  الهام صدف ساز  3
  رمترقبهيچارت حوادث غ

لذامورد  باشديدر حال انجام م شنهاديپ
   -  موافقت قرارنگرفت

 ردندارد  يياجرا تيقابل شنهاديپ كه ييآنجااز  صبح 11قبل از ساعت  مارانيب صيترخ  شيرينشهال  4
   -  شد

  يصابر يغالمعل  5
ماريبصينصب مدارك الزم جهت ترخ

 يدر بر بخشها )مربوطه مهيمتناسب با ب(
  يبستر

 باشديدرحال اجرام شنهاديپ كه ييآنجا از
   -  نگرفت قرار موافقت مورد

 انينمد نيرحسيام  6
  مجرد

گزارش پزشكان مسئوليجلسات دوره ا
مركز و  تياز وضع يدرمان يمراكز بهداشت

  منطقه تحت پوشش خود
با  هئي شدقبال اجرا شنهاديپ كه ييآنجا از

   -  دينگرد موافقت شنهاديپ

ياستعالجيبر مرخصيامور ادارشترينظارت ب  يجوشقان يحسن توكل  7
  و پرداخت حق اوالد مانيزا يمرخص

لذا  باشديدرحال اجرا م شنهاديپ كهي يآنجااز
   -  مورد موافقت قرارنگرفت

 يمحمد ديمج  8
  يجوشقان

نهيت عنوان كمك هزحتياختصاص مبلغ
  و ذهاب به كارمندان ابيا

بودن مورد موافقت  يبه علت تكرار
   -  قرارنگرفت

زانيو تشكر از پرسنل با حداقل مريتقد  زاهد هيحور  9
  استفاده شده ياستعالج

باشد لذا  ينم ريامكانپذ نيبا توجه به قوان
   -  مورد موافقت قرارنگرفت

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي
  عضو شورا

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  واحدي پورمحمد 
  عضو شورا

  دكتر علي خندان
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  حوريه زاهد
  شوراعضو 

  شهناز خاندايي
  عضو شوار

  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  14: شماره جلسه  28/6/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 9ساعت :زمان جلسه  229:شماره پياپي

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

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي  رديف
  شده

عدم 
  تأييد

  فرم رضايت از پرستار  يندامحبوب  1
باوجود فرمهاي تكريم ارباب رجوع وتاكيد 

بر موضوع در آ يين نامه  اجرايي نظام 
  حاكميت باليني ، با پيشنهاد مخالفت شد

-    

2  
  

- ياعظم كاظم
  رضانعناكار

تيرياطالعات مدستميسيسازادهيپ
)MIS(  

سر كار   تيبا مسئول  يجهت انجام كارشناس
 -  -  خانم زاهد

 ازنهياستفاده به  يعبد ينق يعل  3
  بيو سالن قر يتئاتر  مركز يآمف

شد اب كه پيشنهاد درحال انجام ميي از انجاي
   -  لذا با پيشنهاد شما مخالفت گرديد

 نيام البن - يريعب اليل  4
  يمشهد

عملنيدفترچه ارجاع داوطلبيطراح
 يدر مراكز بهداشت يو توبكتوم يوازكتوم

  يدرمان
و عدم  تيبا توجه به لغو  قانون كنترل جمع

   -  مخالفت شد شنهاديبا پ يياجرا تيموضوع

 يساز منيصدور مجدد كارت ا نهيهز افتيدر  يرهق يآخوند يمهد  5
صرف هزينه در زمينه امور بهداشتی 

واکسيناسيون ، سرمايگذاری از جمله 
  است لذا با پيشنهاد مخالفت گرديد

-   

   -   مجموعه شوراريزشنهاداتيپيشوراليتشك  يزهره رجب 6

  يخيزهره باغ ش 7
هايتوانمنديو معرفياطالع رسان

 سيشاخص دانشگاه از بدو تاس يوعملكردها
  تا كنون در سطح شهرستان

دانشگاه  تا سيسلگرددر بيستو پنجمين سا
دردست اقدام است لذا پيشنهاد مورد 

  مخالفت قرار گرفت
-   

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  دكتر پنجه شاهي
  عضوشورا

  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  حوريه زاهد
  عضو شورا

  خانم خاندايي
  عضوشورا

  اقدس شيخي
    عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  متصدي دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  15: شماره جلسه  4/7/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 9ساعت :زمان جلسه  230:شماره پياپي

،دكترپنجه شاهي و خانم زاهد آقاي صفاري طاهري :غايبين آقاي واحدي پور :تأخير در ورود و خروج
  وخانم  خاندايي

  سالن شهدا: مكان

  

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

  يكرباس يعل نيحس  1
يدانشگاه  برااستيانتصاب  مشاور ناظر  ر

كه بنام دانشگاه علوم  يتعاون  يشركتها
هستند  و جلسات در دانشگاه علوم  يپزشك

  باشد يپزشك

 ليبه دل(شدهيكارشناس هيبا توجه به نظر
به عنوان شركت  يشركت تعاون نكهيا

 شنهاديلذا با پ)گردنديم يتلق يخصوص
  ديمخالفت گرد

-    

2 
كارگاه طرح معرفت جهت كاركنانيبرگزار  يحسن يمحمد حاج  

  دانشگاه
بيشتر به پيشنهاد حهت ارئه توضيحات 

 -  -  پيشنهاد دهنده عودت گرديد

با توجه به  نطريه كارشناسي پيشنهادمورد   در كارمندان زشيانگ شيراهكار افزا  حسنعلي  ارج  3
   -  موافقت قرار نگرفت

4      -   
 -    ا پيشنهاد مورد موافقت  قرار گرفت يستاديواحد مددكاريراه انداز  يدگليزاده ب يجوادحاج 4

 يبخشها ينترنتياطالعات ا يبروز رسان  حداد ثميم  5
  ITرابط  نييبا تع مارستانيب

در بيمارستان  itرابطه  آنجائيكهاز 
پيشنهاد مورد موافقت حضور دارند 

 قرارنگرفت
-   

قرار دفتر ارتباط با صنعت در اداره  صنعت تاس  يكرباس  يعل نيحس  6
 -    مورد موافقت قرار گرفت  معدن و تجارت كاشان

 گانيساعت را40ضمن خدمت يآموزش ها  يكرباس  يعل نيحس  7
  دانشگاه تيسا قيكارمندان از طر يبرا

ي واحدي امقرر گرديد در جلسه ايي كه اق
 -  -  پور حضور دارن  مجدا برسي شود

و حجم  تيفيپرداخت اضافه كار بر اساس ك  يآران يمحمد رضا خان  8
  كار

نظريه كارشناسي و به استناد  بهبا توجه 
قانون مديرت خدمات كشوري  99و93موارد

  اد شما مخالفت گرديدهبا پيشن
-  

  
  
  

به دليل تكراري  بودن  مورد موافقت قرار   تصحيح روند مشاهده تايمکس  فرد يطاهر مهيفه  9
    -  نگرفت

 

نمودن صورتحساب  یکيالکترون  يسمانه ذاكر  10
  مارانيب یپرونده ها)اسناد(

نگي با هاز انجايكه اين امر مستلزم هما
سازمانهاي بيمه گر ماند خدمات 

درماني،تامين اجتماعي،نيروهاي مسلح 
تهيه نرم افزار موردنياز ميباشد لذا و....و

  پيشنهاد مورد موافقت قرارنگرفت

-    
 



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

  يارفع يقيصد دايو  11
و استفاده از جشنواره مسابقات  ميتعم
 یفرهنگ تيريمد یو کتابخوان یقرآن

دانشگاه جهت ساعت آموزش ضمن 
  )یعموم(خدمت کارکنان

مبني براينكه با توجه به نظريه كارشناسي
دورهاي آموزشي عمومي از طريق عناوين 

گردد و  يا استانداري ابالغ مي وزارت متبوع
لذا با دانشگاه نقشي در اين باره ندارد 
  پيشنهاد مخالفت گرديد

-    
 

    با پيشنهاد موافقت گرديد  یمانياستخدام پ ديتمد خيتار یکنواختي  يعبداله زاده آران بهيط  12
  - 

  یکالس آموزش یبرگزار  يعبداله زاده آران بهيط  13

 يا تهيكه كميكارشناس هيبا توجه به نظر
و به سواالت  ليمتشكل از كارشناسان تشك

نامه ها  نيياز بخشنامه ها وآ يوابهامات ناش
مخالفت  شنهاديلذا با پ شوديپاسخ داده  م

