
تعاليسمه   
 

7/4/88صورتجلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه مورخ   
 

 7/4/88مـورخ  صـبح  10 راس ساعت  روز يكشنبهدراجرايي آموزش دانشگاه  جلسه كميته   چهارمين
  .در دفتر معاونت توسعه مديريت منابع دانشگاه با حضور افراد ذيل تشكيل گرديد

 و بررسي قرار گرفت كه مـصوبات آن بـشرح ذيـل       موضوعات مندرج در دستور كار جلسه مورد بحث       
  :مي باشد

 
نامـه  موضـوع   (مقرر گرديد در خصوص دوره هاي پيشنهادي مـديريت آمـوزش و پـژوهش                .1

  تا  با رشته شغلي و حداكثر     تناسب م دكاركنان مي توانن  ) 28/12/87 مورخ   119582شماره  
 نـد يـك    ب مـصوبه  )  در سـال   سـاعت 100ميـزان   (سقف يك شـشم كـل سـاعت آموزشـي           

 بـا همـاهنگي     )31/3/88صورتجلسه سومين جلسه كميته اجرايي آمـوزش دانـشگاه مـورخ            
 . در دوره هاي فوق شركت نمايند و با هزينه خودرابط آموزشي واحد

 
مطـابق ليـست پيوسـت نامـه شـماره      ( ذيـل     دوره هاي آموزشـي    درهزينه  % 50با پرداخت    .2

 :افقت گرديدمو)  معاون محترم درمان دانشگاه12376-10/12/87
  آشنايي با اصول اولتراسوند و توليد تصوير •
 راديولوژي و آشنايي با خطرات پرتو يونيزان •
 دستگاههاي اموزشي •
 تصوير برداري به روش آنژيوگرافي •
 حفاظت و بهداشت فردي •
 روشهاي پرتو نگاري •
 آناتومي •

.حضور يابندمقرر گرديد افراد خارج دانشگاه با هزينه شخصي در دوره هاي مذكور : تبصره  
 

 ساعت بعنوان   40 تا سقف     در دوره هاي آموزشي    كليه كاركنان دانشگاه  شركت  مقرر گرديد    .3
 . محسوب شوداداريماموريت 

 
 معاونت دانـشجويي   پيشنهادي  و مديريت بحران    آموزشي اطفاء حريق    هاي با برگزاري دوره   .4

مي مي باشـد و قـبالً در        با توجه به اينكه دوره عمو     .  موافقت گرديد  مطابق با فرم نيازسنجي   
و افـرادي كـه     قـط افـراد جديـد االسـتخدام         دانشگاه براي كليه كاركنان برگزار گرديـده ، ف        

 . شركت نماينددر دورهتاكنون شركت نكرده اند



 
بـه  و   )نيازسـنجي مطابق بـا فـرم       (با برگزاري دوره هاي اموزشي پيشنهادي معاونت درمان        .5

 : موافقت گرديدريعناوين زشرح 
 

  ذاري بيماريها و اعمال جراحيكد گ •
 آشنايي با مباني فن اوري اطالعات •
 آشنايي با آمار و شاخصهاي آماري •
 مديريت سالمت در بحران •
  پيشرفته در بالغين و كودكانCPRكارگاه تئوري و عملي  •
 آموزش به بيمار و خانواده •
 تحويل گرفتن باليني بخش •
 تضمين كيفيت در آزمايشگاه سرولوژي •
  در آزمايشگاه بيوشيميتضمين كيفيت •
 تضمين كيفيت در آزمايشگاه انگل شناسي •
 تضمين كيفيت در آزمايشگاه بانك خون •
 تضمين كيفيت در آزمايشگاه مايعات بدن •
 تضمين كيفيت در آزمايشگاه مواد مخدر •
 كنترل عفونتهاي بيمارستاني •

 
به شـرح ذيـل     ) 4مطابق با فرم    (با برگزاري دوره هاي اموزشي پيشنهادي معاونت بهداشتي          .6

 :موافقت گرديد
  در دوران سالمنديتغذيه  •
 پيشگيري از بروز موارد جديد بتا تاالسمي ماژور •
 بهداشت حرفه اي در كشاورزي و صنوف •
 بيماري ايدز •
 )مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي اطفال(كارگاه بازآموزي مانا  •
 روشهاي پيشگيري از بارداري •
 بهداشت سالمندان •
 )1(ان سرطانهاي شايع زن •
 )2(سرطانهاي شايع زنان  •
 مراقبت ويزه و اهميت آن در كاهش مرگ و مير كودكان •
 كارگاه بازآموزي كودك سالم •
 تكنولوژي آموزشي •



