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  بسمه تعالي

  

  12/06/90صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 

  

در دفتر معاونت با حضور اعضاء  12/6/90مورخ صبح  10:30س ساعت أدر روز شنبه راجرايي آموزش دانشگاه جلسه كميته سومين

  .گرديد برگزارمنابع دانشگاه توسعه مديريت و 

  

دستور كار جلسه را بيان نمودند و  دانشگاه و نايب رئيس كميتهانساني و منابع  مدير توسعه محمد واحدي پوردر ابتدا آقاي 

سياستهاي كلي نظام جديد آموزش كاركنان ، فرآيند آموزش، فعاليتهاي رابطين آموزش در واحدهاي تابعه توضيحاتي در خصوص 

و  10/3/90هايدانشگاه كه در تاريخ آموزش كميته اجراييو دومين جلسه اولين جلسه موضوعات مطرح شده در دانشگاه و 

   .ارائه نمودند برگزار گرديد15/4/90

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

  

بخشنامه  منابع انساني يش نويس دستور العمل نظام جديد آموزش و توانمند سازيپس از مطالعه پاعضاء كميته مقرر گرديد .1

نظرات و پيشنهادات  معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،  29/5/90 -د/1521/209شماره 

  .خود را در جلسه بعدي كميته براي بررسي و انعكاس به وزارت متبوع ارائه نمايند

  

اعم از آموزش مداوم و  آن گرديد قبل از برگزاري به منظور جلوگيري از اجراي دوره هاي آموزشي به صورت تكراري در دانشگاه مقرر.2

  .غيره در شوراي آموزشي فرعي واحدهاي دانشگاه يكسان سازي شود

  

در جلسه بعدي كميته جهت  90ماهه اول سال  6گزارش عملكرد آموزش را در مقرر گرديد واحد آموزش ضمن خدمت كاركنان .3

    .بررسي به اعضاء ارائه نمايد

  

  .موافقت گرديد آشنايي با قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سالمتموزشي آدوره با برگزاري .4

  

جهت كارشناسي و بررسي مجدد به كارشناس مربوطه ارجاع  مديريت روابط عمومي دانشگاههاي آموزشي پيشنهادي وره د.5

  .گرديد

  :مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي بشرح ذيل موافقت گرديد گاهدانشمنابع مديريت بودجه و برنامه ريزي با دوره هاي پيشنهادي .6

  مديريت مالي -

  گام به گام بودجه ريزي عملياتي -

  نقش موافقتنامه در اجراي بودجه -

  بودجه ريزي عملياتي و پروژه هاي عمراني -

  

هت بررسي و كارشناسي به ج) 18/5/90-1001نامه شماره (دانشگاه  دانشكده بهداشتپيشنهادي  ARC GISدوره آموزشي . 7

  . خانم رجبي ارجاع گرديد - نماينده معاونت بهداشتي
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       بشرح ذيل مورد بررسي 4فرم شماره  –دانشگاه به شرط اصالح فرم تلخيص نيازسنجي معاونت درماندوره هاي پيشنهادي . 8

  :قرار گرفت

  ت شدموافق): فوريتهاي پزشكي(اورژانسهاي پيش بيمارستاني طبي پايه  -

  موافقت شد): فوريتهاي پزشكي(اورژانسهاي پيش بيمارستاني طبي پيشرفته  -

سي و اصالح فرم عودت رجهت بر): فوريتهاي پزشكي( ACLS: advanced cardiac life supportاحياء قلبي ريوي پيشرفته  -

  .گردد

  موافقت نشد): فوريتهاي پزشكي(آموزش امداد و نجات غريق پيشرفته در آب  -

با توجه به اينكه دوره مذكور در دي ماه توسط دفتر آموزش مداوم ): شبكه بهداشت آران و بيدگل(اصول گزارش نويسي در پرستاري  -

  .دانشگاه برگزار ميگردد مورد موافقت قرار نگرفت

  موافقت گرديد): شبكه بهداشت آران و بيدگل(آموزش تزريق خون و فرآورده هاي خوني -

  موافقت شد): ه بهداشت آران و بيدگلشبك( مسموميتها -

  موافقت شد): شبكه بهداشت آران و بيدگل(طريقه اكسيژن رساني و ساكشن كردن -

  موافقت شد): شبكه بهداشت آران و بيدگل( ECGتفسير  -

  موافقت شد): شبكه بهداشت آران و بيدگل( CPRاصول علمي و كاربردي احياء قلبي ريوي در بزرگساالن -

  .سي و اصالح فرم عودت گرددرجهت بر): شبكه بهداشت آران و بيدگل(با تجهيزات پزشكي آشنايي  -

  .سي و اصالح فرم عودت گرددرجهت بر): شبكه بهداشت آران و بيدگل(فرمول تهيه انواع داروها و سرمها و محلول تزريقي -

  .سي و اصالح فرم عودت گرددرجهت بر): ن و بيدگلشبكه بهداشت آرا(تعادل مايعات و الكتروليتها و انواع محلولهاي تزريقي  -

  .جهت برسي و اصالح فرم عودت گردد): شبكه بهداشت آران و بيدگل(ديابت و مراقبتهاي پرستاري  -

  .دوره هاي پيشنهادي بيمارستان اخوان جهت بررسي و اصالح فرم عودت گردد -

  

  .ابق با فرم تلخيص نيازسنجي موافقت گرديدمط مديريت سازمانهاي خدمتگرابا برگزاري دوره آموزشي . 9

  

پيشنهادي  تازه هاي علمي به صورت تئوري و عملي در پرتونگاري و راديولوژي و سي تي اسكنبا برگزاري دوره آموزشي . 10

  .بيمارستان بهشتي موافقت گرديد

ويژه كاركنان  دوركاري ري آزمون غيرحضوريهيئت رئيسه محترم دانشگاه مبني بر برگزا 5/5/90صورتجلسه مورخ  1باستناد بند .11

شاغل در پرديس دانشگاه و بنا به درخواست جمعي از پرسنل جهت اعمال امتياز دوره مذكور بعنوان مزاياي آموزش ضمن خدمت  

  .پيشنهاد فوق مطرح و مورد موافقت اعضاء قرار نگرفت

  

دوره هاي آموزشي مورد نياز پرسنل خود را با ذكر  دانشگاه تآمار و فن آوري اطالعا يتمركز مديرنماينده مقرر گرديد  .12

  .عنوان دوره، گروه هدف، برآورد هزينه، ريز برنامه ها را جهت بررسي به كميته اجرايي ارائه نمايند

  

  .مقرر گرديد جلسه فوق العاده كميته در پايان شهريور ماه برگزار گردد .13

  

  .افتدر پايان جلسه با ذكر صلوات خاتمه ي.
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