  ديگرد

-   
  

شب از واحد مدارک  فتيحذف ش  يكرس ريام  14
  یبهشت ديشه مارستانيب یپزشک

حذف ، شنهاديپ ارئه خيقبل از تار  كهيئاز آنجا
 شنهاديلذا با پ دهيگرد ياتيعمل فتيش

  ديمخالفت گرد
-    

 

مشارآت از سپرده هاي دريافت سود   محمود مسعودي نيا  15
  دانشگاه دربانكهاهاي دولتي

    سي وموافقت گرديدربر مجداٌ
  - 

تشكيل انجمن دانش آموختگان دانشگاه   محمد رضا رامشك  16
  علوم پزشكي

    سي وموافقت گرديدربر مجراٌ
 - 

 

        

      

      

  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  16: شماره جلسه  11/7/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت :زمان جلسه  231:شماره پياپي

،دكترپنجه شاهي ،خندان ،روحاني وخانم آقاي  :غايبين آقاي واحدي پور :تأخير در ورود و خروج
  شيخي

  سالن شهدا: مكان

  

تأييد   توضيحات  عنوان پيشنهاد نام و نام خانوادگي رديف
  شده

عدم 
  تأييد

يدرمانزاتيتجهياقهيسلدياز خريريجلوگ  يآقاجان يعل  1
  -    موافقت گرديد  دانشگاه يدر واحدها

2 
 -    موافقت گرديد  يخيزهره باغ ش  يخيزهره باغ ش  

وارتقائكيستميساختن تفكر سنهينهاد:  يزهره رجب  3
 -  -  كارشناسي به آقاي نعناكار يرسال برا  در سازمان تييفيك

تيزو،حاكميا(يفيكيهاستميارتقاء س  قسمت كنندهفاطمه   4
     نهيهز نيبا كمتر...)،ينيبال

از انجائيكه پيشنهاد درا حال  انجام  ميباشد 
   -  لذا مورد موافقت قرار نگرفت

مناقصه ها و  يسامانه ثبت نام و اطالع رسان  مقدم يدريفاطمه ح  4
  ها دهيمزا

به دليل مغايرت با قوانين حاکم برا 
مزايدها و مناقصه ها پيشنهاد موارد 

  موافقت قرا نگرفت
-   

به علت ناقص بودن و عدم  تكميل فرم   مستقل در دانشگاه يكتابخانه مركز جاديا  پور يميمق يمهد  5
   -  مربوطه با پيشنهاد مخالفت گرديد

عالمتميجشنواره در خصوص تفهيبرگزار  يديس بايفر  6
 -  -  جلسه بعدي مطرح شود در  كودكان يپروانه ساخت برا

يمستقل در واحدهايياستقرار حسابدار دارو  مسعود نساج  7
 -    با توجه به نظريه كارشناسي  موافقت شد  مارستانيب ييدارو

8  

 -فرد  ييكچوحهيمل
 - مقدم  يمحسن فتح

 ديناه - يمومن يمهد
محبوبه  - يسيرئ

  بخشنده فر

مواد  عيو توز هيمراكز ته انيمتصد رشيپذ
 شگاهيمعتبر درآزما ييبا كارت شناسا ييغذا
  يو گالبچ يديز هيفاطم يطب صيتشخ يها

  -  
  

  
  

 ريفعالٌ امكان پذ يكارشناس هيباتوجه به نظر  مارستانيب يسونوگراف تيوضع يسامانده  يكرس ريام  9
    -  ديموافقت نگرد شنهاديباشد لذا با پ ينم

 

اعظم -رضا نعناكار  10
  اضافه کار ديارائه فرمول جد  يعلو يكاظم

دعوت به  شتريب حاتيازنامبرده جهت توض
  -  -  ديعمل ا

 

خانم به  مارانيلباس اتاق عمل ب  هيه  يهرا سادات محسن  11
  تر دهيطرزپوش

با توجه به كارشناسي مورد موافقت  
  قرارگرفت

  
  -  

  یاهللا هاشم بيحب ديس  ياهللا هاشم بيحب ديس  12
مورد موافقت  با توجه به كارشناسي 
  -   قرارگرفت

  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 
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  شهداسالن : مكان  واحدي پور,دكتر خندان, دكتر پنجه شاهيآقاي :غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

درجلسات  شنهاداتيشورا پ ياعضا رييتغ  يعفت المع آران  1
  6/4/91  شنهاداتيپ يبررس

تعين اعضاءشورابراساس دستورالعمل 
ابالغي وزارت متبوع با انتخاب اعضاء 

با حكم رياست  ازطرف كاركنان ومابقي
دانشگاه ازميان كارشناسان معاونتهاي 
مختلف به صورت انتصابي بوده و در 

صورت نيازاز مشاوران خبره نيز استفاده 
ميشود لذا پيشنهاد مورد موافقت  قرار 

  نگرفت

-   

گذراندن دوره طرح دندانپزشكان يمبنا  يعفت المع آران  2
 ينم ريامكان پذ يبا توجه به موانع  قانون  6/4/91  باشد يقاتيكار تحق كي اارائهيپروژه 

  -  مخالفت شد شنهاديباشد لذا با پ

 ،يمانيمحمدرضا سل  3
  يخياقدس ش

از دانشگاه  شنهاداتيپ يشورا ليميا رييتغ
  6/4/91  ليميبه ج

با توجه به دستور العمل كشوري مبني بر 
 جي ميلممنوع بودن  استفاده از 

  دربخش دولتي با پيشنهاد مخالفت شد
-  

4  
مقدم يدريفاطمه ح

 يدريح قهيصد -
  مقدم

سالم توسط  هيجشنواره تغذ يبرگزار
  6/4/91  معاونت غذا و دارو در دانشگاه

جهت كارشناسي با پيگير ي آقاي پور 
 - -  ونت پزو هشي ارسال شدابابايي به مع

هر واحد بايو انسانياختصاص منابع مال  يزهره رجب  5
به معاونت توسعه جهت كارشناسي  6/4/91  واحد ياتيتوجه به برنامه عمل

 - -  ارسال شدومديريت منابع انساني 

  يزهرا بتول  6
دريعلمئتياعضاء هيويخودآرش قيتشو

باعث  ك،يآكادم ياجتماع يشبكه ها
دانشگاه خواهد  يو پژوهش يارتقاء علم

  .شد
6/4/91  

پيگير ي آقاي پور جهت كارشناسي با
 -  -  ونت پزو هشي ارسال شدابابايي به مع

جهت كارشناسي با پيگير ي آقاي پور   6/4/91  كاركنان ژهيآموزش قرآن و تهيكم ليتشك  حيدري مقدمفاطمه   7
  -  -  ونت پزو هشي ارسال شدابابايي به مع

  6/4/91  رانياموزش بدو خدمت مد  يزهره رجب  8
ار نامبرده مقرر گرديد در جلسه آينده 

جهت توضيحات بيشتر  دعوت به عمل 
  ايد

-  -  

بخش بهفياصالح روش انتقال ملحفه كث  يكاش انيفاطمه آدم  9
جهت كارشناسي با پيگير ي آقاي   6/4/91  يواحد لنژر

  -  -  مشتاقي  به بيمارستان بهشتي ارسال شد

 يطاهر ينادر يمجتب  10
 نينماد) CPR(آر  يپ يكد س يبرگزار

در همه مراكز به طور همزمان و به صورت 
  مداوم

6/4/91  
  با پيشنهاد موافقت شد

  -  

به)يدندانپزشك( يمراكز بهداشت يواگذار  يعفت المع آران  11
جهت كارشناسي با مسئوليت خانم   6/4/91  يبخش خصوص

  - -  خاندايي به معاونت بهداشتي ارسال شد



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

  يكرس ريام  12
پزشكان و نوع تخصص آنها از يمعرف
 يياشنا ينرم افزار تلفن همراه برا قيطر
ارباب  ميطرح تكر تيو در نها مارانيب

  رجوع
1/3/91  

  با پيشنهاد موافقت شد

  -  

اورژانس شبانه در منطقه راوند  يراه انداز  يديحسن عرب سع  13
  18/11/90  جهت پوشش دادن كل منطقه

مورد  شنهادياعضا  پ يپس از كار شناس
مجدا در جلسه و موافقت  قرار نگرفت

مطرح وجهت كارشناسي با  25/4/91
مسئوليت خانم  زاهد و خانم خاندايي به 
معاونت درمان ومعاونت بهداشتي ارسال 