 جلب محمايت مشاركت همه جانبه •
 افسردگي بعد زايمان •
 آشنايي با بهداشت دهان و دندان در دانش اموزان •
 آشنايي با قوانين بهداشت محيط •
  و جانورانمبارزه با حشرات •
 كاربرد تجهيزات آزمايشگاهي بهداشت حرفه اي •
 كاربرد لوازم دستگاههاي سم پاشي •
 آلودگي هوا و اثرات آن بر سالمت •
 قوانين زباله هاي صنعتي و نحوه مديريت آن •
 )چنانچه قبالً تكرار نشده است(آشنايي با اصول ايميني كار  •
 روشهاي اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار •
  و قوا نين جزايي و كيفري در بهداشت حرفه ايكار •
 آشنايي با بيماريهاي ناشي از كار •
 نمونه گيري الم ماالريا و مشاهده مستقيم •
 نحوه نمونه گيري و انجام آزمايشات التور •
 ارزشيابي مداخالت آموزشي •
 آثار و عوارض ناشي از كشيدن دندانها در كودكان •
 تازه هاي پاپ اسمير •
 ي، دستورالعملها و فرمهاي برنامه جلب مشاركت مردميآئين نامه اجراي •
 دستورالعمل و نسخه جديد برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده •
 خشكسالي و مخاطرات بهداشتي آن •
 عوامل آلوده كننده مواد غذايي •
 بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن •
 )1(بيماريهاي مشترك بين حيوان و انسان  •
 )2(بيماريهاي مشترك بين حيوان و انسان  •
 پيشگيري از عوامل خطر بروز سرطانهاي شايع •
 پيشگيري از خودكشي •
 روشهاي نگهداري و آماده سازي مواد غذايي •

 
 

بـشرح  ( دانـشگاه     و معاونـت آموزشـي     در خصوص دوره هاي پيشنهادي معاونت دانشجويي       .7
مديريت باشد بر اسـاس جـدول اعـالم    ، چنانچه دوره هاي مذكور جزء دوره هاي بهبود  )زير

  . شده از طريق مديريت آموزش و پژوهش برگزار خواهد شد



  مهارتهاي ارتباطي •
 شيوه هاي موثر و منسب ارتباط با مراجعين •
 اصول برنامه ريزي •

 
مقرر گرديد دوره هاي پيشنهادي ذيل جهـت بررسـي و طـرح در كميتـه اجرايـي امـوزش                     .8

  :اقدام گردد) it( و فن آوري دانشگاهتدانشگاه از طريق مديريت اطالعا
  برنامه آموزشي سماء •
 آشنايي با شبكه هاي كامپيوتري •
  سيستم عامل لينوكس •

 
دوره هاي پيشنهادي ذيل پس از بحث و بررسي در كميته اجرايـي آمـوزش جهـت اصـالح                    .9

 :مشخصات آموزشها به معاونت درمان عودت داده شد
  تغذيه در بيماران رواني •
 نسهاي روانپزشكياورژا •
 طريقه صحيح جمع آوري نمونه خون وريدي و مويرگي •
 تغذيه در بيماران دياليزي •
 مروري بر كاربرد صحيح داروهاي تزريقي در بيمارستان •
 آشنايي با انواع روان درماني •
 پروتوكل زايمان فيزيولوژيك و روشهاي غير دارويي كاهش درد زايمان •
 آمادگي براي براي زايمان •
 اي ويژه بارداريمراقبته •
 نظام مراقبت مرگ نوزاد  •
  ماهه59-1ارتقاء مراقبت مرگ كودك •
 ارگاه آموزش ماناك •
 حاملگي دوقلويي •
 اطالعات دارويي •
 مواجهه با بيماران دچار سكته مغزي •

 
كه توسط وزارت متبوع  برگزار مـي        با برگزاري دوره آموزشي توسعه تحقيقات نظام سالمت          . 10

  .قت گرديدمواف ساعت 24به مدت گردد 
 

مقرر گرديد رابطين آموزشي ملزم به برگزاري صحيح و كنتـرل دقيـق دوره هـاي آموزشـي          . 11
  .باشند


