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12/5/88صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ   

 
 12/5/88مـورخ  صبح   10 راس ساعت    شنبه روز دو  دراجرايي آموزش دانشگاه     جلسه كميته    مينپنج

  .در دفتر معاونت توسعه مديريت منابع دانشگاه با حضور افراد ذيل تشكيل گرديد
  . يان نمودند را ب88 ماهه اول سال چهاريتهاي در ابتدا آقاي مهدي حاجي نوروزي اهم فعال

هر چه كارآمد تر شدن اموزش كاركنـان توضـيحاتي           آقاي دكتر حسين نيكزاد در خصوص        همچنين
را داده و پيشنهاد نمودند كه اهم فعاليتهاي واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه هر سه ماه يكبار در                  

  .نان درج گرددمجله حيات و سايت دانشگاه جهت اطالع همه كارك
   

موضوعات مندرج در دستور كار جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مصوبات آن بـشرح                 سپس  
  :ذيل مي باشد

 
دوره عمـومي دسـتيابي       و    ساعت 6 به مدت     تجارت الكترونيكي  عموميبا برگزاري دوره     .1

يـد  موافقـت گرديـد و مقـرر گرد    ساعت 56 به مدت منابع اطالعاتي داخلي و خارجي به  
خانم مهندس مريم يزداني در خصوص چگونگي برگـزاري دوره و ارائـه سرفـصلها اقـدامات                 

  .الزم را بعمل آورند
 توسـط واحـد   گروه شغلي مـسئولين دفتـر  مقرر گرديد يك دوره آموزشي در خـصوص        .2

 .آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه برگزار گردد
تـصميمات  ) نفـوالنزاي خـوكي   آ (Aآنفـوالنزاي نـوع     در خصوص برگزاري دوره آموزشي       .3

دوره براي  نهايي متخذ گرديد و مقرر شد   هماهنگي هاي الزم جهت برگزاري دوره مذكور                
  .به عهده معاونت بهداشتي باشدكليه پرسنل دانشگاه 

 در جلسات كميتـه     يكنفر نماينده از شبكه بهداشت درمان آران و بيدگل        مقرر گرديد    .4
 .اجرايي آموزش دانشگاه حضور يابد

دوره هاي آموزشي كه خارج از دانشگاه و در شهرهاي          مقرر گرديد حضور كاركنان در       .5
ماموريـت   مورد نياز فرد مي باشد به عنوان دانشگاه برگزار ميگردد و بنا به تشخيص  ديگر
 . بال مانع مي باشداداري

 بـا   اصالح الگوي مصرف    با عنـوان   پيشنهاد گرديد در خصوص برگزاري يك دوره آموزشي        .6
 . جهت تدريس دعوت بعمل آيداساتيد و صاحب نظران در اين زمينهماهنگي و دعوت از ه



نامـه  (  دانـشگاه  مديريت آمار و فـن آوري اطالعـات  با برگزاري دوره پيشنهادي مركـز     .7
بـشرح ذيـل موافقـت      بر اسـاس اسـامي تعيـين شـده          )23/4/88 -پ/172/15/1/29شماره  
  :گرديد

 )ستم كنترل و گردش الكترونيكي اسنادسي (نرم افزار اتوماسيون اداري •
بشرح  ) 10/5/88 -3233نامه شماره    (دانشكده پزشكي پيشنهادي  هاي  با برگزاري دوره     .8

  :ذيل موافقت گرديد
   PCRكارگاه آموزشي  •
 براي كليه كاركنان دانشگاه) عمومي( كارآفريني •

 
مقـرر  ) 18/4/88 -0782نامه شماره   ( دانشگاه   دفتر فني در خصوص دوره هاي پيشنهادي       .9

  .گرديد مسئول دفتر فني جهت توضيح در جلسه بعدي كميته اجرايي آموزش حضور يابند
 

بشرح ) 13/4/88 -6598نامه شماره   0 معاونت بهداشتي با برگزاري دوره هاي پيشنهادي       . 10
  :ذيل موافقت گرديد