  شد

-  -=  

  يديحسن عرب سع  14
 صيكه به تشخ ييتروما مارانيانتقال ب

به  ازين 115پرسنل محترم اورژانس 
 يارند به مركز تروماد ييسرپا يدرمانها

  ينقو مارستانيب
18/11/90  

.  مورد موافقت قرار نگرفت شنهاديپ نيا
 25/7/91اين پيشنهاد مجداا در تاريخ 

مطرح و جهت كارشناسي با مسئوليت 
خانم زاهدي به معاونت  درمان ارسال 

  شد

-  -  

  
 

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

   صفاري طاهريغالمعلي 

  عضو شورا
  مصطفي روحاني

  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  غالمعلي صفاري طاهري  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  حوريه زاهد
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 
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  19: شماره جلسه  2/8/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت :زمان جلسه  234:شماره پياپي
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  ودكتر پنجه شاهي
  سالن شهدا: مكان

  

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
 تأييد

 -مقدم  يدريح قهيصد  1
  مقدم يدريفاطمه ح

استفاده از سامانه ارسال بلوتوث جهت 
  ٧/٤/٩١  يارسال مطالب آموزش

با توجه به اينكه پيشنهاد در حال  اجرا 
ميباشد لذا پيشنهاد مورد موافقت 

  قرارنگرفت
-   

تكراري بودن پيشنهاد با توجه به   ٧/٤/٩١  كينصب تابلو الكترون  ييزهرا كچو  2
  -  ،پيشنهادمورد موافقت قرار نگرفت

  ييمحمد پوربابا  3
چند نفراينفركييريجذب و بكارگ

 ديمتخصص طب اورژانس در اورژانس شه
  يبهشت

٧/٤/٩١  
ازانجاييكه قبالٌدر دستور كار وزارت 
متبوع و دانشگاه بوده لذا با پيشنهاد 

  موافقت نگرديد
-  

يداخليها در بخش هادنتيرز تيزيو  يآران انياقبال رهيمن  4
  ٧/٤/٩١  ليتعط اميدر ا

جهت كارشناسي  به گروه داخلي  
 - -  بيمارستان به پيگيري آقاي  مشتاقي

  يآران يفاطمه آفتاب  5
انعقاد قرارداد امور رفاهي دانشگاه با خانه
هاي فرهنگ و مدارس ومراكز بهداشت 

  شهرستانها با قيمت كم
٧/٤/٩١  

كارشناسي به  امور  رفاهي  با  جهت
 - -  پيگيري  خانم شيخي

مرتبط با آناينفر رشته آماركيانتصاب   يديس بايفر  6
جهت كارشناسي به واحد آيتي به   7/4/91  مختلف دانشگاه يدر واحد ها

 -  -  پيگيري  آقاي پور بابايي

  يآران يفاطمه آفتاب  7
زنستيولوژيانتصاب  چند دكتر راد

مخصوصا جهت انجام امور ) خانم(
خانم ها  در شهرستان  يسونوگراف

  .كاشان  نيدارالمومن
7/4/91  

از آنچاييكه اين امر مورد پيگيري كليه 
ن شهري ودانشگاه در حال مسوال

پيگيري ميابشد لذا پيشنهاد مورد 
  موافقت  قرار نگرفت

-    

  يآران يفاطمه آفتاب  8

تيدر وب سايوتريكامپكبرنامهي يطراح
 يعموم كاركنان برا ديدانشگاه جهت بازد

) مكسيبرنامه تا(ساعت ورود و خروج آنها 
ساعات ورود و خروج آنها  دني،منظر فقطد

  . راتييانجام تغ يبرا ي، نه دسترس

7/4/91  

از انجايكه پيشنهائ تكرار  ميابشد لذا  
  پيشنهاد مورد موافقت قرارنگرفت

-   

  يديس بايفر  9
جهت SPSS يكالس آموزش يبرگزار

 يقاتيكه فعال در طرح تحق يكارشناسان
  .هستند

7/4/91  
  با پيشنهاد موافقت شد

  - 

 -مقدم  يدريح قهيصد  10
  مقدم يدريفاطمه ح

به  نيآنال يده نوبت ستميس يراه انداز
مراجعه كننده به درمانگاه  مارانيب
  كاشان يدبهشتيشه مارستانيب

7/4/91  
شما در حال حاضر  شنهاديپ كهياز انجا

 نينحت پوشش ا يمارستانهاياز ب يبرخ
لذا  باشديدانشگاه در حال انجام  م

  مورد موافقت قرارنگرفت شنهاديپ
-   

 -مقدم  يدريحقهيصد  11
  مقدم يدريفاطمه ح

دروهيآبمنيگزيجايرپاكتياستفاده از ش
در حال انجام    شنهاديپ كهياز انجائ  7/4/91  ....ها وجلسات و  شيهما

   -  ديموافقت  نگرد شنهاديلذا با پ ابشديم



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
 تأييد

مورد  شنهاديبه علت تكرار بودن پ  7/4/91  شنهاداتيپ يشورا ياصالح اعضا  يعفت المع آران  12
   -  موافقت قرار نگرفت

 يواحدها كيالكترون ستميس يراه انداز  يعفت المع آران  13
  7/4/91  يدرمان يمراكز بهداشت يدندانپزشك

با توجه به مقررات پزشک 
لذا با  ،ارجاع بيمار ونظامخانواده 

  پيشنهاد موافقت نگرديد
-   

 - مقدم  يدريفاطمه ح  14
  مقدم يدريح قهيصد

و دستهيبصورت گروهياطالع رسان
كه صالح باشد در  يبه هر روش اي يجمع

افراد خانواده در  نيسالم ب هيمورد تغذ
  سطح شهرستان

26/7/91  
پيشنهاد از طريق جلساتي كه اين 

معاونت بهداشتي جهت اطالع رساني به  
عموم  مردم دارد در حال انجام ميابشد  

  لذا با پيشنهاد شما موافقت نگرديد
-   

 

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  حوريه زاهد
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 
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  سالن شهدا: مكان  واحدي پور,دكتر خندان, دكتر پنجه شاهيآقاي :غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

درجلسات  شنهاداتيشورا پ ياعضا رييتغ  يعفت المع آران  1
  6/4/91  شنهاداتيپ يبررس

تعين اعضاءشورابراساس دستورالعمل 
وزارت متبوع با انتخاب اعضاء ابالغي 

ازطرف كاركنان ومابقي با حكم رياست 
دانشگاه ازميان كارشناسان معاونتهاي 
مختلف به صورت انتصابي بوده و در 

صورت نيازاز مشاوران خبره نيز استفاده 
ميشود لذا پيشنهاد مورد موافقت  قرار 

  نگرفت

-   

گذراندن دوره طرح دندانپزشكان يمبنا  يعفت المع آران  2
 ينم ريامكان پذ يبا توجه به موانع  قانون  6/4/91  باشد يقاتيكار تحق كي اارائهيپروژه 

  -  مخالفت شد شنهاديباشد لذا با پ

 ،يمانيمحمدرضا سل  3
  يخياقدس ش

از دانشگاه  شنهاداتيپ يشورا ليميا رييتغ
  6/4/91  ليميبه ج

كشوري مبني بر با توجه به دستور العمل 
ممنوع بودن  استفاده از جيمل دربخش 

  دولتي با پيشنهاد مخالفت شد
-  

4  
مقدم يدريفاطمه ح

 يدريح قهيصد -
  مقدم

سالم توسط  هيجشنواره تغذ يبرگزار
  6/4/91  معاونت غذا و دارو در دانشگاه

جهت كارشناسي با پيگير ي آقاي پور 
 - -  ونت پزو هشي ارسال شدابابايي به مع

هر واحد بايو انسانياختصاص منابع مال  يزهره رجب  5
به معاونت توسعه جهت كارشناسي  6/4/91  واحد ياتيتوجه به برنامه عمل

 - -  ارسال شدومديريت منابع انساني 

  يزهرا بتول  6
دريعلمئتياعضاء هيويخودآرش قيتشو

باعث  ك،يآكادم ياجتماع يشبكه ها
دانشگاه خواهد  يو پژوهش يارتقاء علم

  .شد
6/4/91  

جهت كارشناسي با پيگير ي آقاي پور 
 -  -  ونت پزو هشي ارسال شدابابايي به مع

جهت كارشناسي با پيگير ي آقاي پور   6/4/91  كاركنان ژهيآموزش قرآن و تهيكم ليتشك  حيدري مقدمفاطمه   7
  -  -  ونت پزو هشي ارسال شدابابايي به مع

