
 ورتجلسه شوراي آموزشيص
 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه27/11/92: زمان جلسه  15:شماره جلسه

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي
 سمت خانوادگي

نماينده شبكه آران وآقاي دكتر كاووسيان
 بيدگل

 يدبير شوراي آموزش انم رجبيخ نماينده شبكه آران و بيدگلخانم گندمي

 عضو شوراي آموزشي آقاي رجبي عضو شوراي آموزشيخانم كچوئيعضو شوراي آموزشيخانم دكتر اخباري
  نماينده واحد بهداشت مدارسخانم خانداييعضو شوراي آموزشيسلمانيآقاي

  عضو شوراي آموزشيخانم رباني

 ارزيابي برنامه آموزشي :مطروحه وارد م

 .مطرح شد »  پرونده الكترونيك نظام سالمت نوجوانان و مدارس در مراكز بهداشتي درماني« برنامه واحد بهداشت مدارس با عنوان

 نياز سنجي تكميل شده ، نامه وزارت مبني بر اجراي برنامه : مستندات ارائه شده به شورا  −

 فرم مشخصات مدرسين ، سواالت ارزشيابي : مستندات ارائه نشده به شورا            −

 :شدتأييد و در مورد اجراي آن موارد زير مصوب  69ساعت آموزشي و امتياز  6اين برنامه با  −

 در سال جاري، گروه هدف پرسنل هماهنگ كننده امور بهداشت مدارس در مراكز شهري و روستايي كاشان مي باشند  .1

 خانم گندمي انجام گردد سركار وه هدف و مكان اجراي برنامه در شبكه آران و بيدگل با نظر كارشناس مسئول بهداشت مدارس آن شبكه و با هماهنگيتعيين گر .2

  .مي شود ليست گروه هدف توسط واحد بهداشت مدارس تهيه و به مركز آموزش بهورزي ارسال .3

واحد بهداشت مدارس با هماهنگي مركز .  ه كامپيوتر نياز است ، محل اجراي كالس معاونت بهداشتي خواهد بودبا توجه به اينكه جهت اجراي كار عملي در كالس ب .4

 . آموزش بهورزي دعوت شدگان در روزهاي مختلف  اجراي كالس را مشخص خواهند كرد

 .د بود خواه%) 50(نمره كار عملي در كالس و  %)50(نحوه ارزشيابي كالس نمره پيش آزمون و پس آزمون  .5

 .ساعت تئوري برنامه ريزي شود 3ساعت عملي و  3نحوه اجراي كالس به صورت  .6

 2گان حداقل كار عملي شركت كنندگان ورود اطالعات شناسنامه  سالمت دانش آموزان و پرونده سالمت مدرسه در سامانه خواهد بود كه الزم است شركت كنند .7

 . .به همراه داشته باشند كالسدر هنگام حضور در  را سالمت مدرسه تحت پوشش خود پرونده و  شناسنامه سالمت تكميل شده در مركز 

 .كنفرانس علمي ادواري سالمت مادران از سري برنامه هاي آموزش مداوم جهت گروه هدف پزشك و ماما مصوب گرديد −

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  21/10/92:  زمان جلسه  14: شماره جلسه

 دستور كار جلسه:مطروحه موارد 

 نحوه نيازسنجي و اجراي آموزش كاركنان بر اساس پست يا شغل.1
 شرايط استفاده از امتيازات پمفلت و پوستر  و متون آموزشي در ارزيابي عملكرد و ساير نظام هاي استخدامي كاركناننحوه و .2
  شرايط اعطاي گواهي تدريس به نيروهاي محيطي آموزش دهنده در جامعه  .3

سپس با توجه . بعضي از مشكالت آموزشي معاونت بهداشتي را مطرح نمودند ابتدا سركار خانم رجبي ، دبير شوراي آموزشي. جلسه با تالوت آياتي از قرآن كريم آغاز شد
 :به مباحث مطرح شده و نظرات شركت كنندگان موارد ذيل مصوب گرديد

رديف دوم  6آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيئت علمي و بند  46براساس رديف ج دستورالعمل نظام آموزش و توانمند سازي كاركنان موضوع ماده  −
معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع دانشگاه ها بايد كارمندان را مطابق با نياز سنجي آموزشي قيد شده در  5/3/92د مورخ /620/209بخشنامه شماره 

در صورتي كه كارمند . اعزام نمايند  شناسنامه آموزشي كارمند كه متناسب با پست سازماني مندرج در حكم سازماني طراحي گرديده به دوره هاي آموزشي شغلي
انگيزشي آموزش و بر حسب نياز دانشگاه در خارج از پست سازماني خويش انجام وظيفه مي نمايد ، با توجه به اينكه برخورداري از امتيازات و ساز و كارهاي 

