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  بسمه تعالي
  

  22/04/89صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 
  

در دفتر معاونت توسعه مديريت     22/04/89 صبح مورخ  10شنبه راس ساعت    سه   روز   دراجرايي آموزش دانشگاه     جلسه كميته    ينمسو
  .منابع دانشگاه با حضور افراد ذيل تشكيل گرديد

دستور كار  با تبريك عيد سعيد مبعث      يته و مسئول آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه         آقاي مهدي حاجي نوروزي دبير كم     در ابتدا   
  :ات زير توسط اعضاء مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه مصوبات آن بشرح ذيل مي باشدموضوع كه ندجلسه را اعالم نمود

  
ـ        5/11/1388 -پ/23357/29 مـصوبه شـماره      3باستناد بنـد     .1     شگاه در خـصوص دوره آموزشـي       كميتـه اجرايـي آمـوزش دان

 مقرر گرديد با رعايت موارد ذيل به صورت غيرحضوري مطـابق بـا فـرم تلخـيص     توانمند سازي كاركنان در حوزه سالمت     
  :نيازسنجي برگزار گردد

  .بابت هزينه برگزاري دوره بصورت غيرحضوري بعهده فرد متقاضي مي باشد  ريال100000پرداخت مبلغ  •
شركت كنندگان دوره قبلي اعم از بهداشتي يا درماني، متقاضيان دوره جديد جهت شـركت در دوره مـذكور               با توجه به رسته      •

 .تعيين مي گردند
  آموزش  ساعت100 كميته اجرايي آموزش دانشگاه، ميزان سقف 5/11/1388 -پ/23357/29 مصوبه شماره 1استناد بند ب •

 .يك سال رعايت گرددطول براي هر فرد در       
  
رر گرديد واحدهاي برگزار كننده دوره هاي آموزشي برنامه زمانبندي خود را به رابط آموزشي واحـد محـل خـدمت گـروه                        مق .2

  .هدف ارائه نموده و هماهنگيهاي الزم را بعمل آورند
  
          .نگي رابـط آموزشـي واحـد محـل خـدمت باشـد            همقرر گرديد حضور كليه كاركنان دانشگاه در دوره هاي آموزشـي بـا همـا               .3

  .غير اينصورت ساعت دوره  مذكور به عنوان آموزش ضمن خدمت محاسبه نخواهد شد در
  

با توجه به شرح وظايف كميته اجرايي آموزش دانشگاه مقرر گرديد از طريق معاونت محترم توسعه مديريت و منـابع دانـشگاه          .4
نان پس از تصويب كميتـه تـأمين اعتبـار و    كزش كاربه مديريتهاي مالي و بودجه ابالغ گردد تا كليه هزينه هاي مرتبط با آمو             

 . پرداخت گردد
  

 : دانشگاه مقرر گرديدمعاونت بهداشتيدر خصوص دوره هاي پيشنهادي  .5
 و جـدول زمانبنـدي از وزارتخانـه جهـت اخـذ مجـوز             4بـا ارائـه فـرم شـماره     : پودمان آموزشي سالمت روان در محـيط كـار     •

  .استعالم گردد
 .مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي موافقت گرديد: ي و كم كاري مادرزادي تيروئيدكارگاه باز آموز •
 .مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي موافقت گرديد: كليات پدافند غير عامل •
 .مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي موافقت گرديد: پيشگيري و كنترل فشارخون باال و ديابت •
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  .موافقت گرديد)  دانشگاهمديريت امور ماليپيشنهادي ( حسابداري با برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مباني .6
  

)  دانـشگاه  دانشكده پرسـتاري و مامـايي     پيـشنهادي   (با برگزاري دوره آموزشي فهرست نويسي و رده بندي كتب پزشكي             .7
  .موافقت گرديد

  
)  مـديريت فوريتهـاي پزشـكي      پيـشنهادي مركـز   (با برگزاري دوره آموزشي آمادگي و مقابله با حوادث طبيعـي و غيرمترقبـه                .8

 :موافقت گرديد
مقرر گرديد فقط افرادي مي توانند دردوره فوق شـركت نماينـد كـه كـه قـبالً دوره هـايي بـا عنـاوين ايمنـي و زلزلـه و                                      : تبصره

  . آتش نشاني را نگذرانده باشند
  

شـرايط ذيـل    اعت تعيين شده در يك سال با        سقف س اي پيشنهادي مركز مديريت امار و اطالعات دانشگاه با رعايت           هبا دوره    .9
  :موافقت گرديد

• Network 
• SQL server 2005(Ad……) 
• Windows XP professional & Windows Server 2003 
• SQL server 2005(Design…..) 
• Linux fundeamentals & Basic Administration….. 

  : تبصره
  .گروه هدف مشخص گردد.الف
  . تعيين ميزان هزينه برآورد شده طي يك نامه به كميته اجرايي آموزش ارائه گرددروش برگزاري دوره ها و. ب
  

  .موافقت گرديد) آقاي حبيب اله هاشمي (كلينيكال پرفيوژنبا حضور در دوره آموزشي .  10
  

تـه  نمايندگان آن دو واحـد در كمي       عدم حضور    بعلت معاونت درمان و معاونت دانشجويي دانشگاه         هاي پيشنهادي  ورهد .11
  . بررسي قرار نگرفتاجرايي مورد

بـا محتـواي پيـشنهاد       ) كميته پذيرش و بررسي پيشنهادها     8/4/89-8نامه شماره   (در خصوص اظهار نظر اعضاي كميته        .12
  .  موافقت نگرديدمذكور

 
  
  
 
 

  
 