  6/4/91  رانيخدمت مداموزش بدو   يزهره رجب  8
مقرر گرديد در جلسه آينده ار نامبرده 

جهت توضيحات بيشتر  دعوت به عمل 
  ايد

-  -  

بخش بهفياصالح روش انتقال ملحفه كث  يكاش انيفاطمه آدم  9
جهت كارشناسي با پيگير ي آقاي   6/4/91  يواحد لنژر

  -  -  مشتاقي  به بيمارستان بهشتي ارسال شد

 يطاهر ينادر يمجتب  10
 نينماد) CPR(آر  يپ يكد س يبرگزار

در همه مراكز به طور همزمان و به صورت 
  مداوم

6/4/91  
  با پيشنهاد موافقت شد

  -  

به)يدندانپزشك( يمراكز بهداشت يواگذار  يعفت المع آران  11
جهت كارشناسي با مسئوليت خانم   6/4/91  يبخش خصوص

  - -  خاندايي به معاونت بهداشتي ارسال شد



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  
  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

  20: شماره جلسه  9/8/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت :زمان جلسه  234:شماره پياپي
  سالن شهدا: مكان  دكتر خندان وآقاي روحانيآقاي :غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  پيشنهادعنوان   خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

  فرد يمسعود حهيمل  1
بر مضراتيمبنيقرار دادن بروشور

و  شهيو پستانك در جعبه فروش ش شهيش
  پستانك

8/4/91  
  موافقت  شد

 -  

ساله دانشگاه بصورت25عملكرد شينما  يعفت المع آران  2
  موافقت  شد  8/4/91 دانشگاه يمصوردرسطح واحدها يگزارشها

 - 

3  
مقدم  يدريح قهيصد
 يدريفاطمه ح -

  مقدم
و نخبگان  دياسات يشيمركز هم اند سيتاس

  8/4/91  دانشگاه
از آنجائيكه مركز فوق در دانشگاه با 

هماهنگي نهاد رهبري ومعاونت آموزشي 
با پيشنهاد  درحال فعاليت  ميباشدلذا
  مخالفت شد

-  

4  
مقدم يدريحقهيصد
 يدريفاطمه ح -

  مقدم

سيبا رئيقرار دادن فرم مالقات مردم
 تيدر سا نيمحترم دانشگاه بصورت آنال

  دانشگاه  
8/4/91  

دكتر جهت كارشناسي با پيگير ي آقاي 
 - -   پنجه شاهي به دفتر  رياست ارسال شد

 تيرينحوه مد يآموزش يدوره ها يبرگزار  منش رانيآزاده ا  5
  8/4/91  يانسان يرويو كنترل ن

دوره آموزشي مديريت براساس 
نيازسنجي و تشخيص كميته راهبردي 

سازماني برگزار  ستپ با متناسب آموزش 
  ميشود لذا با پيشنهاد موافقت نگرديد

-  

به عنوانيطرحيروينيريعدم بكارگ  منش رانيآزاده ا  6
 -    گرديد باپيشنهادشما موافقت  9/4/91  دانشگاه يدر داروخانه ها نيتكنس

7  
مقدم يدريفاطمه ح

 يدريح قهيصد -
  مقدم

يشب به پرستاران زن دارافتيدادن شن
 يمارستانهايسال شاغل در ب 2 ريفرزند ز

  تابعه دانشگاه
10/4/91  

 91از ابتداي سال از آنجائيكه اين  قانون 
ابالغ گرديده لذا با  به تمام دانشگاها

  گرديد نپيشنهاد شما موافقت 
-    

به كاركنان  spssآموزش استفاده از برنامه  فاطمه عليان فيني  8
  29/10/87  ليسانس به باال

جهت كليه كاركنان  spssآموزش برنامه 
ليسانس به باال ضرورتي ندارد لذا با 

پيشنهاد شما موافقت  نگرديد ولي جهت 
مجريان طرحهاي تحقيقاتي 

  ،مثمرثمرميباشد

-    

به)يدندانپزشك( يمراكز بهداشت يواگذار  يعفت المع آران  9
  -     گرفتمورد موافقت قرار  6/4/91  يبخش خصوص

  يآران يفاطمه آفتاب  10
دانشگاه با خانهيانعقاد قرارداد امور رفاه

فرهنگ و مدارس ومراكز بهداشت  يها
  كم متيشهرستانها با ق

7/4/91  
پس از كارشناسي به عمل آمده با توجه 

كاركنان پيشنهاد به سليقه هاي مختلف 
  مورد موافقت قرار نگرفت

-    

مرتبط با آناينفر رشته آماركيانتصاب   يديس بايفر  11
به عمل آمده مورد يپس از كارشناس  7/4/91  مختلف دانشگاه يدر واحد ها

   -  موافقت قرارنگرفت



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  پيشنهادعنوان   خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

  يديحسن عرب سع  12
صيكه به تشخييترومامارانيانتقال ب

به  ازين 115پرسنل محترم اورژانس 
 يدارند به مركز تروما ييسرپا يدرمانها

  ينقو مارستانيب
25/7/90  

پس از كارشناسي  مجددوطبق دستور 
بيماران در محل  ژتريا ،هاي جديد العمل

است لذا با پيشنهاد موافقت  عحادثه ممنو
  نگرديد

-   

- ياعظم كاظم  13
  رضانعناكار

تيرياطالعات مدستميسيساز ادهيپ
)MIS(  31/3/90  مورد موافقت  شنهاديپ يپس از كارشناس

 -    قرار گرفت

  
    

  

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  حوريه زاهد
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  
  دانشگاهورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان ص

  21:شماره جلسه  16/8/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت :زمان جلسه  235:شماره پياپي
دكتر خندان ،آقاي روحاني،واحدي پور وخانم آقاي :غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  زاهد
  سالن شهدا: مكان

  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

مقرر گرديد در جلسه اي كه آقاي واحدي   10/4/91  ييصدور ابالغ وجابجا  يعلو يعبداهللا غالم  1
  - -  .مطرح گردد دپور حضور دارن

  يكرباس يعل نيحس  2
يبراقيواحد كنترل و ابزاردق جاديا
و استاندارد كردن دستگاهها و  ونيبراسيكال

  يشگاهيو آزما يپزشك ليوسا
10/4/91  

نظام حاكميت از آنجائيكه پيشنهاد در
حال انجام   باليني  پيش بيني شده و در

  .لذا با پيشنهادمخالفت گرديد ،ميباشد
-   

 -   با پيشنهاد موافقت شد 10/4/91 مبلغ حق مسكن پرسنل دانشگاه شيافزا  رزازادهيسلمان م 3

  10/4/91  كاشان يپزشك علومچاپ كتابچه دانشگاه   يآقاجان يعل  4

چنين كتابي در سالهاي  پازآنجائيكه چا
گذشته در دونوبت صورت گرفته و با 

توجه به اعتبارات موجود،اين نوع اقدامات 
ادامه خواهد داشت ، لذا پيشنهادمورد 

   موافقت نگرفت

-  

  مقدم يدريفاطمه ح  5
پرسنل با عقد تفاهم  ليامكان ادامه تحص

 يكاربرد ينامه سازمان با دانشگاه علم
  دگليشهرستان كاشان و آران و ب

10/4/91  

با توجه به اينكه درصد كمي از كاركنان 
دانشگاه از اين موضوع ذينفع ميشوند 
وپيشنهادجامعيتي براي شمول همه 

 لفتمخاكاركنان ندارد لذا با پيشنهاد 
  .ديدگر

-  

در نحوه ارائه برچسب كارت تردد  رييتغ  محمدرضا رامشك  6
  10/4/91  خودرو دانشگاه

  .باپيشنهاد موافقت گرديد
  - 

  يو بررس رشيپذ يجلسات شورا يبرگزار  يعبد ينق يعل  7
  10/4/91  يدر بعد از ساعت ادار  شنهاداتيپ

طبق آيين نامه ابالغي از وزارت متبوع 
براي شوراي پيشنهادات امكان اجراي آن 

 طرف كاركناناز پيشنهادات و .وجود ندارد
و لزومي بر خالقيت و ابتكار  ئه ميگردداار

 ونقش شورا،اعضاي شورا نمي باشد 
 ،پيشنهادات استابليت اجراي قبررسي 

    .لذا با پيشنهاد مخالفت گرديد

-    

  10/4/91  دولت يگر يكاهش تصد  مقدم يمحسن جواد  8
جهت راه كارهاي بهتر به ايشان عودت 

  -  -  .شود



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

و عدم  يو كنترل استرس شغل يرام سازآ  حمزه ارباب  9
  10/4/91  انتقال به منزل

  . با پيشنهاد موافقت شد 

  -  

- ياعظم كاظم  10
  سامانه ثبت انتقادات جاديا  رضانعناكار

10/4/91  
  
  
  
