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  بسمه تعالي

  

  27/2/91دانشگاه مورخ  و توانمندسازي منابع انساني كميته اجرايي آموزش

  

در دفتر معاونت توسـعه مـديريت و  منـابع     27/2/91 صبح مورخ 8س ساعت شنبه رأ چهاردر روز اجرايي آموزش دانشگاه جلسه كميته  اولين

  .تشكيل گرديد اعضاي كميتهبا حضور  دانشگاه

اهـداف آمـوزش كاركنـان و     و  90در سـال   عملكرد كميته اجرايي آموزش كاركنانر خصوص حاجي نوروزي توضيحاتي دهدي مدر ابتدا آقاي 

  .نمودند توضيحات مبسوطي را ارائهو همچنين دستورالعمل جديد آموزش كاركنان  90ارزيابي دوره هاي آموزشي در سال 

  

  :مات زير اتخاذ گرديددر راستاي دستور كار جلسه موضوعات مطرح و تصمي سپس

  

مقرر گرديد با هماهنگي آقاي افاضل براساس شرح وظايف مشمولين دوره هاي آموزشـي مـورد    بهياركمك  در خصوص رشته شغلي .1

  .نياز برگزار گردد

         ICDL، دوره هـاي آموزشـي   بـر اسـاس قـانون مـديريت خـدمات كشـوري       پرسنل جديد االسـتخدام مقرر گرديد كليه  .2

 .استخدام طي نمايند اصلي شرايط از را بعنوان يكي)ت كامپيوترهفت مهار(

  

بـه مـدت    توجيهي بدو خـدمت مقرر گرديد دوره آموزشي   90با عنايت به مصوبه ششمين كميته اجرايي آموزش دانشگاه در سال  .3

 .ساعت به صورت غير حضوري ويژه پرسنل جديد االستخدام برگزار گردد 60

  

ملزم به شـركت در دوره هـاي   ، آئين نامه اداري استخدامي اعضاء غير هيأت علمي  2ماده  4بصره قرارداد ت مشمول كاركنان .4

عهـده دار نيازسـنجي    مديريت امور عمومي دانشگاه. آموزشي ضمن خدمت بر اساس نيازسنجي و وظايف سازماني خود مي باشند

 .و پيشنهاد دوره هاي آموزشي براي پرسنل فوق مي باشد

  

جهـت اخـذ مجـوز برگـزاري          ) بيمارسـتانها (، كليه واحدهاي درماني دانشگاه همسان سازي دوره هاي آموزشيهت مقرر گرديد ج .5

 . از طريق معاونت درمان دانشگاه به كميته اجرايي آموزش ارسال نمايند 4دوره هاي آموزشي فرمهاي مربوطه را در قالب فرم 

  

موزشـي ويـژه   دوره هاي آبا برگزاري  توسط استانداري، رد دانشگاهابي عملكارزي با عنايت به شاخص هاي تعيين شده در خصوص .6

 :شرح ذيل موافقت گرديدبه  دانشگاه مديران

 آشنايي با مدلهاي بهبود كيفيت •

 مديريت كيفيت و تعالي در نظام سالمت •

 آشنايي با ده برنامه تحول اداري و شاخصهاي مرتبط با آن •

 محاسبات و محاسبات عمومي كشورآشنايي با قوانين و مقررات ديوان  •

 آشنايي با نظام و آئين دوركاري •

 آشنايي با سامانه الكترونيكي ارتباط دولت با مردم •

 برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي •
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  :ويژه كليه پرسنل دانشگاه بشرح ذيل موافقت گرديد دوره هاي آموزشي عموميبا برگزاري  .7

 خانواده و مناسبات حاكم بر آن •

 المت اداري و مبارزه با فسادارتقاء س •

 آشنايي با مباحث مرتبط با تحول نظام اداري •

                                                                                

، نـان ويژه رابطين آموزش جهت رفع مشكالت نرم افزار آموزش كارك برنامه تحت وب آموزش كاركنانآموزشي  برگزاري كارگاهبا    .8

 .موافقت گرديد

  

پيشنهادي نهاد رهبري دانشگاه بشـرط برگـزاري بـراي كليـه پرسـنل      ) تفسير نهج البالغه(  فرهنگ و مفاهيم قرآنيبا برگزاري دوره آموزشي  .9

 .موافقت گرديد

  

   .موافقت گرديد) پيشنهادي معاونت دانشجويي( -)ساعت 4( مهدويت و فرهنگ انتظاربا برگزاري دوره آموزشي   .10

  

موافقـت   كتابـدار داراي رشته شـغلي   كاركنانويژه دفتر آموزش پژوهش استانداري  مشاور سير مطالعه و كتابخوانيبا دوره آموزشي مجازي  .11

