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31/3/88صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ   

 
در دفتـر معاونـت    31/3/88مـورخ  صبح 10اس ساعت   ر  روز يكشنبه  سومين جلسه كميته در   

  . منابع دانشگاه با حضور افراد ذيل تشكيل گرديد و توسعه مديريت
س آن موضوعات مطرح    در ابتدا آقاي حاجي نوروزي دستور كار جلسه را بيان نمودند و بر اسا             

  :اتخاذ گرديد و تصميمات زير
  

 در خـصوص   آمـوزش دانـشگاه،       صورتجلسه دومين جلسه كميته اجرايـي      3پيرو بند    .1
اقل و حداكثر ساعت آموزش براي كاركنان و مديران دانشگاه قابل اجـرا در               حد تعيين
 سـاعت و    40مقرر گرديد كه كليه كاركنان ملزم بـه گذرانـدن حـداقل              ،   1388سال  

ش نيـز   و حداكثر ميزان ساعت اموز      ساعت آموزش در سال باشند     60مديران حداقل   
 تخصـصي و    3/2وره هاي اموزشي بايد به ترتيـب        دي باشد كه     ساعت م  100ر سال   د
  . عمومي باشد و چنانچه كليه دوره ها تخصصي نيز باشد قابل قبول خواهد بود3/1

و ضروري نياز به طي آموزش بـيش از حـد نـصاب             چنانچه در موارد استثناء     ): 1( تبصره  
مشخـصات دوره در كميتـه      تعيين شده باشـدقبل از برگـزاري و شـركت در دوره ، بايـد                

  . اجرايي آموزش مطرح و سپس تصميم گيري شود
و جهـت   ) 1(سـقف تعيـين شـده در بنـد           رعايت   باموزي  آدر خصوص دوره هاي باز       .2

رشته هاي مشمول قانون بازآموزي بعنوان آموزش ضمن خـدمت پذيرفتـه شـده كـه                
   ساعت50 امتياز معادل 25داروساز براي گروه شغلي پزشك و دندانپزشك و 

 سـاعت   2مي باشد كه هر امتيـاز از        در سال    ساعت   30 امتياز معادل    15      و براي سايرين    
  .اموزش برخوردار خواهد بود

 جهـت آمـوزش ضـمن    هر دوره برگزار شده آموزش مداوم  در يكسال فقط براي يـك دوره  (  
  .)خواهد بودخدمت قابل محاسبه 

ــه    .3   ــسه كميت ــشمين جل ــسه ش ــرو صورتجل ــريراپي ــماره   هب ــه ش ــشگاه ب ــوزش دان  آم
 توانمنــد دوره در خــصوص اســتفاده از مزايــاي آموزشــي 25/11/85پ مــورخ /11946/6/29

 كه توسط دانـشگاه علـوم پزشـكي       حضوري   غير سازي كاركنان در حوزه سالمت كه به صورت       
 ياسوج برگزار گرديد با توجه به اينكه طبق مقـررات تعـدادي از افـراد واجـد شـرايط در دوره                    

 و دوره نيز مورد تاييد مديريت توسعه منابع انساني وزارت متبـوع قـرار               مذكور حضور نيافتند  



لذا از هيچ يك از كاركنان پذيرفته نشد كه بـا توجـه بـه دسـتور رياسـت محتـرم                 نگرفته بود   
مطرح و با توجه به سوابق موجود و جهت رفع هر گونه تبعيض مقرر گرديد تا                مجدداً  دانشگاه  
   .امكان شركت كليه متقاضيان فراهم نگردد دوره پذيرفته نشودزمانيكه 

 نفر از افراد واجد شرايط با       4در خصوص كنگره بين المللي بيهوشي در تهران مقرر گرديد           . 4
  .معرفي معاونت درمان با هزينه شخصي در دوره مذكور حضور يابند

بـر   )مار و فـن آوري اطالعـات       مركز ا  -معاونت پژوهشي دانشگاه  (با برگزاري دوره آموزشي     . 5
  :موافقت گرديدذيل  عناوين بشرح اساس فرم نيازسنجي و 

  نرم افزار فلش مقدماتي و پيشرفته* 
  )ISI(آشنايي با بانك اطالعاتي * 
 *ADMINISTRATION- SQL SERVER-2005 
  )به شرط اعالم اسامي ( فتوشاپ مقدماتي* 
  )به شرط اعالم اسامي( -)+A( سخت افزار و مونتاژ*
 *SQL SERVER(DESING& IMPLEMENTATION    
 *ASP. NET  
  معاونـت درمـان دانـشگاه      كـه توسـط     با برگزاري دوره آموزشي استانداردهاي بيمارستاني       . 6

  . موافقت گرديدبرگزار ميگردد
مار سرپرست محترم آ 18/3/88 -81/15نامه شماره موضوع  برگزاري دوره هاي آموزشي     با. 7
  . موافقت گرديد دانشگاه برابر با فرمهاي نيازسنجي فن آوري اطالعاتو 
مقرر گرديد دوره هاي آموزشي كه نياز به برگـزاري و تكـرار در يكـسال دارنـد بـا طـرح و                  . 8

   .تصويب در كميته اجرايي آموزش  قابل برگزاري خواهد بود
وزش دانـشگاه ، دوره هـاي       باعنايت بـه بنـد يـك صورتجلـسه اولـين كميتـه اجرايـي آمـ                . 9

 در زمينـه    پيشنهادي شبكه بهداشت آران و بيدگل ، معاونت بهداشتي و بيمارستانهاي تابعـه            
معاونـت  بهداشتي دانشگاه و در زمينه هاي درمـاني از طريـق   معاونت  از طريق  هاي بهداشتي 

  .گيردقراردرمان به كميته اجرايي ارسال تا مورد بررسي 