  
  

در حال حاضر صندوق ارائه انتقادات در 
و تابلو هايي در  دكليه  واحدها وجود دار

خصوص ارائه انتقادات و پيشنهادات به 
دانشگاه وجود دارد و 300014سامانه 

امكهاي ارائه شده به سازمان از سوي پي
روابط عمومي براي مديران در واحداهاي 
مختلف ارسال ميگردد لذا با پيشنهاد شما 

  .مخالفت شد

-    

  

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  شاهيدكترمرتضي پنجه 
  عضو شورا

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  غالم علي صفاري طاهري
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  اعضو شور

  محمدرضا سليماني
      دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  22:شماره جلسه  30/8/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت :زمان جلسه  236:شماره پياپي

  سالن شهدا: مكان  خانم خاندايي و پنجه شاهيدكتر  دكتر خندان،آقاي :غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

پرتابل بهكرموقتيمسيدستگاه پ هيته  يلهلمرجان عبدا  1
جهت دريافت نظريه كارشناسي به آقاي   13/4/91  عدد كي ماريهر ب يازا

  - -  .مشتاقي تحويل شد

بزرگ و واضح جهتيواريساعت د هيته  يفاطمه ناد  2
جهت دريافت نظريه كارشناسي به آقاي   ICUOH  13/4/91 مارانيب

 -  -  .تحويل شدمشتاقي 

بخشها از فروشگاهيلوازم مصرف ديخر  ينياحمد حس ديس  3
  با پيشنهاد موافقت شد  21/4/91  مارستانيب

 - 

در خصوص انواعياراِئه كالس آموزش  يفاطمه ناد  4
جهت دريافت نظريه كارشناسي به آقاي   13/4/91  آن كروكاركرديم سيپ

 - -  .مشتاقي تحويل شد

 يطاهر ينادر يمجتب  5
يدر تمامييو اجرايناظر قانونكي نييتع

 ايپرسنل همان مركز  نياز ب يمراكز درمان
  واحد

13/4/91  
با توجه به اينكه  اين امر درحال اجرا 
  -    .ميباشد لذا با پيشنهاد مخالفت گرديد

  يعيشهال رف  6
مارانيتوسط بيشخصتيفرم رضا ليتكم

در دو قسمت قسمت اول توسط پرستار 
در (همراه  اي ماريقسمت دوم توسط خود ب

  )صورت لزوم فرم ارسال گردد
28/1/91  

  .با پيشنهاد موافقت شد

  - 

  10/4/91  ييصدور ابالغ وجابجا  يعلو يعبداهللا غالم  7
  .پيشنهاد مورد موافقت قرارنگرفت

-   

 مارستانيپرستاران شاغل در ب يرتبه بند  ينياحمد حس ديس  8
  20/4/91  يبهشت ديشه

جهت دريافت نظريه كارشناسي به آقاي 
  .مشتاقي تحويل شد

-  -  

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  اعضو شور

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  حوريه زاهد
  اعضو شور

  مصطفي روحاني

  عضو شورا
  پورمحمد واحدي 

  عضو شورا                            

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  غالم علي  صفاري طاهري   
    عضو شورا

  
  

    



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان   
  23:شماره جلسه  7/9/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت :زمان جلسه  237:شماره پياپي
  سالن شهدا: مكان  دكتر خندان و خانم خانداييآقاي :غايبين   :در ورود و خروجتأخير

  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

- ياعظم كاظم  1
مورد به علت تكراري بودن، پيشنهاد   13/4/91  شنهاداتيجشنواره نظام پ يبرگزار  رضانعناكار

   -  .مخالفت قرارگرفت

به  زياليد R/Oباز گرداندن آب دستگاه  يمقداد راحت  2
ارسال  جهت كارشناسي  به آقاي باصري  14/4/91  چرخه مصرف

 -  -  .شد

انتخاب پرستار نمونه بر اساس مدل  يميعظ يعل  3
جهت كارشناسي به  آقاي واحدي   21/4/91  درجه 360 يابيارزش

 - -  .ارسال شد پور

  مقدم يدريفاطمه ح  4
يبا فروشگاههايعقد قرارداد امور مال

وام  افتيبا در(پرسنل  ديبزرگ جهت خر
  ...)وكسرحقوق 

14/4/91  
جهت دريافت نظريه كارشناسي به آقاي 

 - -  .تحويل شد با هنران

5  
مقدم  يدريفاطمه ح

 يدريح قهيصد -
  مقدم

 يدرمان يها ميو رژ هيتغذ تهيكم ليتشك
  13/4/91  تابعه دانشگاه يمارستانهايدر ب

ان تحت نظر كارشناس رضدر حال حا
تغذيه و بر اساس رژيم هاي توصيه شده 

لذا با پيشنهاد موافقت  شودانجام مي 
     .نگرديد

-  

  يعيشهال رف  6
مارانيتوسط بيشخصتيفرم رضا ليتكم

قسمت و اول توسط پرستار  ،در دوقسمت
در صورت (همراه  اي ماريدوم توسط خود ب

  )لزوم فرم ارسال گردد
28/1/91  

  .دشموافقت 

  - 

- يديحسن عرب سع  7
  مقدم يزاهد هيمرض

به  يياعطا يبانك ياصالح عنوان وامها
 جاديپرسنل جهت سهولت مصرف و ا

  كاركنان زهيانگ
15/4/91  

ين وامهاي بانكي وعناتعيين كهياز آنجاي
ه اختيارات دانشگاه نمي باشد لذا زحودر

   -  .با پيشنهاد مخالفت  گرديد

 انيعصار بهيط  8
  16/4/91  يكارمندان به فرهنگ كتاب خوان قيتشو  ياسرين

مصوب  موارد هزينه كرد اعتبارت خارج از
خالف مقررات  است لذا با پيشنهاد 

    -  مخالفت گرديد

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  اعضو شور

  محمد پوربابايي
  شوراعضو 

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  حوريه زاهد
  اعضو شور

  مصطفي روحاني

  عضو شورا
  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  
  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

  23:شماره جلسه  7/9/1391سه شنبه :تاريخ جلسه 8ساعت :زمان جلسه  237:شماره پياپي
  سالن شهدا: مكان  دكتر خندان، ، خانم خانداييآقاي :غايبين   :خروجتأخير در ورود و 

  

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

 انيعصاربهيط  9
  ياسرين

يحقوقSMSدرايويحقوق شيدر ف
پيشنهاد مورد  ،بودن به علت تكراري  16/4/91  نوشته شود يكاركنان مطا لب علم

   -  .گرفتمخالفت قرار

 انيعصاربهيط  10
  ياسرين

كم شدن اضطراب زائوها و كاهش آمار
 به ،ودن توضيحاتبمل نكا به علت  16/4/91  نيسزار

 -  -  ددهنده عودت داده شوپيشنهاد 

 انيعصار بهيط  11
  ياسرين

آموزش مداوم را ازيمثل قبل برنامه ها
موجود در بخش ها  يها وتريكامپ تيسا

  ديبتوان د
16/4/91  

  با پيشنهاد موافقت شد
 - 

  ياعظم كاظم  12
مشاركت دادن خانواده كاركنان درارائه 

 شنهاداتيدر نظام جامع پ شنهاديپ
  دانشگاه

17/4/91  

 تهيبا توجه به دستور العمل كم
 ازاتيامت نكهيبر ا يمبن شنهاداتيپ
 يشده  فقط برا رفتهيذپ شنهاداتيپ

مورد  شنهاديباشد لذا پ يكاركنان م
  موافقت قرار نگرفت

-  

 Isoتيفيكتيرياستقرار استاندارد مد  اشرف كحال  13
به علت تكراري بودن، پيشنهاد مورد   17/4/91  هامارستانيدر ب 9001

  -  .مخالفت قرارگرفت

دانشجو  ركرديد رياضافه شدن مبلغ تاخ  منصوره عرفان  14
  17/4/91  حساب هياو در هنگام تسو يبه بده

