
                                                                                                     
  تعاليبسمه 

  
  

  01/07/88صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ 
  

در دفتـر معاونـت توسـعه        01/07/88مـورخ  صـبح    10 راس سـاعت     شـنبه چهار روز   دراجرايي آموزش دانشگاه     جلسه كميته    ششمين
  . تشكيل گرديداعضاءمديريت منابع دانشگاه با حضور 

 توضيحات الزم در خصوص قوانين و مقررات اعطاي گواهينامه هاي نوع دوم ساير مـوارد                ضمن ارائه در ابتدا آقاي مهدي حاجي نوروزي       
   :بيان نمودند و بر اساس آن تصميمات زير اتخاذ گرديدنيز دستور كار جلسه را 

  
 توسعه مـديريت  ت معاون29/11/87 -113525/1803موضوع بخشنامه شماره  گواهينامه هاي نوع دوم  در خصوص اعطاي     .1

  : مقرر گرديد ه انساني رياست جمهوريو سرماي
 ارزيابي و امتياز آن     نحوه پذيرش طرحهايي كه مجري بيش از يكنفر دارند و همچنين ميزان            :در خصوص طرحهاي تحقيقاتي    •

  .مقرر گرديد از وزارت متبوع استعالم گردد
از لحـاظ نـوع ارتبـاط بـا         ، در كميتـه      است   دانشگاه قرار گرفته   پژوهشي   مورد تصويب شوراي  مقرر گرديد طرحهايي كه قبالً       •

 . قرار گيردارزيابيمورد ميزان امتياز و وظايف پست سازماني 
نرسـيده نيـز قابـل طـرح در كميتـه             دانشگاه  شوراي پژوهشي  ياطرحها و پيشنهاداتي كه قبالً به تصويب شوراي پيشنهادات           •

 .آموزش دانشگاه مي باشداجرايي 
 .جلسات كميته بصورت فوق العاده برگزار گردد  مذكور متقاضيان گواهيهايمدارك مقرر گرديد جهت بررسي و ارزيابي •
دانـشگاه نيـز جهـت       معاونـت پژوهـشي      ان مجرب حـوزه   كارشناس از  در صورت نياز جهت بررسي و ارزيابي مدارك          مقرر شد  •

 . دعوت بعمل آيدشركت در جلسات
 
چهـار             مطـابق بـا فـرم شـماره      آوري اطالعـات دانـشگاه  و فـن    مركز مديريت آمـار     با برگزاري دوره هاي پيـشنهادي         .2

 : بشرح ذيل موافقت گرديد)23/6/88 -پ/370/15/1/29نامه شماره  در شدهيفقط مشمولين معرف(
  )NETWORK(+تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري  •
 TCP/IPرايانه كار  •
 كنفرانس بين المللي نظام اداري الكترونيكي •
 آن درجه يكهك و مقابله با  •
 هك و مقابله با آن درجه دو •
 هك و مقابله با آن درجه سه •
 هك و مقابله با آن درجه چهار •
  . ويژه كليه كاركنان دانشگاه موافقت گرديداخالق در ادارهبا برگزاري دوره عمومي .  3
  مطابق با فرم شماره چهـار )1/7/88 -5893 نامه شماره -بيمارستان بهشتي (معاونت درمانبا برگزاري دوره هاي پيشنهادي . 4

  :بشرح ذيل موافقت گرديد
  )رشته هاي شغلي راديولوژي ( روشهاي پرتونگاري •
 )رشته هاي شغلي راديولوژي (فارماكولوژي در راديولوژي •
 فوريتهاي بارداري و زايمان •
  :دي موافقت گرد)مرتبط با پست سازماني شركت كنندگان( دانشگاه روابط عموميبا برگزاري دوره هاي پيشنهادي  .5



  آشنايي با اصطالحات پزشكي  •
 آموزش عكاسي •
پس از هماهنگي و كسب نظر كارشناس محترم مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه خـانم  ( نرم افراز تدوين فيلم      •

 )مهندس يزداني
  
 بـا توجـه بـه    مهنـدس اويـسي   و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه بعلت عدم حضور آقاي            دفتر فني دوره هاي پيشنهادي     .6