 
حـد   منابع جهت ارسال به وزارتخانـه بـه وا         -)روانشناسي يادگيري و آموزش    (دريسروش ت  •

  .ايفاد گرددآموزش ضمن خدمت دانشگاه  
 كارگاه بازآموزي كودك سالم •
 كارگاه بازآموزي مانا •
 سرطانهاي شايع زنان •
 مراقبت ويژه كودكان •
 بهداشت سالمندان •
 روشهاي پيشگيري از بارداري •
 مراقبتهاي ادغام يافته سالمت مادران •
 تغييرات شناسنامه سالمت •

 
 4مقـرر گرديـد فـرم شـماره         كميسيون تحـول اداري      در خصوص دوره هاي پيشنهادي     . 11

 .تكميل تا مورد بررسي قرار گيرد
جهـت  ) 6/3/88 -3003نامه شـماره     (معاونت آموزشي مقرر گرديد دوره هاي پيشنهادي       . 12

 .    فن آوري اطالعات ارسال گردد  به مركز مديريت آمار و بررسي 
نامـه شـماره    (و فوريتهـاي پزشـكي      با برگزاري دوره هاي پيشنهادي مركز مديريت حوادث          . 13

 :بشرح ذيل موافقت گرديد)19/2/88 -پ/90/3/3/29



  نحوه همكاري با پليس در گروگانگيري اغتشاش و تجمعات در حوادث و سوانح •
 نحوه برخورد با حوادث پرتويي و هسته اي •
 بالگرد و عمليات نجات •
 عمليات جستجو و نجات در سيالب •
 كليات پدافند غير عامل •
 و نجات غريق در آبامداد  •
  GPSمباني سيستمهاي اطالعات مكاني  •
 GPSكار با  •
 مديريت در حوادث بيولوژيكي •
 مديريت حريق •
 مسموميت با گازهاي شيميايي در حوادث و سوانح •
 آزمونهاي پودماني اورژانسهاي پيش بيمارستاني •

 
جهت اصالح بـه معاونـت       ت درمان آران و بيدگل    ششبكه بهدا دوره هاي پيشنهادي     . 14

   :درمان عودت داده شد
  )1(و جراحي پرستاري داخلي  •
 )2(پرستاري داخلي و جراحي  •
 تازه هاي پرستاري •

 
 مطـابق بـا فـرم نيازسـنجي بـشرح ذيـل             معاونت درمان با برگزاري دوره هاي پيـشنهادي        . 15

  :موافقت گرديد
  نظام مراقبت مرگ نوزاد •
 مراقبتهاي ويژه بارداري •
 ايمان فيزيولوژيكدگي براي زاآم •
 پروتوكل زايمان فيزيولوژيك و روشهاي غير دارويي كاهش درد زايمان •
  ماهه1-59ارتقاء مراقبت مرگ كودك  •
 كارگاه آموزش مانا •
 مروري بر كاربرد صحيح داروهاي تزريقي در بيمارستان •
 تغذيه در بيماران رواني •
 اورژانسهاي روانپزشكي •
 دي و مويرگيطريقه صحيح جمع آوري نمونه خون وري •
 آشنايي با انواع روان درماني •



 
بـشرح  ) 1/4/88 -2881نامه شماره    (معاونت غذا و دارو   با برگزاري دوره هاي پيشنهادي       . 16

  :ذيل موافقت گرديد
  ) ساعت30(تكنولوژي نوين و كنترل كيفيت فرآورده هاي لبني  •
 ) ساعت22(تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآورده هاي مو  •
 ) ساعت22(ي تكنولوژي و كنترل كيفيت محصوالت پليمري تازه ها •
 ) ساعتDPIC) 4-معرفي مركز اطالع رساني دارو و سموم  •
 ) ساعت6(عوارض خود درماني  •
 ) ساعت3(عوارض خود درماني  •
 ) ساعت30(تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآورده هاي گوشتي  •
 ) ساعت22(شوينده تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآورده هاي  •
 ) ساعت6(مركز ثبت عوارض ناخواسته داروها - ADRآشنايي با مركز •
 ) ساعت10(ارائه روش جديد كشف تقلب آبليمو  •

  
 