اينكه هدف از جريمه ديركرد با توجه به 
كتاب، تسريع در عودت كتاب ميباشد 

كار مخالف هدف مذكور است  انجام اين
مجزابودن  به و از سوي ديگر با توجه

حسابهاي بانكي حوزه هاي معاونت 
دانشجويي و پژوهشي اين كار امكان 

  .مخالفت شدپذير نيست لذا با پيشنهاد 

-   

در  OHSAS18001 ستمياستقرار س  انيصباغ ديمج  15
  17/4/91  مارستانيب

 ازكارشناسي  اخذ نظريه جهت 
آقاي به  بهشتي بيمارستان شهيد
  ارجاع شد مشتاقي

- -  

    ينيعدالت بال  يضيف يعل  16

كليه پرسنل با علم با توجه به اينكه
وآگاهي از شرايط آزمون و تكميل فرم 

شغل استخدام ميشوند هيچ  مشخصات
لذا در اين شرايط نمي توان داد  تغييري

  مورد موافقت قرار نگرفت شنهاديپ

-    

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان دانشگاه
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  سالن شهدا: مكان ، صفاري طاهري، خانم خانداييدكتر خندانآقاي:غايبين  : تأخير در ورود و خروج

  

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

مختلفيدر قسمتهاخچالهاي يجمع آور       يعبد ينق يعل  17
  با پيشنهاد موافقت شد  13/4/91  دانشگاه يادار يواحدها

 -  

به معاونت  ياعتبار كامل آموزش صيتخص       يعبد ينق يعل  18
  13/4/91  و دانشكده ها يآموزش

به  جهت دريافت نظريه كارشناسي
معاونت  ،مديريت امور مالي دانشگاه 

   آموزشي وبيمارستان بهشتي ارجاع شد
-  - 

 شنهادهاينظام پ يكارگاه آموزش يبرگزار  مقدم يدريفاطمه ح  19
  21/4/91  كاشان يدر دانشگاه علوم پزشك

 4اين پيشنهاد بايد در قالب فرم شماره 
 نياز سنجي آموزش كاركنان توسط رابط
ئه ااموزشي مربوطه به مديريت توسعه ار

  لذا با پيشنهاد مخالفت شد شد

-  

  رزازادهيسلمان م  20

يپروژه هاشرفتيپريتصاونيدرج آخر
دانشگاه در  يدر دست اجرا يعمران

دانشگاه به صورت  تيصفحه اول سا
  ماهانه  

13/4/91  

اين پيشنهاد از وظايف بديهي روابط 
درمواقع لزوم كما في  عمومي مي باشد و

السابق انجام ميشود لذا با پيشنهاد 
  مخالفت شد

- - 

  يفاطمه هاشم  21
استاديزندگ(كتاب  استاد عشق ديخر

در  هيهد يبرا) يدكتر محمود حساب
  مختلف يمناسبتها

13/4/91  
فرايندهاي  ءپيشنهاد تاثيري در ارتقا 

پيشنهاد جاري اين دانشگاه ندارد لذا با 
  .   مخالفت گرديد

-  

 يمحمد ديمج  22
  يجوشقان

ارائه گزارش كاركرد ماهانه كاركنان به هر 
دانشگاه با كلمه رمز  تيكارمند در سا

  .مخصوص به هر كارمند 
28/1/91  

به علت تكراري بودن، پيشنهاد مورد 
   -  مخالفت قرارگرفت

  گل ديمج  23

عموم مردم  ييآشنا يبرنامه ها يبرگزار
مختلف دانشگاه علوم  فعاليتهايبا 

-درمان:مختلف يها نهيدر زم يپزشك
  ...بهداشت و 

10/4/91  

پيشنهاد مورد به علت تكراري بودن، 
  مخالفت قرارگرفت

-   

 يكيپالست ياستفاده از دست بندها  گل ديمج  24
  20/4/91  مارانياستاندارد اتاق عمل جهت ب

اين پيشنهاد دربرنامه نظام حاكميت 
باليني به صورت ليبل و استفاده از 

دستگاه ليبل خوان تعريف شده لذا با 
  .پيشنهاد مخالفت گرديد

-    

 
 
25 

يهاريبه شيچيپيرهايش ضيتعو گلديمج
 يبهشت مارستانيدر ب ياهرم

نجايي كه  پيشنهاد در حال اجرا آاز  19/4/91
 .قرارگرفتمخالفت  موردميباشد لذا 

-  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

  
  
  
26  

  گل ديمج
 يساختمان اصل يپنجره ها ضيتعو
دو  يبه پنجره ها يبهشت مارستانيب

  جداره
19/4/91  

به علت تكراري بودن، پيشنهاد مورد 
  .مخالفت قرارگرفت

-   

  
  
  
27  

  19/4/91  ينيمت مارستانيبوفه در ب جاديا  رخبازيسادات م ميمر

با توجه به وجودبوفه در جنب نگهباني 
بيمارستان لذا ضرورتي جهت اجراي 
پيشنهادفعالٌوجودنداردلذا با پيشنهاد 

  .مخالفت شد
-   

 

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  شوراعضو 

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  حوريه زاهد
  عضو شورا

  مصطفي روحاني
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  
  دانشگاهصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 

  24:شماره جلسه  23/9/1391شنبه  پنج:تاريخ جلسه 8ساعت :زمان جلسه  238:شماره پياپي
 مصطفي ،پنجه شاهي،واحدي پوردكتر خندان،آقاي :غايبين   :تأخير در ورود و خروج

  زاهد، خانم  وحانير
  سالن شهدا: مكان

  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

مارستانيپرستاران شاغل در ب يرتبه بند  ينياحمد حس ديس  1
  .با پيشنهاد موافقت شد  30/4/91  يبهشت ديشه

 -  

در  OHSAS18001 ستمياستقرار س  انيصباغ ديمج  2
  17/4/91  مارستانيب

حاكميت باليني و  پياده سازي به با توجه
اعتبار بخشي كه بحث ايمني بيمار در ان 

است لذا با پيشنهاد  پيش بيني شده
  .مخالفت شد

-   

3  
بها دادن به کارمندان در مورد   عهيمحمد رضا ش

  یقاتيوتحق یپژوهش یکارها
با توجه به نظريه آارشناسي   ٦/٧/٩٠

معاونت پژوهشي با پيشنهاد 
  .مخالفت شد

-   

  مقدم يدريفاطمه ح  4
يبا فروشگاههايعقد قرارداد امور مال

وام  افتيبا در(پرسنل  ديبزرگ جهت خر
  ...)وكسرحقوق 

14/4/91  
با  با توجه به نظريه كارشناسي واحد رفاه

  -  .پيشنهاد مخالفت شد

به  دياليز R/Oباز گرداندن آب دستگاه  يمقداد راحت  5
  .با پيشنهاد موافقت شد   7/4/91  چرخه مصرف

 - 

بزرگ و واضح جهت  يواريساعت د هيته  يفاطمه ناد  6
 -    .با پيشنهاد موافقت شد  ICUOH  13/4/91 مارانيب

در خصوص انواع  ياراِئه كالس آموزش  يفاطمه ناد  7
  13/4/91  آن كاركرد و كريم سيپ

آيتم هاي ء يكه پيشنهاد جزئجااز آن
آموزشي بيمارستان ميباشد و طبق برنامه 

 در حال اجرا ميباشدزمان بندي آموزشي 
  .مخالفت شد پيشنهادميشود لذا با 

-   

پرتابل به  موقت كريم سيدستگاه پ هيته  يمرجان عبداله  8
  13/4/91  عدد كي ماريهر ب يازا

 ستيل ءشما جزشنهاديپ كهيئاز آنجا
مي باشد وبه دليل  زاتيتجه يدرخواست

لذا با  فعال اجرانشده كمبود اعتبارات،
  .مخالفت شد شنهاديپ

-    

 یها در بخش ها دنتيرز تيزيو یآران انياقبال رهيمن ٩
 ليتعط اميدر ا یداخل

 -  .پيشنهاد موافقت شدبا  ١٧/٤/٩١

 ژهيآموزش قرآن و تهيکم ليتشک  مقدميدريفاطمه ح ١٠
  کارکنان

يكه پيشنهاد شما در حيطه ئآنجااز  ٦/٤/٩١
و اختيارات معاونت   وظايف

توسعه ميباشد لذا با پيشنهاد شما 
  .مخالفت گرديد

-   

 فياصالح روش انتقال ملحفه کث  یکاش انيفاطمه آدم ١١
  یبخش به واحد لنژر

جهت آارشناسي به بيمارستان   ٧/٩/٩١
  .بهشتي ارسال شد

-   



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

 نيدرضازيدحميس ١٢
  نيالد

گري  در راستاي آاهش تصدي  ١٦/١١/٩٠  طب کار یمرکزتخصص سيتاس
دولت تاسيس مرآز پيشنهادي 