 .گرديد

  

 :بشرح ذيل موافقت گرديدمطابق با فرم تلخيص نيازسنجي  مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعاتبا برگزاري دوره هاي پيشنهادي  .12

  

• ISMS 

• WIN7 

• CCNA 

• UML 

• LINUX 

• CCNP 

• C#.net 

• Oracle 

• VISIO 

• Security 

• SQL 2008 DESING 

• ADVANCE OFFICE 

• VCP & VCAP 

• Msproject 

• Fluke testing 

• SQL2008ADMIN 

• Windows 2008 Activ iD 

• HP DL Series Move Gent 

 تعميرات پرينترهاي ليزري جوهر افشان •

 تعميرات مادربورد •

 تعميرات هاردديسك •
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  .به نماينده آن معاونت اعاده گرديدو رفع نواقص دانشگاه جهت بررسي  معاونت پژوهشينهادي دوره هاي پيش .13

  

 :شرح ذيل موافقت گرديد مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي به معاونت بهداشتي دانشگاهموزشي پيشنهادي با برگزاري دوره هاي آ .14

  

 )ساعت10( -)1(مداخالت سيستم بهداشت در حوادث و باليا •

 )ساعت40( -)روشها و فنون تدريس(يسروش تدر •

 )ساعت 6(برنامه نرم افزاري الكترونيك سالمت ايرانيان  •

 )ساعت 16(روشهاي ارزيابي ريسك  •

 )ساعت 16(مهارتهاي تهيه گزارشات خبري و علمي در مديريت بيماريهاي غير واگير  •

 )ساعت 8( -)1(اضطرارهاي آلودگي هوا و اقدامات مرتبط با آن •

 )ساعت 14( -)1(م نوين بازرسي در بهداشت محيطمديريت سيست •

 )ساعت PKU )1( - )6پيشگيري  و كنترل  •

 )ساعت PKU )2( - )3پيشگيري  و كنترل  •

  )ساعت 10( - )بهار(آزمون فصلنامه بهورز •

 

 :ديدبه شرح ذيل موافقت گرمطابق با فرم تلخيص نيازسنجي  دانشگاه درمانمعاونت موزشي پيشنهادي آبا برگزاري دوره هاي  .15

  

 ساعت SPSS- 16مقدماتي و پيشرفته  •

 ساعت ACORN(- 16(مراقبت بحراني نوزاد در معرض خطر •

• CPR ساعت 18 -پيشرفته در نوزادان 

 ساعت  16 -ماهه و سالمت كودكان و آموزش نرم افزار 1-59ارتقاء نظام مراقبت مرگ كودك  •

 ساعت  16 -ارتقاء نظام مرگ پري ناتال و آموزش نرم افزار •

 ساعت 16 -ه خدمتي مراقبت از نوزاد سالم در بيمارستانبست •

 ساعت 20 -آموزش وارد كردن كليه مواليد در دفاتر ثبت زايماني و نرم افزار رايانه اي •

 ساعت 16 -تهويه مكانيكي نوزاد •

 ساعت 6 -پايش و ارزيابي كيفي فرآيندهاي استريليزاسيون •

 ساعت 8 -)ژالنسهمووي(نظام مراقبت از خون مخصوص كادر پرستاري  •

 ساعت 6 -مراقبت هاي مديريت شده •

 ساعت 6 -آموزش به بيمار و همراه او •

 ساعت 20 -احياء قلبي ريوي بالغين در سه مرحله •

 ساعت 4 -پرستاري از بيماران سالمند •

 ساعت 8 -مهارتهاي رهبري در مديريت •

 ساعت 7 -اجراي برنامه نرم افزار ارتقاء بهره وري •

  ساعت20 -كتروليتهاشناخت تعادل آب و ال •

  ساعت 10 -)طب مكمل(درمانهاي آلترناتيو  •

  ساعت 10 –مديريت استرس به شيوه هاي شناختي، رفتاري  •

  ساعت 16 -روابط بين فردي و مهارتهاي موثر •

  ساعت 42 -نحوه برخورد با كودك يا نوزاد بدحال •
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  ساعت NEONATAL JAUNDICE(- 6(زردي نوزادي  •

