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  بسمه تعالي

  

  15/4/90صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 

  

منـابع  در دفتر معاونت توسعه مديريت و  15/4/90صبح مورخ 10شنبه راس ساعت  چهاردر روز اجرايي آموزش دانشگاه جلسه كميته  دومين

  .دانشگاه با حضور افراد ذيل تشكيل گرديد

  

دستور كار جلسه را بيان نمودند و توضـيحاتي در خصـوص موضـوعات مطـرح      اعياد شعبانيهبريك با ت مهدي حاجي نوروزيدر ابتدا آقاي 

دوره هـاي   فـرم ارزيـابي   ه سـپس ارائـه نمودنـد   برگـزار گرديـد   10/3/90آموزش دانشگاه كه در تاريخ اولين جلسه كميته اجراييشده در 

  . آموزشي مورد بررسي و تبادل نظر اعضاء كميته قرار گرفت

  

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

  

شغلي و دوره هـاي عمـومي در سـايت دانشـگاه جهـت اطـالع كليـه پرسـنل          -موزشي تخصصي ر گرديد برنامه اجرايي دوره هاي آمقر .1

  .دانشگاه قرار گيرد

معاونـت دانشـجويي دانشـگاه ويـژه كليـه كاركنـان بصـورت              آن پيشـنهادي   حجاب و پيامدهاي اجتماعيبا برگزاري دوره آموزشي .  2

  .هزينه دوره بعهده خود پرسنل و مابقي بعهده دانشگاه مي باشد% 50موافقت گرديد و مقرر گرديد  غير حضوري و اينترنتي

جهـت   87وجه بـه اينكـه در سـال    پيشنهادي معاونت دانشجويي دانشگاه با ت امر به معروف و نهي از منكردر خصوص كارگاه آموزشي . 3    

  .كليه كاركنان برگزار گرديده مقرر گرديد فقط افرادي كه تاكنون دوره مذكور را نگذرانيده اند در كاگاه فوق شركت نمايند

اي مورد بررسي قرار گرفت كه بـه جهـت وجـود برحـي اشـكاالت بـر      ) ويژه گروه شغلي آزمايشگاه( معاونت درماندوره هاي پيشنهادي . 4    

  .اصالح عودت داده شد

با رعايـت مقـررات حفاظـت در    ) بيمارستان بهشتي -معاونت درمان( مقدماتي حفاظت در برابر اشعهدر خصوص اجراي دوره آموزشي . 5    

  . برابر اشعه و تكميل فرم مدرسين موافقت گرديد

با توجه به اينكه ) اونت پژوهشي دانشگاهمع 9/3/90- پ/6831/5/29نامه شماره ( كنگره قرآن پژوهي و طبدر خصوص . 6    

تكميل ) 4فرم شماره(قبل از اجراي دوره هيچگونه هماهنگي با كميته اجرايي آموزش دانشگاه صورت نگرفته و فرمهاي مربوطه 

  .نگرديده است اخذ مجوز وجاهت قانوني ندارد

يد خانم مهندس يزداني جهت اجراي فايل صوتي در مقرر گرد مديريت اسالمي ويژه مديراندر خصوص دوره آموزشي . 7    

  . سايت دانشگاه اقدام الزم بعمل آورند

  :بشرح ذيل موافقت گرديد بيمارستان اخوانبا برگزاري دوره هاي پيشنهادي . 8    

  نفروپاتي ديابتي*    

  ارزيابي بيماران ديابتي*    

  رابطه مذهب با اختالالت رواني*    

  رب استرس زاواكنش به تجا*    

  آموزش بيماران روانپزشكي پس از ترخيص*    
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در خصوص دوره هاي پيشنهادي، ويژه هيأت امناء دانشگاه دبير محترم  3/3/90 -پ/2/1/9/29در خصوص نامه شماره . 9

  .كارشناس هيأت امناء مقرر گرديد حضور در دوره هاي عمومي و بهبود مديريت بالمانع مي باشد

با معرفي و تكميل فرم مدرسين ) IT( مديريت فن آوري اطالعاتضرورت برگزاري دوره هاي پيشنهادي مركز با توجه به . 10

  .دوره و تأمين اعتبار،  با اجراي دوره هاي مذكور موافقت گرديد

  

كت در و تعيين گروه هدف ، با شر 4با تكميل فرم ) معاونت درمان دانشگاه(كنگره سراسري پزشكي ورزشي  در خصوص در. 11

  . كنگره فوق موافقت گرديد

مقرر گرديد فرم مشخصات مدرسين تكميل و به  مديريت محترم امور مالي 4/4/90 - پ/48606/29در خصوص نامه شماره . 12

  .كميته اجرايي آموزش دانشگاه ارسال گردد

و پس از تأييد اعضاء كميته در از لحاظ مدت زمان  اعتبار برگزاري دوره هاي آموزشي 4مقرر گرديد در فرمهاي شماره . 13

  .صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه اعمال گردد

  

  .در پايان جلسه با ذكر صلوات خاتمه يافت.

  

    


