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  بسمه تعالي

  

  06/09/90صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 

  

با حضور اعضاء در دفتر معاونت  06/09/90مورخ صبح  8س ساعت أر  روز يكشنبه دراجرايي آموزش دانشگاه جلسه كميته مينپنج

  .گرديد برگزارمنابع دانشگاه توسعه مديريت و 

  

با عرض تسليت به مناسبت فرا دانشگاه و دبير كميته  موزش ضمن خدمت كاركنانمسئول آمهدي حاجي نوروزي در ابتدا آقاي 

موضوعات مطروحه در دومين همايش كارشناسان آموزش دستور كار جلسه را بيان نمودند و توضيحاتي در خصوص رسيدن ماه محرم، 

  .نظر اعضاء كميته قرار گرفتمورد بحث و تبادل  كهه ارائه نمود دانشگاه برگزار شده در وزارت متبوع بشرح ذيل

  

  :مذكورنكات مهم و حائز اهميت در همايش 

  

كارشناسان آموزش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مقرر گرديد  توسط پس از بررسي آئين نامه جديد نظام آموزش كاركنان -

 .كه تا پايان آذر ماه به كليه دانشگاهها ابالغ گردد

 .واعطاي اختيارات خاص به دانشگاههامه پنجم توسعه قانون برنا 20تأكيد و توجه به ماده  -

 .تشكيل كارگروه تخصصي در وزارتخانه -

 .ارزيابي عملكرد آموزش كاركنان با حضور كارگروه تخصصي -

 )مستمر و خالصه - دوره هاي آموزشي با مدت زمان كوتاه( دوره هاي آموزشي كپسولي برگزاري  -

 نوع دوم شرايط استفاده كاركنان ازگواهينامه نحوه  -

  DACUMنيازسنجي بر اساس استاندارد  -

  

  :سپس در راستاي دستور كار جلسه موضوعات مطرح و تصميمات زير اتخاذ گرديد

  

ويژه اعضاء كميته اجرايي و رابطين آموزش دانشگاه  آموزش در منابع انساني و نيازسنجيآموزشي  هاي مقرر گرديد دوره .1

آموزش جامع : كتب معرفي شده و مورد تأييد وزارت متبوع. (برگزار گردد در بهمن و اسفند ماه به صورت غيرحضوري

 .جديد DACUM بر اساس نيازسنجي - سازماني

 

در  )از لحاظ تعداد افراد( با عناوين رشته هاي شغلي محدود كاركنانمقرر گرديد واحدهاي تابعه دانشگاه براي شركت  .2

ا با ذكر اسامي و رشته شغلي جهت معرفي به دانشگاه علوم پزشكي ، افراد مورد نظر رشغلي، تخصصي دوره هاي آموزشي

 . مشهد به مديريت توسعه و منابع دانشگاه اعالم نمايند

  

دانشگاه معاون محترم توسعه  پس از اخذ نظرويژه كاركنان جديداالستخدام و قراردادي  توجيهي بدو خدمتدوره آموزشي  .3

 .گرددبرگزار

  

 .موافقت شد) آمار و مدارك پزشكي(نايي با شبكه هاي كامپيوتري سيستم هاي اطالعات مديريتآشبا برگزاري دوره آموزشي .4
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مولف : كتاب شهروند الكترونيك : منبع (الكترونيكي  -بصورت غيرحضوري شهروند الكترونيكموزشي آ با برگزاري دوره .5

 .موافقت گرديد) مهندس مرتضي ناصري

 

پيشنهادي مديريت محترم روابط عمومي  رنويسي در روابط عمومي الكترونيكشيوه هاي خببا شركت در دوره آموزشي  .6

 .دانشگاه موافقت گرديد

به  )پيشنهادي مركز مديريت آمار و فن آوري  اطالعات دانشگاه(بشرح ذيلدر دوره هاي آموزشي  ITبا شركت كارشناسان  .7

 :دبراي ساير كارشناسان مربوطه موافقت گرديآموزشي دوره شرط برگزاري 

 2008مهاجرت به ويندوز سرور -

- SQL SERVER 2008 

 CEHامنيت  -

- EXCEL پيشرفته 

  

پيشنهادي معاونت (مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي  آشنايي با علم سنجي و راهكارهاي تحقق آنبا دوره آموزشي  .8

 . موافقت گرديد) پژوهشي دانشگاه

 

پيشنهادي معاونت غذا دارو دانشگاه موافقت  هداشتيآشنايي با فرآورده هاي آرايشي و ببا برگزاري دوره آموزشي  .9

 .گرديد

مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي بشرح زير موافقت  معاونت درمان دانشگاهموزشي پيشنهادي آبا برگزاري دوره هاي  .10