مستقيم فرد بايد در زمينه معرفي و اعزام كارمند به دوره هاي  مسئول. توانمندسازي منوط به دوره هاي تخصصي متناسب با رشته شغلي و پست فرد مي باشد 
 . آموزشي متناسب با پست سازماني و يا در مورد انتقال به پست سازماني مرتبط مساعدت الزم را به عمل آورد 

كه امكان شركت كاركنان مرتبط با پست سازماني  با توجه به رديف فوق واحد هاي دانشگاه در طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي خود به گونه اي عمل نمايند −
 . در واحدهاي مختلف ، در دوره هاي شغلي فراهم شده و قبل از برگزاري اطالع رساني كامل به عمل آيد 

سبت به تشكيل مقرر گرديد امور اداري معاونت بهداشتي ن. وجود شرح وظايف مكتوب و تعيين شده جهت پرسنل توسط جناب آقاي حاجي نوروزي تأكيد شد −
 .كميته اي جهت تدوين و تبيين شرح وظايف نيروها با تأييد منابع انساني دانشگاه اقدام نمايد

 . بر اساس دستورالعمل نظام آموزش كاركنان و شيوه نامه ارزيابي كاركنان امتياز گواهي تدريس با رعايت موارد زير قابل اعمال خواهد بود  −

 خدمت با مجوز كميته اجرايي آموزش و توانمندسازيتدريس در دوره هاي آموزش محل  -1

 تدريس دروس دانشگاهي با ذكر تعداد واحد -2

انساني دانشگاه  ولي نظر به اهميت آموزش گروهي در سطح ادارات و جامعه و زحمات زياد پرسنل محيطي و ستادي در اين زمينه ، مقرر شد مديريت محترم منابع
 .ريس براي اين نوع آموزش درمعاونت بهداشتي ارائه دهند راهكار مناسبي جهت صدور گواهي تد

علمي در كميته  پس از طرح و تصويب ) ارزيابي عملكرد كاركنان ، آموزش (در نظام هاي اداري و استخدامي ... امتيازات كتب ، مقاالت ، رسانه هاي آموزشي و  -
 .دانشگاه قابل اعمال خواهد بود 

 حاضرين در جلسه

 عضو شوراي آموزشي -آقاي رجبي  معاون بهداشتي -مروجيآقاي دكتر 
 

  عضو شوراي آموزشي -آقاي مسكيني  مدير توسعه و منابع انساني دانشگاه -آقاي رضايي 

  عضو شوراي آموزشي -خانم صدف  مسئول آموزش و توانمندسازي كاركنان دانشگاه -آقاي حاجي نوروزي

 عضو شوراي آموزشي -خانم خاكپور  كارشناس ارزشيابي دانشگاه -آقاي صادقي گلستانه
 

 عضو شوراي آموزشي -خانم ترنجي نژاد  دبير شوراي آموزشي -خانم رجبي
 

 عضو شوراي آموزشي -خانم غفاريان  عضو شوراي آموزشينماينده شبكه آران و بيدگل و  -آقاي دكتر كاووسيان
 

  عضو شوراي آموزشي -خانم اعالني  عضو شوراي آموزشي -آقاي سلماني

  عضو شوراي آموزشي -خانم كچوئي
نماينده شبكه آران و  -خانم گندمي

 عضو شوراي آموزشيبيدگل و 

 

  عضو شوراي آموزشي -خانم رباني
مسئول كارگزيني معاونت  -خانم ايلياتي 

 مدعو -بهداشتي

 

 اخباري خانم دكتر-آقاي دكتر حسن زاده-آقاي دكتر دهقاني:غايبين

 



 ورتجلسه شوراي آموزشيص

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي كميته:عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه19/10/92: زمان جلسه 13:شماره جلسه

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي
 سمت خانوادگي

 عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر اربابي عضو شوراي آموزشيخانم كچوئييشوراي آموزشدبير خانم رجبي
نماينده شبكه آران و بيدگل و خانم گندميعضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي سلماني آقاي

نماينده شبكه آران و بيدگل آقاي دكتر كاووسيان
 آموزشيعضو شوراي و 

 عضو شوراي آموزشي آقاي مسكيني نماينده واحد بهداشت حرفه ايخانم صدف

 عضو شوراي آموزشي خانم رباني نماينده واحد آمارآقاي رحيميعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي

  ارزيابي برنامه هاي آموزشي :مطروحه وارد م
از واحد بهداشت حرفه اي مطرح و موارد زير مصوب » پيشگيري و كنترل خطرات و بيماريهاي ناشي از مواد شميايي ، سمي و سرطان زا در محيط كار  « برنامه •

