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  بسمه تعالي++

  

  12/11/90صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 

  

با حضور اعضاء در دفتر معاونت  12/11/90مورخ صبح  8س ساعت أر  شنبهچهارروز  دراجرايي آموزش دانشگاه جلسه كميته مينشش

  .گرديد برگزارمنابع دانشگاه توسعه مديريت و 

  

         به مناسبت تبريكبا عرض دانشگاه و دبير كميته  ل آموزش ضمن خدمت كاركنانمسئومهدي حاجي نوروزي در ابتدا آقاي 

پيش نويس نظام جديد آموزش در خصوص  گزارشي دستور كار جلسه را بيان نمودند و، دهه فجر انقالب اسالمي... ايام افرا رسيدن 

  .و تبادل نظر اعضاء كميته قرار گرفتمورد بحث  كه هارائه نمود عملكرد ده ماهه آموزش كاركنانكاركنان  و 

  

و با همكاري سازمان دانشگاه  كارشناسان ستادي جهت فنون سنجش و ارزيابي عملكردبا برگزاري دوره آموزشي  .1

 .موافقت گرديدمديريت صنعتي و تدريس آقاي حميدرضا نوري 

  

و با ورت غيرحضوري و الكترونيكي ويژه پرسنل جديد االستخدام به ص توجيهي بدو خدمتبا برگزاري دوره آموزشي  .2

  .موافقت گرديد) 3/10/90 - 1058نامه شماره (همكاري موسسه كيان خرداد پارس 

         

  .مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي موافقت گرديد در قانون كار طبقه بندي مشاغلبا برگزاري دوره آموزشي  .3

    

مطابق با فرم تلخيص  آوري اطالعات دانشگاهمركز مديريت آمار و فن هاي پيشنهادي  هدور با برگزاري .4

 :نيازسنجي بشرح ذيل موافقت گرديد

  

 امنيت اطالعات •

 تكميلي سيستم اتوماسيون اداري •

  IPV6مهاجرت به  •

  VISIOم افزار نر •

  6مهاجرت به پروتكل اينترنتي  •

         

رم تلخيص نيازسنجي موافقت مطابق با ف بررسي مشكالت برنامه نرم افزار پرسنليبا برگزاري دوره آموزشي  .5

 .گرديد

  

 .مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي موافقت گرديددر آموزش  نيازسنجي با برگزاري دوره آموزشي  .6
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بشرح ذيل مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي  معاونت بهداشتي دانشگاهپيشنهادي  آموزشي هاي با برگزاري دوره .7

 .موافقت گرديد

 1نيازسنجي آموزشي در سالمت •

 2ازسنجي آموزشي در سالمتني •

 پيشگيري كنترل و درمان گزش جانوران زهري ايران •

 شيوه هاي نظارت بازرسي و كنترل مراكز و كارگاههاي توليدي مواد غذايي •

 مداخالت سيستم بهداشت در حوادث و باليا •

• ADR  

 كنترل و پيشگيري ديابت •

 اضطرارهاي آلودگي هوا و اقدامات مرتبط با آن •

 متمدارس مروج سال •

 كنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان •

 انگل شناسي •

 نحوه صحيح اجراي قوانين بيمه اي •

 در سيستم توليد مواد غذايي HACCPآشنايي با  •

 2طراحي و اجراي برنامه آموزشي  •

  

ويژه كاركنان  تجزيه و تحليل شغليو  جذب و استخدام و نگهداري منابع انسانيبا برگزاري دوره آموزشي  .8

 .اني و مديران موافقت گرديدمنابع انس

  

جهت بررسي به خانم حمزه بيدگلي ) كسورات بيمه اي( معاونت درمان دانشگاهدر خصوص دوره پيشنهادي  .9

 .نماينده آن معاونت ارجاع گرديد

  

مصوب كميته اجرايي گزارشي از دوره هاي اجرا شده ) خانم حمزه بيدگلي( نماينده معاونت درمانمقرر گرديد  .10

 .به تفكيك رشته شغلي تنظيم و به كميته اجرايي آموزش دانشگاه ارائه نمايدويژه گروه درماني  90سال در 

  

مقرر گرديد كارگزيني واحدهاي دانشگاه، پرسنل جديد االستخدام را جهت برنامه ريزي آموزشي به رابطين آموزش  .11

 .معرفي نمايند

  

مطابق با فرم  ).....و  بيمارستان متيني - بهشتي بيمارستان( معاونت درمان دانشگاهبا دوره هاي پيشنهادي  .12

 :تلخيص نيازسنجي بشرح ذيل موافقت گرديد
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 ساكشن لوله تراشي و تراكئوستومي •

