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  بسمه تعالي

  

  دانشگاه منابع انسانيمين جلسه كميته اجرايي و توانمندسازي شش

  

  زمان
  26/10/1391  تاريخ  شنبهسه   روز

  دقيقه 30و  ساعت 2  مدت  صبح  9  ساعت شروع

  

  19/10/91 - 9775و نامه شماره  6/10/91 -9320نامه شماره  موضوع دانشگاهپيشنهادي معاونت درمان دوره هاي آموزشي  - دستور اول

  : دوره هاي مصوبدوره هاي مصوبدوره هاي مصوبدوره هاي مصوب

• RCE  وFEMA 

 همايش ارزيابان ارشد •

 لبيو سامانه پرسش و پاسخ سكته هاي ق كارگاه نحوه ارزيابي برنامه •

 هاي مختص اعتباربخشي ipodآموزش نحوه كار با  •

 پرستار و قانون •

 آشنايي با برنامه استراتژيك و رسالت بيمارستان •

 شرح وظايف گروه پرستاري •

 )CBT(رفتاري  -شناختي كارگاه درمان •

 كارگاه خانواده درماني با رويكرد يكپارچه نگر •

 رها سازي و انتقال مصدومين •

 مديريت پرستاري •

 )هموويژالنس(كارگاه آشنايي با نحوه استقرار نظام مراقبت از خون  •

 كنترل كيفي داخلي ميكروب شناسي •

 روش آناليز ادرار و بررسي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي آن •

 ه روش هاي آزمايشگاهي در تشخيص مننژيتكارگا •

 : : : : دوره هاي غيرمصوبدوره هاي غيرمصوبدوره هاي غيرمصوبدوره هاي غيرمصوب

 ا اوتيت مدياي كودكانآشنايي ب •

 ا اثرات داروهاي موضعي گوش ميانيآشنايي ب •

 آشنايي با انواع ديزآرتي •

  در دانشگاه ا تعداد گروه هدف محدودمشاغل بدر خصوص دوره هاي آموزشي  -دستور دوم

موزشي تك رشته اي را با ساير گيهاي الزم را در خصوص دوره هاي آپيگيري و هماهن زش و توانمندسازي دانشگاهمسئول آمومقرر گرديد  :متن مصوبه

  .بعمل آورند تا كاركنان دانشگاه نيز از امتيازات آموزشي استفاده نمايند)هم قطب(دانشگاهها 

  روييويژه كارشناسان و تكنسين هاي امور دادر خصوص دوره هاي آموزشي  - دستور سوم

آشنايي با اثرات داروهاي موضعي بر گوش مياني، آشنايي با داروهاي مورد : در خصوص دوره هاي پيشنهادي بيمارستان متيني با عناوين :متن مصوبه

رر گرديد كليه مقENT استفاده در معاينه چشم، آشنايي با تداخالت غذايي و دارويي، آشنايي با عوارض گوارشي داروهاي مورد استفاده در بخش چشم و 

را از طريق معاونت غذا و دارو دانشگاه  گروه هدف ويژه كارشناسان و تكنسين هاي امور داروييدوره هاي آموزشي مربوط به پيشنهاد واحدهاي دانشگاه 

   .جهت بررسي به كميته اجرايي و توانمندسازي دانشگاه ارسال نمايند
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  سرپرست محترم مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي 5/10/91-6788در خصوص نامه شماره   -دستور چهارم

اينكه شركت در دوره هاي آموزشي مشروط به انجام نيازسنجي مطابق با پست سازماني و اخذ مصوبه كميته اجرايي آموزش و با توجه به  :متن مصوبه

چنانچه دوره فوق در قالب فرم هاي نيازسنجي داراي مجوز كميته مي باشد احتساب آن مطابق با فرم . توانمندسازي دانشگاه قبل از برگزاري دوره مي باشد

   .در سقف مقرر ساعات آموزشي بالمانع است و گروه هدف

  

  

         

    ::::اعضاءاعضاءاعضاءاعضاء   

  مهدي حاجي نوروزي                                             رضا رضايي             دكتر مهرداد فرزندي پور                                       

  مسئول آموزش و توانمندسازي دانشگاه       مديرتوسعه و منابع انساني دانشگاه                     معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه            

  دبير كميته          عضو كميته                                               رئيس كميته                                                            

  

                         محمد واحدي پور                                         محمدرضا افاضل                                         قربان پور بوبهمح               

  توسعه مديريت و منابع دانشگاه نتسرپرست دفتر معاوس آموزش و توانمندسازي دانشگاه                     عضو هيئت علمي دانشگاه              كارشنا  

  عضو كميته                  عضو كميته          عضو كميته                     

  

  

  

        دانشگاه درمان نماينده معاونت: معصومه حمزه بيدگليخانم     ::::مدعو مدعو مدعو مدعو 

        نماينده دفتر آموزش مداوم دانشگاه: آقاي دكتر محمدعلي صبا ::::غايبغايبغايبغايب

 

  