 :گرديد

 كارگاه آشنايي با فرآيند مميزي كيفيت در آزمايشگاهها -

 كارگاه حاكميت باليني -

 )هموويژالنس(استقرار نظام مراقبت از خون كارگاه آشنايي با نحوه  -

 كارگاه آشنايي با نحوه  تفسير نتايج برنامه ارزيابي خارجي كيفيت -

 كارگاه آشنايي با فرآيند مميزي كيفيت در آزمايشگاهها -

 كارگاه آموزشي مميزي داخلي آزمايشگاه -

 )استاندارد سازي و اعتبار بخشي(برنامه ريزي استراتژيك  -

 حين و بعد از عمل جراحيمراقبتهاي قبل  -

 اورژانسهاي اورولوژي -

 مسموميتها و مراقبتهاي پرستاري از آنها -

 كنترل عفونتهاي بيمارستاني -

 تعادل مايعات و الكتروليتها و انواع محلولهاي تزريقي -

- MI  )و مراقبتهاي پرستاري از آنها) انفاكتوس حاد ميوكارد 

 دردهاي شكمي -

 ندياليز و مراقبتهاي پرستاري از آ -

 اصول درمان و مراقبت زخمها -

 طريقه نمونه گيري و رگ گيري در بزرگسال و اطفال  -
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 تروما به سر -

 ايكتر در نوزادان -

 تشنج در بزرگساالن و نوزادان -

 مديريت و رهبري در پرستاري -

 بيماري آسم و آلرژي و مراقبتهاي پرستاري از آنها -

 ديابت و مراقبت پرستاري از انها -

 وها و سرمها و محلول هاي تزريقيفرمول تهيه انواع دار -

 اصول گزارش نويسي در پرستاري -

  

بشرح ذيل موافقت  4فرم شماره  -مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي معاونت بهداشتي دانشگاهبا دوره هاي پيشنهادي  .11

 :گرديد

 كنترل گرد و غبار سيليس و بيماري سيليكوزيس در محيط كار •

 بيماري زئونوز •

 سالمكارگاه ارزيابي كودك  •

 اصول بيوشيمي •

 خطرات سموم مورد استفاده در كشاورزي و آئين نامه هاي مربوطه •

 وسايل حفاظت فردي •

 ايزو و روند اجراي آن در سازمان •

 روشهاي ارزيابي ريسك •

 )ويرايش دوم دستورالعمل كشوري( بيماري سل  •

 بيماري تاالسمي •

 بهداشت دهان دندان كودكان •

 ارسبسته خدمت جوانان، نوجوانان و مد •

 بهداشت رواني سالمندان •

 آمار و شاخصهاي كاربردي بهداشت حرفه اي •

 تربيت مربي رابطين •

 روشهاي برخورد سندرميك با بيماري آميزشي •

 آشنايي با داروهاي خانه بهداشت •

 )سال 60تا  25سالمت مردان و زنان (ه اي سبا و سما قكارگاه آموزشي منط •

 ايمني برق و حريق •

 مدارس مروج سالمت •

 ل داروئي و روش استفاده آنهااشكا •

 كارگاه منطقه اي كنترل و پيشگيري ديابت •

 بهداشت دهان و دندان دوران بارداري •

 يائسگي •
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 كارگاه هماتولوژي •

 )استاندارد نيازسنجي در بحث مورد اشاره  به شرط تعيين و مشخص نمودن(  اصول طراحي يك برنامه آموزشي •

 

با توجه به اينكه در قالب دوره هاي            )مالكيت فكري(ت و اختراعات آشنايي با ابداعابرگزاري دوره آموزشي  .12

  .بهبود مديريت مي باشد مورد موافقت قرار نگرفت

مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي بشرح ذيل موافقت  معاونت پژوهشي دانشگاهموزشي پيشنهادي آبا برگزاري دوره هاي  .13

 :گرديد

 از نرم افزار ژوترومديريت اطالعات علمي با استفاده  •

 pubmedدوره آشنايي با بانك اطالعاتي  •

و فرم ب از طريق  4دانشگاه جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و ارسال فرمهاي شماره  واحدهاي درمانيمقرر گرديد كليه  .14

ارشناسان ك توسطدانشگاه اقدام و  معاونت بهداشتيبا  دوره هاي آموزشي بهداشتيدانشگاه و برگزاري  معاونت درمان

 .مربوطه با كميته اجرايي آموزش مكاتبه نمايند

 . ساعت ويژه مديران موافقت گرديد 12به مدت  فنون سنجش و ارزيابي عملكرد با برگزاري دوره آموزشي .15

پيشنهادي كميسيون تحول اداري (ويژه مديران  آشنايي با نقشه جامع علمي سالمت دانشگاه يبا برگزاري دوره آموزش .16

 .مطلبق با فرم تلخيص نيازسنجي موافقت گرديد )دانشگاه

  

  .در پايان جلسه با ذكر صلوات خاتمه يافت.

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  27/9/90: تاريخ                                                                                         

  پ/15841/6/29 :شماره                                                                    بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

  : پيوست                                                                                       توسعه و منابع انساني دانشگاه يتمدير            

   

  81147/87137ميدان پانزده خرداد ، ابتداي خيابان اباذر ، صندوق پستي : كاشان 

 www.Kaums.ac.ir، وب سايت  0361 – 4464950،  دورنگار   0361 – 4444998تلفن 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  27/9/90: تاريخ                                                                                         

  پ/15841/6/29 :شماره                                                                    بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

  : پيوست                                                                                       توسعه و منابع انساني دانشگاه يتمدير            

   

  81147/87137ميدان پانزده خرداد ، ابتداي خيابان اباذر ، صندوق پستي : كاشان 

 www.Kaums.ac.ir، وب سايت  0361 – 4464950،  دورنگار   0361 – 4444998تلفن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  