 مراقيتهاي پرستاري در توراكتومي •

 افزايش فشار داخل جمجمه •

  ICUمراقبتهاي پرستاري رايج در  •

 اورژانس هاي اطفال •

 اورژانس هاي مامايي •

 ون لومباريكسندر پو مراقبتهاي پرستاري •

 مراقبت از مادران پر خطر •

  1مراقبت از نوزاد تحت ونتيالتور  •

  2مراقبت از نوزاد تحت ونتيالتور  •

 پرستار و قانون •

 مولتي پل تروما •

 اخالق در پرستاري •

 1احياء قلبي ريوي بالغين •

 2احياء قلبي ريوي بالغين •

 احياء قلبي ريوي مقدماتي •

 احياء نوزاد سالم •

 د نارساحياء نوزا •

 اكسيژن درماني •

 مراقبتهاي عمومي پرستاري و مامايي •

 هپاتيت •

 تب كريمه كنگو •

 كار با ونتيالتور •

 تداخالت دارويي •

 ارگونومي •

 تزريق خون و فرآورده هاي خوني •

 تجهيزات پزشكي •

 اورژانس هاي پرستاري •

 آموزش به بيمار •

 كنترل درد •

• ABUSE در دختران 

 مراقبت از انواع كاتتر •
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 با تأكيد بر زخم بسترمراقبت از زخم  •

 راديوگرافي و سونوگرافي رهايوسيجمراقبت پرستاري قبل و بعد از پر •

 استروك •

  ABGتفسير گازهاي خون شرياني  •

 برنامه استراتژيك و رسالت بيمارستان •

 مراقبت پرستاري در آنژيوگرافي و آنژيوپالستي •

 ابزار شناسي در اتاق عمل •

 ديابت •

 رحم اجاره اي •

 1كارگاه شيردهي •

 2ارگاه شيردهيك •

  3كارگاه شيردهي •

 ارتباط با بيمار •

 طريقه اشعه گذاري در اتاق بيماران •

 اورژانس نوزادان •

 روش كار در اتاق عمل •

 صرع در بارداري •

 خونريزي پس از زايمان •

 تشنج در نوزادان •

 مراقبت از نوزاد تحت انكوباتور •

 ارزيابي راه هوايي در بيماران مولتيپل تروما •

 ديابت در بارداري •

 طريقه استفاده از دستگاه وارمر يا گرم كننده در نوزادان •

 عفونت ادراري •

 مرگ مادري •

 كاربرد خون و فرآورده هاي خوني در زنان و زايمان •

• ROOT CAUSE ANALGSIS-RCAT 

 نظام مراقبت پري نانان و آموزش نرم افزار •

 زارماهه و سالمت كودكان و آموزش نرم اف 1- 59ارتقاء نظام مراقبت مرگ كودك  •

 بسته خدمتي مراقبت از نوزاد سالم در بيمارستان •

 فرم پاتوگراف •

  ENTآشنايي با تازه هاي جراحي چشم  •

 آشنايي با نحوه برخورد با مصدومان هسته اي •
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 آشنايي با مباحث دارويي داروخانه •

 آشنايي با تازه هاي گفتار درماني •

  OAE-ABRكارگاه تشخيصي  •

 انيآشنايي با كنترل عفونتهاي بيمارست •

 آشنايي با مباحث مختلف آزمايشگاهي •

 آشنايي با مباحث راديولوژي •

 آشنايي با پسماندهاي بيمارستاني •

 آشنايي با گازهاي طبي مورد استفاده در بيمارستان •

 آشنايي با تازه هاي مددكاري اجتماعي •

 آشنايي با تازه هاي شنوايي سنجي •

 بهداشت و ايمني •

 آشنايي با فوريتهاي پزشكي •

 HIS آشنايي با •

 شكي، مصاحبه انگيزشيمصاحبه روانپز •

 اصول دياليز در بخشهاي دياليز •

 آمادگي براي زايمان •

 مراقبت پرستاري از بيماران پس از عمل جراحي قلب باز •

 مراقبت در نارسايي كليه •

 بيماريهاي عروقي •

  كنترل عفونت •

• ICS سيستم مديريت بحران 

 له با حوادث غير مترقبهچگونگي ارزيابي آسيب پذيري مراكز درماني در مقاب •

 آشنايي با مديريت بحران در سوانح و حوادث غير مترقبه •

 ABR/OAEكارگاه تشخيصي  •

 بهداشت و ايمني •

 آشنايي با آموزشهاي تكميلي بخشهاي تخصصي آزمايشگاه •

 آشنايي با مباحث راديولوژي •

 آشنايي با اصول مددكاري اجتماعي •

 آشنايي با انواع اختالالت گفتاري •

 با مباحث شنوايي سنجيآشنايي  •

 مخصوص مراقبت مرگ نوزاد CSOارتقاء نرم افزار  •

 ماهه 1-59مخصوص مراقبت مرگ كودك  CSOارتقاء نرم افزار  •
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 :مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي موافقت گرديد دانشگاه مديريت امور ماليبا دوره هاي پيشنهادي  .13

 نظام نوين مالي مديريت موجودي كاال در •

 )كاالي سرمايه اي(ام نوين مالياموال در نظ •

 گردش عمليات مالي در نظام نوين مالي •

 فرآيند كنترل هزينه و تعهدات در نظام نوين مالي •

  

پيشنهاد نمودند جهت افزايش و ارتقاء بهره وري سازمان در اجرايي آموزش آقاي دكتر فرزندي پور رئيس كميته  در پايان

در  موجود با توجه به گروههاي هدف به صورت تخصصي نامه هاي نرم افزاريآموزش كليه بربرنامه آموزشي دانشگاه، 

  .برگزار گردد پيش بيني و سال آينده

  

  والسالم                         

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