  اعتس 8 -مشكالت خوني در كودكان •

  ساعت 4 -پارتوگراف •

  ساعت 18 -زايمان فيزيولوژيك و ايمن •

  ساعت 4 -تست هاي ارزيابي جنين •

  ساعت 4 -غربالگيري سالمت جنين •

  ساعت 4 -داروهاي ترالي احياء •

  ساعت 4 -فشارخون و بارداري •

  ساعت 4 -كولپوسكوپي •

  ساعت 6 -آشنايي با تجهيزات پزشكي •

  ساعت 6 -ت داروييداروهاي ترالي اورژانس همراه با محاسبا •

  ساعت 6 -اصول گزارش نويسي در پرستاري •

  ساعت 6 -اصول درمان و مراقبت از زخمها •

  ساعت 6 -و تفسير آن ABGنحوه انجام  •

  ساعت 6 -تفكيك زباله هاي بيمارستاني •

  ساعت 8 -هاي قلبي و داروهاي ضد آريتميآريتمي  •

  ساعت 6 -و انواع محلول هاي تزريقيتعادل مايعات و الكتروليتها  •

  ساعت 6 -دردهاي شكمي •

  ساعت 6-ديابت و مراقبت هاي پرستاري،آموزش نحوه تزريق انواع انسولين و نحوه اندازه گيري قند خون بادستگاه گلوكومتر •

• MI- ساعت 6 -انفاكتوس حاد ميو كارد و مراقبتهاي پرستاري از آنها  

  ساعت 6 -نحوه صحيح گرفتن عالئم حياتي •

  ساعت 8 -مسموميتها •

  ساعت 6 -ما به سرترو •

  ساعت 12 -بهداشت عمومي •

  ساعت 6 -سوختگي و مراقبتهاي پرستاري •

  ساعت 6 -طريقه اكسيژن رساني و ساكشن •

  ساعت 6 -اصول ضدعفوني و تكنيكهاي استريل •

  ساعت 8 -نحوه كاربرد صحيح چراغ اولتراويوله •

  ساعت 6 -بيماريهاي چشم و مراقبتهاي پرستاري •

  ساعت 6 -طريقه نمونه گيري و رگ گيري در بزرگسال و اطفال و نوزادان •

 ساعت 10 -مراقبتهاي پرستاري از بيماران در حال اغماء •

  ساعت 12 -مديريت و كار تيمي •

  ساعت 6 -نحوه دارو دادن در بخش •

  ساعت 12 -)ارتقاء كيفيت خدمات در راستاي اجراي مدل تعالي سازماني(مديريت عمومي  •

  ساعت 6 -نتريت حادگاستروا •

  ساعت 6 -آسم و آلرژي •

  ساعت 12 -خونريزيها و انواع آن  •

  ساعت 10 -رژيم غذايي در بيماران ديابتي و قلبي و هيپرتانسيون •



 

  :تاريخ                                                                                         

   :شماره                                                                    بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

  : پيوست                                                                                       اني دانشگاهتوسعه و منابع انس يتمدير            

   

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

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

  ساعت 6 -كنترل عفونتهاي بيمارستاني •

  ساعت 6 -مراقبتهاي قبل و حين عمل بعد از عمل جراحي •

  ساعت 4 -خونريزي پس از زايمان •

  تساع 4 -مرگ مادري •

  ساعت 2 -ديابت در حاملگي •

  ساعت 2 -هيپرتانسيون مزمن حاملگي •

  ساعت 2 -بيماريهاي قلبي در حاملگي، زايمان و پس از زايمان •

  ساعت 2 -پزشكي قانوني و سقط جنين در مامايي •

  ساعت 2 -رحم ازحاملگي خارج  •

  ساعت 2 -پاپ اسمير •

  ساعت 2 -آنمي در اطفال •

  ساعت 2 -اختالالت گوارشي نوزادان •

  ساعت 2 -ختالالت شايع گوارشي نوزادانا •

  ساعت 2 -تغذيه وريدي در نوزادان و كودكان •

  ساعت 2 -نحوه مانيتورينگ در نوزادان •

  ساعت 2 -اورژنهاي پوستي در نوزادان و كودكان •

  ساعت 2 -نحوه استفاده از بيلي روبينومتر •

  ساعت 2 -ايكتر نوزادي •

  ساعت 2 -گاستروآنتريت در اطفال •

  ساعت 2 -تي بيوتيك هاي رايج در بخش اطفالآشنايي با آن •

  ساعت 2 –ديسترس حاد تنفسي در كودكان  •

  ساعت 2 -فاويسم در اطفال •

  ساعت 2 -كاهش رشد كودكان •

  ساعت 2 –تزريق خون و فرآورده هاي خوني  •

  ساعت 2 -توانبخشي قلب •

  ساعت EKG- 6 فسيرت •

  ساعت 2 -مراقبت بيمار تشنجي •

  عتسا 6 -مواد حاجب در راديولوژي •

  ساعت 5 -دردهاي كمربند شانه اي گردن از ساختار شناسي تا درمان •

  ساعت 6 -تهاي داروهاي راديولوژييكمك هاي اوليه حساس •

  ساعت 6 -دوريمتري در راديولوژي •

  ساعت 10 -تفسير كليشه هاي كودكان •

  ساعت 10 -مغز CTتفسير كليشه هاي  •

  ساعت 10 -آناتومي در راديولوژي •

  ساعت 2 -ارسايي حاد كليهمراقبتهاي ويژه در ن •

  ساعت 2 -نحوه استفاده از ترازوي نوزادان •

  ساعت 2 -بيماريهاي مادرزادي قلبي •

  ساعت 2 -كنترل عفونت •
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  ساعت 2 –ايمني كاركنان  •