 . قرار نگرفت  مورد بررسياينكه جهت توضيحات از ايشان دعوت بعمل آمده بود،
  

)   مـرتبط بـا پـست سـازماني افـراد          و4مطابق بـا فـرم شـماره      (  دانشگاه معاونت بهداشتي با برگزاري دوره هاي پيشنهادي       .7
  : موافقت گرديد

  
  روش تدريس •
 زانبهداشت دهان و دندان در دانش آمو •
 آثار و عوارض ناشي از كشيدن دندانها در كودكان •
 گهداري و آماده سازي مواد غذايي روشهاي ن •
 كليات بهداشت حرفه اي و ايمني در كار منزل •
 پيشگيري از خودكشي •
 خشكسالي و مخاطرات بهداشتي •
 قانون كار و قوانين جزايي و كيفري در بهداشت حرفه اي •
 ور محيط كارروشهاي اندازه گيري عوامل زيان ا •
 همه جانبه  مشاركت جلب حمايت •
 بيماريهاي غير واگير •
 مراقبتهاي ادغام يافته سالمت سالمندان •
 افسردگي بعد از زايمان •
 تغذيه در دوران سالمندي •
 تازه هاي پاپ اسمير •
  آموزشيژيتكنولو •
 آئين نامه اجرايي و دستورالعملهاي برنامه جلب مشاركت مردمي •
 د برنامه بيمه روستايي و پزشك خانوادهالعمل و نسخه جديدستور  •
 آلودگي هوا و اثرات ان بر سالمت •
 آشنايي با قوانين بهداشت محيط •
 مبارزه با حشرات و جوندگان •
 آشنايي با بيماريهاي ناشي از كار •
 آشنايي با اصول ايمني در محيط كار •
 كاربرد تجهيزات آزمايشگاهي بهداشت حرفه اي •
 نحوه نمونه گيري و انجام آزمايشات التور •
 بهداشت حرفه اي در كشاورزي و صنوف •
 نمونه گيري الم ماالريا و مشاهده مستقيم •
 ارزشيابي مداخالت آموزشي •



 )زمستان(آزمون فصلنامه بهورز  •
 )پائيز(آزمون فصلنامه بهورز  •
 )تابستان(آزمون فصلنامه بهورز  •
 )بهار(آزمون فصلنامه بهورز  •
  از بروز موارد جديد بتا تاالسمي ماژورپيشگيري •
 پيشگيري از بروز سرطانهاي شايع •
 تازه هاي ايدز •
 بيماريهاي مشترك بين حيوان و انسان •
 بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن •
 عوامل آلوده كننده مواد غذايي •
 قوانين زباله هاي صنعتي و نحوه مديريت ان •
 كاربرد لوازم و دستگاههاي سم پاشي •
 راقبت از دهان و دندان در كودكاننحوه م •
 آشنايي با روانشناسي نوجوان •
 تغييرات شناسنامه سالمت •
 كنترل عفونت در دندانپزشكي •
 وزارت جهـت صـدور مجـوز از         پيشنهاد شده اسـت   ه عمومي    به اينكه بعنوان دور    عناوين دوره هاي زير با توجه      •

 :متبوع استعالم گردد
 بهداشت رواني ازدواج •
 رات آنريز مغذيهاو اث •
 مخدرپيشگيري سوء مصرف مواد  •
 بهداشت باروري •
 بخشي از سيماي كارگزاران اميرالمومنين در نهج البالغه •
  
توسـعه و منـابع     مـديريت    معاون محترم    پس از تاييد   مقرر گرديد    كميسيون تحول اداري  در خصوص دوره هاي پيشنهادي      .   8

   .د اعتبار دوره هاي مذكور برگزار گرد تاٌمينودانشگاه 
  

به منظور تسريع در ارسال و اجراي مصوبات جلسات كميته مقرر گرديد صورتجلسات كميته با امضاي دبير كميته رسميت يافته                    . 9     
و ضمن ارسال به واحدهاي مربوطه قابليت اجرايي داشته باشد همچنين يك نسخه از صورتجلسات با امضاي كليه اعضاء جهـت درج در             

  .  شدسوابق نگهداري خواهد
  

                                                             
                                                           


