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  بسمه تعالي

  

  12/7/91دانشگاه مورخ  وتوانمندسازي كميته اجرايي آموزش
  

در دفتر معاونت توسعه مديريت و   12/7/91 صبح مورخ 8س ساعت شنبه رأ چهاردر روز اجرايي آموزش دانشگاه جلسه كميته  ينمچهار

  .تشكيل گرديد اعضاي كميتهبا حضور  منابع دانشگاه

 و توانمندسازي تي از كالم اله مجيد آغاز گرديد سپس آقاي مهدي حاجي نوروزي دبير كميته اجرايي آموزشدر ابتدا، جلسه با تالوت آيا

  . دانشگاه دستور كار جلسه را قرائت نمودند

  

  :مطرح گرديد زير در راستاي دستور كار جلسه موضوعات سپس

ساعت و به صورت  32بع انساني دانشگاه به مدت منا شناسانويژه كار قانون مديريت خدمات كشوريبا برگزاري دوره آموزشي  .1

 .غير حضوري موافقت گرديد

 

ساعت ويژه كارشناسان منابع انساني و كارشناسان آموزش و  40به مدت  آموزشي طبقه بندي مشاغل كارگاهبا برگزاري  .2

 .توانمندسازي كاركنان دانشگاه موافقت گرديد

 

ويژه  ساعت و به صورت غير حضوري 6به مدت  موزش و توانمندسازي كاركناندستور العمل نظام آبا برگزاري دوره آموزشي  .3

 . وافقت گرديدمرابطين آموزش و توانمندسازي كاركنان 

 

و به  ساعت 8به مدت  )عمومي( آئين نامه اداري استخدامي اعضاء غير هيأت علمي دانشگاههابا برگزاري دوره آموزشي  .4

 .شگاه موافقت گرديددان كليه پرسنل ويژه  صورت غيرحضوري

 

گزارشي در خصوص عملكرد شوراي آموزشي آن واحد ارئه نمودند سپس در اين راستا        معاونت بهداشتي دانشگاهنماينده  .5

 :قرار گرفت و موافقت دوره هاي پيشنهادي آن معاونت بشرح ذيل مورد بررسي

 ساعت6 -بيماريهاي منتقله از آب و غذا •

 ساعت 6 -رفه اياصول بازرسي در بهداشت ح •

 ساعت 6 - برنامه مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم •

 ساعت 40 - راهنماي كاربردي كنترل عفونت در بيمارستان •

 ساعت  6 - برنامه ترويج تغذيه با شير مادر •

 ساعت 6 -برنامه مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال •

 

 :مورد بررسي قرار گرفتبشرح ذيل  معاونت درمان دانشگاهدوره هاي پيشنهادي  .6

 موافقت گرديد -ساعت ESI -12ترياژ بيمارستاني  •

 موافقت گرديد -ساعت 15 - ارزيابي بيمار •

 موافقت گرديد -ساعت 6 -ترياژ تلفني •

 موافقت گرديد -ساعت 6 -مقابله با حوادث پرتوي •
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 موافقت گرديد -ساعت 6 - آموزش كار با آمبوالنس بنز اسپرينتر •

 موافقت گرديد -)ويژه افرادي كه تاكنون دوره مذكور را نگذرانده اند(ساعت  6 - يهاحياء قلبي ريوي پا •

 موافقت گرديد -)ويژه افرادي كه تاكنون دوره مذكور را نگذرانده اند(ساعت  6 - اطفاء حريق •

 موافقت گرديد -ساعت 16 - مراقبت آغوشي مادر و نوزاد •

 موافقت گرديد -ساعت 8 - به مواد مخدر مالحظات باليني در هنگام زايمان در مادران وابسته •

 موافقت گرديد - ساعتDDR - 20آشنايي با سيستمهاي تصوير برداري  •

 موافقت گرديد - ساعت 6 - دستورالعمل رفتار با كودك •

 موافقت نگرديد - آشنايي با دستگاههاي سي تي اسكن اسپيرال •

 

 :ت گرديدموافقبشرح ذيل  مديريت امور مالي دانشگاهبا دوره هاي پيشنهادي  .7

 ساعت 25 -بررسي ارتباط سرفصلهاي حسابداري در ترازهاي كل و معين نرم افزار نظام نوين مالي •

 ساعت 25 - مالي بررسي و نظارت بر اسناد امور •

 