  ساعت 2 -نحوه پيچيدن انواع ست ها •

  ساعت 2 -انسداد روده •

  ساعت 2 -مرگ مغزي •

  ساعت 2 -مهارتهاي ارتباطي •

  ساعت 2 -از پروسيجرهاي راديوگرافي و سونوگرافي مراقبت پرستاري قبل و بعد •

  ساعت CBR- 2مراقبتهاي پرستاري در بيماران ملزم به رعايت  •

  ساعت 2 -بيماري لوپوس •

  ساعت 2 -مراقبت از انواع كانتر •

  ساعت 2 -سرطان پستان •

  ساعت 2 -سكته مغزي •

  ساعت 2 -داروهاي مخدر •

  ساعت 2 -خونريزي مغزي •

  ساعت 2 -تغذيه وريدي •

  ساعت 2 -بو آمبوليتروم •

  ساعت 2 -روشهاي مناسب پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيالتور •

  ساعت 2 -تراكئوستومي •

  ساعت 2 -بيماريهاي التهابي روده •

  ساعت 2-پسمانده ها •

  ساعت 2 -بيماري بهجت •

  ساعت 2 -الكتروشوك •

  ساعت 2 -پمپ اففوزيون •

  ساعت 2 -احتباس ادراري •

  ساعت 2 -وقعيته هاي ويژهمانيتورينگ قلبي بيماران در م •

  ساعت 2 -اختالالت جنسي •

  ساعت 2 -چگونگي كار با پيس ميكر •

  ساعت 2 -بالون پمپ اينترا آئورتينگ •

  ساعت PCI- 2اصول مراقبتي از بيماران  •

• CPR ساعت 4 -در بيماران با جراحي قلب باز  

  ساعت 4 –اصول مستند سازي و تكميل پرونده هاي پزشكي  •

  ساعت 5 -از ساختارشناسي تا درمان -باتي ستون فقرات كمريدردهاي ناشي از بي ث •

  ساعت 4 -مايع درماني حين بيهوشي •

 ساعت 4 -كار با ونتيالتور •

  ساعت 2 -مايع درماني •

  ساعت 4 -اداره راه هوايي بيماران در اتاق عمل •

 ساعت 12 -كارگاه شيردهي •
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در خصوص منبع آموزشي بررسي الزم را بعمل آورده پس از تهيـه جهـت تأييـد بـه     مقرر گرديد نماينده معاونت بهداشتي دانشگاه ) ويژه بانوان(

 .مسئول آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه ارائه نمايند

  

مقرر گرديد نماينده معاونت پژوهشي در خصوص تهيه سرفصل و جدول زمانيندي  اصول كتابداري پزشكيوره آموزشي در خصوص برگزاري د .17

 .اقدام نمايند اجرايي ارائه به كميته جهت

  

  

  .در پايان جلسه با ذكر صلوات خاتمه يافت.                             

  

  

  

  مهدي حاجي نوروزي       محمد واحدي پور                                                  دكتر مهرداد فرزندي پور            

  مسئول آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه    مديرتوسعه و منابع انساني دانشگاه  و منابع دانشگاه       معاون توسعه مديريت     

  كميته لسه                                       دبيررئيس ج نايب                           رئيس جلسه                    

  

  زهره رجبي                                     افاضل محمدرضا     محبوبه قربان پور                                              

  نماينده معاونت بهداشتي دانشگاه يئت علمي    عضو ه دانشگاهرئيس نماينده س آموزش ضمن خدمت كاركنان       كارشنا     

  عضو كميته  عضو كميته                                        عضو كميته                                                        

  

     اميد مهرانفر                                     قريب جواد فتحمحمد                                    صبوري طيبه                

  دانشگاه معاونت غذا دارونماينده مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه        نماينده       دانشگاه       آموزشينماينده معاونت       

  عضو كميته                                       عضو كميته                                       عضو كميته                           

  

  معصومه حمزه بيدگلي                 حسن صفري                                    محمدرضا رامشك           

  مان دانشگاهنماينده معاونت دانشجويي دانشگاه                نماينده معاونت در           نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه    

  عضو كميته               عضو كميته                عضو كميته               

  

                         سيد محسن ميري                                        

          نماينده آموزش مداوم دانشگاه                    

                   عضو كميته       
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