توسط مرآزخصوصي به  صرفه و 
صالح دانشگاه است لذا پيشنهاد 

  .مورد موافقت قرار نگرفت

-   

 یموسو نيحس ديس ١٣
  پناه

با  ميکه مستق ینانواهائ یبدن تيزيو
  سر وکار دارند ريخم

اصالح قانون  ٢با توجه به ماده   ١٥/١٠/٩٠
 ،قانون مواد خوردني ١٣ماده 

شاميدني، آرايشي با پيشنهاد شما آ
  .مخالفت شد

-   

 یحقوق شياعمال حق مسکن در ف  فروش یحاج اليل ١٤
  کارمندان

  -   .با پيشنهاد موافقت شد  ٧/٤/٩٠

    

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  اعضو شور

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  اعضو شور

  غالم علي صفاري طاهري                  
  عضو شورا                       

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاه با حضور رياست واعضاي كميته تحول اداريصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
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  سالن شهدا: مكان  زاهدو خانم مصطفي روحاني، آقاي :غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

  يزهرا روح  1
ديجدراتينانو در تعمياستفاده از تكنولوژ

 يبعض يو حت زاتيدانشگاه و در تجه
  ...ملحفه ها و 

1391  /09  /
12  

  با پيشنهاد موافقت شد
 -  

 انيعصار بهيط  2
  ياسرين

و شناساندن خدمات دانشگاه  ياطالع رسان
  16/11/90  و باال بردن دانش افراد

  با پيشنهاد موافقت شد
  - 

3  
 اليل/  يخياقدس ش

زهرا / سحرخوان 
  يساكن

«با عنوانيسيمسابقه خاطره نو يبرگزار
خاطرات بهداشت و درمان شهر قبل و بعد 

و  ستيبه مناسبت ب» دانشگاه سياز تاس
دانشگاه علوم  سيسال تاس نيپنجم

  كاشان يپزشك

23/11/90  

  .با پيشنهاد موافقت شد

 - 

ريكارمندان سايكارگاه برا يبرگزار  محمدرضا رامشك  4
  .با پيشنهاد موافقت شد  21/11/90  نهادها و سازمانها

 - 

 - زادهيمهدااليل  5
  ييكچو حهيمل

ويفن(فوق العادهيكالس ها يبرگزار
  با پيشنهاد موافقت شد   29/11/90  ) يو هنر يحرفه ا

 - 

  يحسن يمحمد حاج  6
قيآشنا نمودن، فعال ساختن و تشو

با )يعلم اتيه ريغ(كاركنان دانشگاه
  و پژوهش قيتحق

30/11/90  
به شرط نداشتن  با پيشنهاد موافقت شد

 -    بار مالي اهدي مجوز پايان دوره

 - يخياقدس ش  7
  آمرزش يمجتب

يبرايآ.آر.امسيارسال جواب سرو
همجوار از  يشهرستانها مارانيمراجعان و ب

  پست قيطر
16/12/90  

  با پيشنهاد موافقت شد
  -  

8  

 رضايعل/يخياقدس ش
 اليل/نژاد يكاشان

زهرا /سحرخوان
 يروح اله باد/يساكن

 نيحس/ زاده
محمدرضا /خدابخش

 مهيفه/ يمانيسل
  يطاهر

سالمت  يروابط عموم يشورا ليتشك
  5/12/90  شهرستان

  با پيشنهاد موافقت شد

  -  

نامه در  الياستفاده از شماره سر یحسن صفر ٩
 سربرگ

چناچه از نظر دفتر ايتي دانشگاه  ٢٤/١٢/٩٠
مشكل خواصي نباشدبا پيشنهاد 

 موافقت شد

 - 

و  یحس خودباور تيتقو یراه ها  ييسارا رضا ١٠
  یبالندگ

   -  .مخالفت گرديدبا پيشنهاد شما   ٦/٤/٩١
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

  -   با پيشنهاد موافقت شد  ٩/١٢/٩٠  سالمت ميتقو عيو توز  ميو تنظ هيته  یکرس ريام  ١١

و  یحس خودباور تيتقو یراه ها  يیسارا رضا ١٢
  یبالندگ

  
٢٠١٢/٩٠  

   -  تكراري و رد شد

در خصوص  یعموم یراهنما هيته  یزهرا روح  ١٣
خدمات قابل ارائه در درمانگاه 

  یبهشت مارستانيب

      با پيشنهاد موافقت شد  ٢١/١٢/٩٠
-  

              

  
  
  
  
  
  
  

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سيد سعيد مشتاقي
  اعضو شور

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  اعضو شور

  غالم علي صفاري طاهري                  
  عضو شورا                       

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاه صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  25:شماره جلسه  12/10/1391شنبه  سهتاريخ 8ساعت :زمان جلسه  239:شماره پياپي

  سالن شهدا: مكان  و دكتر پنجه شاهي مصطفي روحانيآقاي :غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

تنظيم شيوه نامه  به پيشنهاد دهنده جهت  20/  4/  1391  يستاد يروهايدر نحوه انتخاب ن يبازنگر  يسرافراز ريجهانگ  1
  - -  وارسال ان به شورا عودت شد

بخش  مارانيمحل اسكان همراهان ب نييتع  اين طاهره سعادت  2
  21/4/90  يبهشت ديشه مارستانيقلب ب

  با پيشنهاد موافقت شد
  - 

 يفعال كردن داروخانه جهت فروش داروها  رخبازيسادات م ميمر  3
  21/4/90  مارانيب

از آنجائيكه پيشنهاد شما جزء سياستهاي 
باشد و در دستور كارنيز است لذا  دانشگاه مي
  پيشنهاد موافقت نگرديدبا 

-  

زاده  يتقعلي اكبر   4
  يرهق

به فرستادن آمار مربوط  يالزام پزشكان عموم
  21/4/90  به صورت منظم و ماهانه ريواگ يهايماريبه ب

يف ظاازآنجائيكه پيشنهاد شمايكي از و
پزشكان ميابشد لذا با پيشنهاد شما موافقت 

  نشد
-  

به  يبخش جراح يعابر بانك ورودانتقال   رخبازيسادات م ميمر  5
  21/4/90  محوطه يرونيقسمت ب

زء وظايف بانك ججائيكه اين پيشنهادازآن
نيز در اين خصوص با  باشدوقبالً مذكور مي
ه شده و مورد موافقت بانك قرار بانك مذاكر

  نگرفته لذا پيشنهاد رد شد
-  

به  يدانشگاه و بهره بردار تيساخت ماكت سا  رضانعناكار  6
  21/4/90  سالگرد دانشگاه نيو پنجم ستيمناسبت ب

   با پيشنهاد موافقت شد
  - 

-ياعظم كاظم  7
  21/4/90  و كاركنان دانشگاه ديباشگاه اسات جاديا  رضانعناكار

  تكراري ومورد موافقت قرار نگرفت
-    

به دروس  ياتيبرنامه عمل يافزودن واحد درس  يزهره رجب  8
  22/4/90  يبهورز

س آموزشي بهورزي از وزارت نامه دروآيين 
متبوع ميباشدوپيشنهاد در حدود اختيارات 

  .دانشگاه نميباشد لذا با پيشنهاد مخالفت شد
  -  

انتظامات در هر طبقه از   ستگاهيا جاديا گل ديمج ٩
 يبهشت ديشه مارستانيب

قبالٌ از طريق دفتر حراست  با توجه به اينكه 22/4/90
لذا با  مي باشددانشگاه در حال پيگيري 

 پيشناد شما موافقت نشد

-  

 يدر ورود كياتومات يكيالكتر ينصب دربها  گل ديمج ١٠
  يبهشت مارستانيب يبخش ها

    .گرديد موافقتبا پيشنهاد شما   22/4/91
 

-  
  

كه با  يپرستار ريتصو يو نصب تابلو هيته  گل ديمج  ١١
 يسكوت دعوت م تياشاره همگان را به رعا

  .كرد

    .با پيشنهاد شما موافقت گرديد  22/4/91
 

-  

  
   



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  25:شماره جلسه  12/10/1391شنبه  سهتاريخ 8ساعت :زمان جلسه  239:شماره پياپي
  سالن شهدا: مكان  شاهيو دكتر پنجه  مصطفي روحانيآقاي :غايبين   :تأخير در ورود و خروج

 
در قانون پرداخت مستقيم يا غير مستقيم   22/4/91  پرسنل يغذا هيسهم يپرداخت نقد  گل ديمج  12

اد شما مخالفت هپيش بيني شده لذا با پيشن
  .شد

-  
 

  
  

