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  بسمه تعالي

  

  پنجمين جلسه كميته اجرايي و توانمندسازي منابع انساني دانشگاه

  

  زمان
  13/10/1391  تاريخ  چهارشنبه  روز

  دقيقه 30و  ساعت 2  مدت  صبح  8  ساعت شروع

  

  دوره هاي آموزشي ويژه مديران دانشگاه - دستور اول

  ::::دوره هاي مصوبدوره هاي مصوبدوره هاي مصوبدوره هاي مصوب

 غيرحضوري و الكترونيكي - )آئين نامه مالي و معامالتي(حاسبات عمومي كشور آشنايي با قوانين و مقررات ديوان محاسبات و م •

 )ويژه مديران دانشگاه كه در طراحي برنامه عملياتي دانشگاه فعاليت دارند(حضوري  - عملياتيبرنامه ريزي  •

  آموزشي ويژه نگهبان ها و رانندگان دانشگاه هاي دوره -دستور دوم

        ::::دوره هاي مصوبدوره هاي مصوبدوره هاي مصوبدوره هاي مصوب

 غير حضوري و الكترونيكي -آموزش نگهباني •

 ) الكترونيكي(حضوري و غير حضوري -)آئين نامه هاي جديد(قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي •

  .مقرر گرديد آقاي سيد رضا سجادي مدير امور عمومي دانشگاه در خصوص منبع آموزشي اقدام نمايند :تبصره

  11/8/91- 875نامه شماره موضوع ر طرحهاي عمراني دانشگاه دوره آموزشي پيشنهادي دفتر فني و نظارت ب - دستور سوم

            ::::دوره مصوبدوره مصوبدوره مصوبدوره مصوب    

  ) ضا معتقدي فر، محمد گيومجتبي شفيعي مطهر، محمدر:آقايان(كارشناسان فني دانشگاه  كاهش مصرف سوخت در موتورخانه ها ويژه •

  رك پزشكي دانشگاهدوره آموزشي پيشنهادي معاونت درمان دانشگاه ويژه كاركنان رشته مدا - دستور چهارم

        ::::دوره مصوبدوره مصوبدوره مصوبدوره مصوب    

در  medical recordرويه اجرا نمودن سنجه هاي اعتبار بخشي حوزه مدارك پزشكي، سامانه آب، پرونده پزشكي در بخشها، كميته  •

  )دولتي،خصوصي،ساير(واحدهاي درماني تحت نظارت 

  29/9/91 - 2151شماره  نامهموضوع دوره هاي آموزشي پيشنهادي دانشكده بهداشت دانشگاه  - دستور پنجم

  :مصوبمصوبمصوبمصوب دوره هايدوره هايدوره هايدوره هاي

 سمينار دفاع ملي دفاع همه جانبه قدرت عملي و فناوري شبكه هاي اجتماعي •

  مجازيمحتواي ملي در فضاي  •

  5/10/91 -2060نامه شماره موضوع دوره آموزشي پيشنهادي مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه  - دستورششم

    ::::دوره مصوبدوره مصوبدوره مصوبدوره مصوب 
  ) مانه پرونده الكترونيك سالمتسا(سپاس  •

  26/9/91 -9328نامه شماره موضوع پيشنهادي معاونت آموزشي دانشگاه آموزشي دوره هاي  - متفهدستور

        ::::دوره مصوبدوره مصوبدوره مصوبدوره مصوب

  راههاي اجرايي نمودن آيين نامه هاي آموزشي به صورت غيرحضوري همراه با آزمون   •

        ::::غيرمصوبغيرمصوبغيرمصوبغيرمصوب    هايهايهايهاي    دورهدورهدورهدوره

 نظام آموزشي و يادگيري  •
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 موزشيتكنولوژي آ •

 راهكارهاي استفاده از منابع تخصصي علوم پزشكي و بانكهاي اطالعاتي •

 طراحي مهندسي برنامه هاي آموزشي •

   9/10/91 - 921مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران موضوع نامه شماره  - تم شدستوره

   ::::دوره غيرمصوبدوره غيرمصوبدوره غيرمصوبدوره غيرمصوب 
  ISMSكارگاه آموزشي كامالً عملياتي پياده سازي  •

      پيشنهادي دفتر كارآفريني دانشگاهزشي آمودوره  - همندستور

  كارآفريني سازماني  ::::دوره غيرمصوبدوره غيرمصوبدوره غيرمصوبدوره غيرمصوب 

  پيشنهادي مديريت روابط عمومي دانشگاهآموزشي دوره  -دستوردهم

  فيلمبرداري  آموزش  ::::دوره غيرمصوبدوره غيرمصوبدوره غيرمصوبدوره غيرمصوب

  يشنهادي مديريت امور مالي دانشگاهدوره هاي آموزشي پ -ازدهميدستور

  اصول سرپرستي و مديريت  ::::دوره غيرمصوبدوره غيرمصوبدوره غيرمصوبدوره غيرمصوب

ويژه حسابداران، در جلسه  91ساير دوره هاي پيشنهادي مديريت امور مالي دانشگاه با ارائه گزارش ميزان ساعت اجراي دوره در سال  مقرر گرديد :تبصره

  .آتي كميته اجرايي مورد بررسي قرار گيرد

  هسته گزينش دانشگاه -هپيشنهادي دفتر حقوقي دانشگاآموزشي دوره هاي  - زدهمدوادستور

ي با ساير مقرر گرديد كاركنان هسته گزينش و دفتر حقوقي دانشگاه با توجه به كم بودن تعداد نفرات گروه هدف پس از نيازسنج ::::متن مصوبهمتن مصوبهمتن مصوبهمتن مصوبه

 .وره هاي مربوطه شركت نماينددر دمي نمايند، هماهنگي بعمل آمده و موسسات دولتي ديگري كه دوره هاي آموزشي مذكور را برگزاردانشگاهها يا ادارات و

    

    ::::اعضاءاعضاءاعضاءاعضاء   

  مهدي حاجي نوروزي                                             رضا رضايي             پور                          دكتر مهرداد فرزندي             

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

  دبير كميته                                                   عضو كميته                                                  كميتهرئيس               

  

                         محمد واحدي پور                                         محمدرضا افاضل                                         قربان پور بوبهمح                 

  ع دانشگاهنت توسعه مديريت و منابسرپرست دفتر معاو  س آموزش و توانمندسازي دانشگاه                     عضو هيئت علمي دانشگاه            كارشنا  

  عضو كميته                 عضو كميته          عضو كميته                    

        ::::ينينينينمدعومدعومدعومدعو    

  دانشگاه منابعسرپرست مديريت بودجه و : علي كوهيآقاي  .1

 دانشگاه امور عمومي يتمديرسرپرست : آقاي سيدرضا سجادي .2

 دانشگاه نماينده معاونت آموزشي: خانم طيبه صبوري .3

  آموزش مداوم دانشگاه     دبير شوراي: مدعلي صباآقاي دكتر مح  ::::غايبغايبغايبغايب


