شماره 20682 :

معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي اراك

تاريخ 98/04/30 :

کار گروه آموزش سرمايه انسانی
مشخصات جلسه :
زمان برگزاري جلسه

مورخ 1398/04/30 :

مكان برگزاري جلسه
دستور كار جلسه

دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه
 -2تغيير شيوه اجرای دوره
 – 1اخذ دوره آموزشي

موضوع :

نام و سمت  :خانم زهرا نادری ( مدير توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه )
در ساعت مقرر جلسه با حضور اعضاء کارگروه در اتاق معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه
برگزار شد  ،موارد به شرح ذيل مطرح و مصوب گرديد :

رديف
-1

مصوبات
نامه شماره  14956مورخ  1398/03/21رئيس محترم مرکز فوريتها ی پزشکی
درخصوص اخذ مجوز برگزاری دوره آموزشی « آشنايی با داروهای اورژانس
پيش بيمارستانی و عوارض جانبی آن (  ) ADRبه ميزان  2ساعت حضوری و
برای گروه هدف  :کارشناس فوريتهای پزشکی – تکنسين فوريتها – کارشناس
ارتباطات راديويی و تجهيزات آمبوالنس – کارشناس ستاد هدايت و اطالع رسانی
– پزشک – کارشناس هماهنگی اورژانس پيش بيمارستانی – کارشناس پيشگيری
از حوادث و باليا – کارشناس آموزش – کارشناس هماهنگی اورژانس بيمارستانی
– مطرح و مورد موافقت قرار گرفت%

-2

نامه شماره  16727مورخ  1398/04/01معاونت محترم بهداشتی دانشگاه مبنی
بر پرداخت شهريه به ميزان  1/920/000لاير برای اخذ گواهينامه مدرسی که از
طرف سازمان مديريت و برنامه ريزی برگزار ميگردد  ،مطرح و مقرر گرديد
پس از تعيين ضوابط آن و سهميه هر معاونت توسط واحد آموزش ضمن خدمت ،
موضوع مجددا" در کميته اجرايی آموزش مطرح گردد ضمنا" با توجه به نامه فوق
الذکر مبنی بر اينکه اکثر همکاران حوزه بهداشت دارای مدرک کارشناسی ميباشند
 ،مقرر گرديد تاريخ اجرای شرايط تدريس مصوب کميته  8110مورخ
 1398/02/17به ابتدای سال  1399اصالح گردد%
%
نامه شماره  17639مورخ  1398/04/17معاونت محترم بهداشتی درخصوص
اخذ مجوز برگزاری دوره آموزشی « پايش و ارزشيابی شاخصهای شهرستانی »
به ميزان 20ساعت و برای گروه هدف  :مدير گروه  ،رئيس گروه کارشناس
مسئول و کارشناسان بهداشتی ستاد معاونت بهداشتی – کارشناس مسئول و
کارشناسان ستادی شهرستانها – مديرمالی و کارشناسان مالی معاونت بهداشتی و
شهرستانها – معاونين فنی و اجرايی معاونت بهداشتی – مديران و روءسای شبکه
ها و مراکز بهداشت  ،مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت%

-4

نامه شماره  18988مورخ  1398/04/17معاونت محترم درمان در خصوص
تغيير نحوه اجرای دوره آموزشی « زايمان فيزيولوژيک » که در رديف 89
تقويم مصوب گرديده  ،از 60ساعت حضوری به  40ساعت حضوری و 20
ساعت غيرحضوری مشروط به اينکه  ،حضور در کالس و نمره قبولی آزمون
مالک صدور گواهی آموزشی برای فراگيران باشد  ،مورد موافقت قرار گرفت%
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مسئول اجرا

زمان اجرا

فوريتها با
هماهنگی
مديريت توسعه
و تحول اداری

تا پايان دی ماه
سال جاری

معاونت
بهداشتی با
هماهنگی
مديريت توسعه
و تحول اداری

تا پايان ديماه
سال جاری

معاونت بهداشتی
با هماهنگی
مديريت توسعه و
تحول اداری

تا پايان دی ماه
سال جاری

معاونت درمان با
هماهنگی مديريت
توسعه و تحول
اداری

تا پايان دی ماه
سال جاری
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6

-7

نامه شماره  1912مورخ  1398/04/26معاونت محترم غذا و دارو در خصوص
اخذ مجوز برگزاری دوره آموزشی «آشنايی با قوانين و مقررات سالمت در
حوزه غذا و دارو » به ميزان  4ساعت حضوری و برای گروه هدف  :کاردان
مواد غذايی – کارشناس نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی – کارشناس مسئول
اداره نظارت – کارشناس آزمايشگاه کنترل موادغذايی و بهداشتی – مدير نظارت
بر مواد غذايی و بهداشتی – مديرآزمايشگاه کنترل غذا و دارو – کارشناس علوم
تغذيه – کارشناس و کارشناس ارشد دارويی -کارشناس تجهيزات پزشکی  ،مطرح
و مورد موافقت قرار گرفت%
نامه شماره داخلی  1174823مورخ  1398/04/26مدير محترم هسته گزينش در
خصوص اخذ مجوز برگزاری دوره آموزشی « آشنايی با قوانين و مقررات
گزينش » به ميزان  4ساعت حضوری و برای گروه هدف  :مديران ميانی و
مديران پايه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت%
نامه شماره  20634مورخ  98/4/30مديريت محترم حراست دانشگاه در
خصوص تغيير شيوه اجرای دورههای آموزشی « آشنايی با قوانين و مقررات
حفاظت فيزيکی »  « ،پدافند غيرعامل » و « آسيب ها و تهديدات مواد مخدر و
روانگردان » ( رديفهای  50 ، 46و  51تقويم ) از حضوری به غيرحضوری
مطرح و مورد موافقت قرار گرفت  ،مقرر گرديد ساعات دوره بر اساس رفرنس
اعالمی توسط واحد آموزش ضمن تعيين گردد%

معاونت غذا و
دارو با هماهنگی
مديريت توسعه و
تحول اداری

مديريت گزينش
دانشگاه با
هماهنگی مدريت
توسعه و تحول
اداری
مديريت حراست با
هماهنگی مديريت
توسعه و تحول
اداری

تا پايان دی ماه
سال جاری

پايان ديماه
سال جاری

تا پايان دی ماه
سال جاری

اعضاي حاضر در جلسه :

سمت

رديف

نام و نام خانوادگي
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دكتر علي عليمحمدی

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه

-2

زهرا نادری

مدير توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه

-3

دکتر طيبه رضايی عارف

مدير توسعه و منابع انسانی

-4

عباس محسنی

کارشناس آموزش ضمن خدمت

مدعوين در جلسه :

-5

دکتر جواد نظری

معاونت بهداشتی دانشگاه

-6

دکتر بهمن صادقی

معاونت درمان دانشگاه

امضاء