   .حراست دانشگاه موافقت گرديد دفترپيشنهادي ) ساعت 16 -سامانه مديريت امنيت اطالعات(ISMSبا دوره آموزشي  .8

 

   :موافقت گرديدبشرح ذيل مطابق با فرم تلخيص نيازسنجي دانشگاه  بهداشت دانشكده زشي پيشنهاديبا دوره هاي آمو .9

 ساعت 24 -هشتمين كنگره ملي سالمت خانواده   •

     ساعت 16 - تجاري سازي خدمات و كاالهاي اطالعاتي •

 

 :افقت گرديدموبشرح ذيل  مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهبا دوره هاي پيشنهادي  .10

  ساعت webometrics - 6وبومتريكس  •

  ساعتspss- 40نرم افزار  •

 

فت مجوز به كميته اجرايي آموزش كه از واحدهاي تابعه دانشگاه جهت بررسي و دريا 4در خصوص دوره هاي آموزشي در قالب فرم  .11

دانشگاه ارسال مي گردد مقرر گرديد تازمانيكه دوره هاي مصوب شده در كميته هاي قبلي توسط واحد پيشنهاد دهنده برگزار 

 .نگردد و مسئوليت آن بعهده واحد مربوطه خواهد بودنگرديده است دور هاي جديد بررسي 

 

قبل از شركت در دوره و اعالم  4و سمينارها و ارائه مقاالت با رعايت تكميل فرم شماره شركت كاركنان در كنگره ها مقرر گرديد  .12

 .ارتباط سازماني فرد با دانشگاه در مقاله يا كنگره، ميزان ساعت آموزشي آن بعنوان آموزش ضمن خدمت تلقي گردد

 

-2135نامه شماره (ن ارزياب معرفي شده اند ويژه افراديكه بعنوا ارزياب اعتبار بخشيبرگزاري دوره آموزشي تحت عنوان با  .13

. ساعت موافقت گرديد 24به مدت ) معاون درمان وزارت متبوع 31/2/91مورخ  2978معاونت درمان دانشگاه و نامه شماره  16/3/91

ل در ساعت مطابق با فرم نيازسنجي براي مسئولين ذيربط در اين موضوع شاغ 15ضمناً مقرر گرديد دوره مذكور به ميزان 

 .بيمارستانها برگزار گردد تا پس از ارائه فرآيندهاي كاري بعنوان آموزش ضمن خدمت محاسبه گردد
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بيمارستان متيني و نامه  28/6/91 - 1453نامه شماره (در خصوص شركت در دوره هاي آموزشي تخصصي خارج از ساعت اداري  .14

 ه دوره مورد نظر داراي مصوبه كميته اجرايي آموزش دانشگاه باشد با در صورتيك) مديريت امور مالي دانشگاه 30/6/91 - 1143شماره

            ضمناً با توجه  .رعايت سقف ساعت اضافه كار و سقف اعتبارات ، شركت در دوره مي تواند بعنوان ساعت اضافه كار براي فرد تلقي گردد

هاي الزامي نمي باشد، لذا شركت كارمند در اين قبيل دوره ها به اينكه آموزش هاي مداوم در قالب آموزش ضمن خدمت بعنوان آموزش

 .با مرخصي ساعتي يا مرخصي روزانه مي باشد

 

 

  .در پايان جلسه با ذكر صلوات خاتمه يافت                                

  

  

  

  مهدي حاجي نوروزي                          محمد واحدي پور          پور                          دكتر مهرداد فرزندي            

  دانشگاه  و توانمندسازيمسئول آموزش        مديرتوسعه و منابع انساني دانشگاه      معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه           

  دبير كميته                                          عضو كميته                                            كميتهرئيس               

  

                         رضا رضايي                      محمدرضا افاضل                              

    سرپرست دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه                                  دانشگاه عضو هيئت علمي          

  عضو كميته                                 عضو كميته                   

                               

  محبوبه قربان پور                                               

                   كارشناس آموزش و توانمندسازي دانشگاه                   

       عضو كميته                                                       

       

  

  :اعضاء مدعو جلسه

 نماينده مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه: آقاي مرتضي نادي .1

 نماينده معاونت بهداشتي دانشگاه: خانم زهره رجبي .2

  نماينده معاونت درمان دانشگاه: خانم معصومه حمزه بيدگلي .3

 
  

  

 