و كالس ها و  نارهايكاهش زمان سم  گل ديمج  13
  يآموزش يكارگاها

زمان و برگزاري كالسها در فرمهاي مربوطه   90/4/22
وبراساس سرفصل زمان بندي مشخص 

تغييرمي گرددوامكان پذيرنمي باشد لذا با 
  .پيشنهادمخالفت شد

-  
 

  
  

 يها رخانهيدب نيپرسنل  و مسئول يجابه جائ          يعبد ينق يعل  14
  دانشگاه يواحد ها

    موافقت شد  90/4/22
 

-  

   -  رد شد پيشنهاد تكراري و  90/4/22  يانسان يرويدر ن زهيانگ شيافزا  خادم سادات اليل  15
  

و  يخدمات تخصص يفيوك  يگسترش كم  انيآدم يزهرا بن  16
  ينيمت مارستانيب يفوق تخصص

از انجائيكه پيشنهاد شما ازسياستهاي   90/4/22
اعتباراجرا  كمبود باشدوبدليل دانشگاه مي

  .نشده است لذا با پيشنهاد مخالفت شد

-   
  

  
        

  

  عليرضا كاشاني نژاد
  دبير شورا

  سعيد مشتاقيسيد 
  اعضو شور

  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  اقدس شيخي
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  اعضو شور

  غالم علي صفاري طاهري                  
  عضو شورا                       

  محمد واحدي پور
  عضوشورا

  حوريه زاهد
  عضو شورا

  دكتر خندان                          
  عضوشورا                             

  محمدرضا سليماني
  دبيرخانه شورا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاه صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  25:شماره جلسه  19/10/1391شنبه  سهتاريخ 8ساعت :زمان جلسه  240:شماره پياپي

  سالن شهدا: مكان  ،مصطفي روحاني،  انآقاي:غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

به علت تكراري بودن  با پيشنهاد موافقت   7/  4/  1391  مارستانيبوفه در ب جاديا  رخبازيسادات م ميمر  1
   -  نگرديد

  24/4/90  شنهاداتينظام پ يمجله تخصص يراه انداز  مقدم يدريفاطمه ح  2
  با پيشنهاد موافقت شد

  - 

از صاحبان  يمراسم قدردان يبرگزار  يقمصر يتوسل يعل  3
به علت تكراري بودن  با پيشنهاد موافقت   25/4/90  و كارآمد ديمف - برجسته  يشنهادهايپ

  -  نگرديد

شبكه بهداشت  يوجوددستگاه خودپرداز برا  يعفت المع آران  4
  با پيشنهاد موافقت شد  25/4/90  ودرمان

 - 

  يعبد ينق يعل  5

, ياز دانشكده پزشك  ادهيمحل مناسب عابر پ
, به مسجد بيوسالن قر يتئاترمركز يآمف
 ريو نصب سرعت گ يوسالن غذاخور نگيپارك

 سيبه محوطه پرد  يورورد ابانيدر  خ
  دانشگاه

25/4/90  

  با پيشنهاد موافقت شد

 - 

  25/4/90  يدرمان يمراكز بهداشت ينصب تابلو در تمام  كخواهين يهاد  6
جهت توضيحات بيشتر و راه كار مناسب به 

 -  -   پيشنهاد دهنده عودت شد

جهت  يپارك يبدنساز ياستفاده از دستگاهها  يزهرا مستحكم آران  7
  25/4/90  دانشگاه سيمحوطه پرد

دانشكئه پرستاري (اين امكانات در پرديس 
وجود دارد لذا با )مجتمع مسكوني وخوابگاه

  پيشنهاد مخالفت شد
-    

پاداش به طرح  يو دستورالعمل اعطا طيشرا  زهره آذرباد  8
  22/4/90  يشنهاديپ يها

 شنهاديبا پ يبا توجه به دستوالعمل وزارت
    -  مخالفت شد

كارمندان توسط دانشگاه پرداخت  يليتكم مهيب يحسن حلواچ 9
 .شود

  - ازآنجائيكه دانشگاه 22/4/90

 يرفاه ندهيو نما ينحوه انتخاب رابط آموزش  يقمصر يتوسل يعل 10
  كاركنان واحدها

انتخاب نمايندگان رفاهي وربطĤموزشي .  22/4/91
  ازاختيارت مديران واحدا

-   
  

     
  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا
  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا
  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  شيخي اقدس
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  غالم علي صفاري طاهري                  
  عضو شورا                       

  دكتر خندان
  عضو شورا

  محمد واحدي پور
  عضوشوار

  محمدرضا سليماني
  دبير خانه شورا

  
  

  

  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  دانشگاه صورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  26:شماره جلسه  3/11/1391شنبه  سهتاريخ 8ساعت :زمان جلسه  241:شماره پياپي

،دكتر خندان، صفاري طاهري مصطفي روحانيآقايان ،:غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  خانم شيخي و خانم زاهد

  رياستتاق ا: مكان

  

  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  نام و نام خانوادگي  رديف
  پيشنهاد

تأييد   توضيحات
  شده

عدم 
  تأييد

و  يخدمات تخصص يفيوك  يگسترش كم  انيآدم يزهرا بن  1
   -    24/  4/  1391  ينيمت مارستانيب يفوق تخصص

  27/4/90  يادار يفرم ها  يصبور بهيط  2
از آنجايكه در حال حاظر كليه امور فوق از 

در حال انجام طريق برنامه  اوتوماسيون 
  مخالفت شد ميشود لذا با پيشنهاد

-   

در دانشگاه  كاتوريكار  دنيمسابقه كش يبرگزار  زاهد هيحور  3
به علت تكراري بودن  با پيشنهاد موافقت   25/4/90  "من و شغلم"با موضوع 

  -  نگرديد

- يديحسن عرب سع  4
  مقدم يزاهد هيمرض

با  يعموم ييآشنا يپمفلت برا ايكتابچه  هيته
آنجايكه پيشنهاد قبالٌ انجام شده لذا با از   27/4/90  طرح پزشك خانواده

  -  پيشنهاد مخالفت شد

 يبرا نترنتيا قيو از طر يحضور ريمراجعه غ  يحيهما مد  5
  25/4/90  اعضا رشيامور مربوط به پذ

عودت به پيشنهاد دهنده جهت توضيحات 
  بيشتر

-  

 يونشست ها يتخصص يكارگروهها ليتشك  حجت اله كشاورز  6
  25/4/90  يعلوم پزشك يدانشگاهها نيب  يحقوق

  به دفتر حقوق ارسال شد يجهت كارشناس
-  - 

  يحسن حلواچ  7
در  يمراكز بهداشت يدارو خانه ها يواگذار

به بخش  ييروستا-يو شهر ييروستا يمان
  يخصوص

28/4/90  
لذا با پيشنهاد  پيشنهاد در حال انجام ميباشد
    -  مخالفت شد

كارمندان مجرد دانشگاه  نيازدواج ب قيتشو  يحسن حلواچ  8
جهت كارشناسي  به  معاونت بهداشتي    28/4/90  جهت رفع مشكل ازدواج

  -  -  ارسال شد   پيگيري  خانم   خاندايي

 - يرا ند يناد  هيسم 9
 يناد يمرتض

نامه ها و  انيپا نيجهت كنترل عناو شنهاديپ
 بيقبل از تصو يقاتيتحق يطرحها

كارشناسي به معاونت پژوهشي  ارسال جهت  28/4/90
 شد    پيگير   آقاي پور باباي

- - 

و  لياستفاده ازوسا حيآموزش نحوه صح  كخواهين يهاد 10
  يپزشك زاتيتجه

پيشنهاد در حال اجرا مي باشد لذا باپيشنهاد   28/4/91
  مخالفت شد

-   
  

 - مقدم  يدريفاطمه ح  11
  مقدم يدريح قهيصد

 يكوتاه مدت برا يكارگاه آموزش يبرگزار
با طرح پزشك  ييپرسنل دانشگاه جهت آشنا

  خانواده

جهت كارشناسي به معاونت بهداشتي جهت   28/4/91
  كارشناسي    پيگيري  خانم خاندايي

-  - 

     
  عليرضا كاشاني نژاد

  دبير شورا
  سيد سعيد مشتاقي

  عضو شورا
  محمد پوربابايي
  عضو شورا

  شهناز خاندايي
  عضو شورا

  واحدي پورمحمد 
  عضو شورا

  دكتر مرتضي پنجه شاهي
  عضو شورا

  محمدرضا سليماني
  دبير خانه شورا

  



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  
   



  
  
  

  بهداشني  و خدمات دانشگاه علوم پزشكي      
 درماني كاشان                 

  