 شد

 را كسب نمود  70اين برنامه در ارزيابي امتياز  •
 نيازسنجي تكميل و به شورا ارائه شود  مكتوب با توجه به مشكالت مشاهده شده در چك ليستهاي بازديد و لزوم اجراي كالس ، مستندات •
 ساعت آموزشي برخوردار است 12روزه بوده و از امتياز  2كارگاه  •
 .خواهد بود ) تكميل چك ليست پايش (عملي % 30و )پس آزمون و كارگروهي (تئوري % 70به صورت كارگاه ارزشيابي  •
 . بهداشت حرفه اي كاشان و شبكه آران و بيدگل و شركتهاي خصوصي مي باشندكاردان و كارشناس گروه هدف  •
 اول ، سواالت كارگروهي  روز فرم تكميل شده مشخصات دوره آموزشي ، فرم مشخصات مدرس: مستندات ارائه شده به شورا  •

 وري ، محتواي آموزشي دوم ، سواالت تئ روز مستندات نيازسنجي ، فرم مشخصات مدرس :مستندات ارائه نشده به شورا •

 مطرح شد  »نظارت و ارزشيابي آموزشي از مركز آموزش بهورزي و كاركنان«  آموزش •

 محتواي تدريس ، نامه از وزارت مبني بر اجراي برنامه ، فرم تكميل شده مشخصات دوره آموزشي ، سواالت : مستندات ارائه شده به شورا  •

   - :مستندات ارائه نشده به شورا •
 .آزمون مذكور در اسفندماه سال جاري جهت گروه هدف مربيان بهورزي انجام خواهد شد  •
 .ساعت آموزش غيرحضوري مصوب گرديد  40و  82اين برنامه باكسب امتياز  •

 :توسط آقاي رحيمي مطرح شد  » آمار و اطالعات« كارگاه آموزشي  •
 محتوا ، فرم كامل مشخصات دوره آموزشي ، سواالت ارزشيابي ، نيازسنجي براساس مصوبات كميته فني : مستندات ارائه شده به شورا  •

   - :مستندات ارائه نشده به شورا •
 .ساعت آموزشي مصوب گرديد 6را كسب نموده و با  74اين برنامه در ارزيابي امتياز  •
،كاردان و كارشناس مراكز شهري و روستايي و بهورز مراكز شهري ، بهيار ، تكنسين  IT وكارشناسگروه هدف برنامه فوق  ، كاردانها و كارشناسان فني ستادي  •

 .بهداشت خانواده از كاشان و شبكه آران و بيدگل خواهند بود 
 .مقرر شد اين آموزش جهت گروه هدف پزشك نيز برگزار شود •
 .ل آموزش خواهند ديدپرسنل آران و بيدگل با هماهنگي خانم گندمي در شبكه آران و بيدگ •
 .ارزشيابي بصورت پيش آزمون و پس آزمون و كارگروهي خواهد بود  •
 .مقرر شد فرم مشخصات دوره آموزشي جهت پزشكان و كارشناسان ستادي با سرفصل متفاوت و مناسب تهيه و به دبير شورا ارائه شود •
 .اهداف تعيين شده طرح درس تكميل شود •
 .زمان آن با مركز آموزش بهورزي ،هماهنگي الزم صورت گيرد در مورد نحوه اجراي كارگاه و •

  .شد شركت نكرده اند ، مصوب 92در سال  از سري برنامه هاي آموزش مداوم جهت پزشكاني كه در آزمون اينترنتي سل »سل « برنامه  •

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 

 



 ورتجلسه شوراي آموزشيص               
 ارزيابي برنامه هاي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه13/9/92: زمان جلسه 12:شماره جلسه

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت و نام خانوادگينام  سمت نام و نام خانوادگي

 عضو شوراي آموزشي آقاي مسكيني عضو شوراي آموزشيخانم ربانييدبير شوراي آموزشخانم رجبي
 يآموزش يعضوشورا يدكتراخبار خانم نماينده شبكه آران و بيدگلخانم گندميدگليبوآران شبكه ندهينماانيدكتركاووسيآقا

  حرفه اي واحدبهداشتندهينماخانم صدفشوراي آموزشي عضوآقاي رجبي
  نماينده واحد گسترشخانم اسماعيليعضو شوراي آموزشيسلمانيآقاي

   نماينده واحد بهداشت محيطآقاي زارعيعضو شوراي آموزشيخانم كچوئي

 يآموزش يها برنامه يابيارز:مطروحه وارد م

 :مطرح و موارد زير مصوب شد» دستورالعملهاي بازرسي بهداشت حرفه اي « برنامه 
 .تاييد شد 68امتياز  ساعت آموزش و 12اين برنامه با  
 .مدارك تكميل شده آن به شورا ارائه گردد،با توجه به اينكه نيازسنجي توسط واحد انجام شده  −
% 80نظارت برعملكرد پرسنل مطابق دستورالعملها و آيين نامه هاي موجود انجام گردد و نمره پس آزمون بصورت ارزشيابي كالس عالوه بر آزمون بصورت بازديد از مراكزو   −

 . عملي لحاظ گردد%  20تئوري و 
 . آزمون فوق جهت پرسنل بهداشت حرفه اي ستادي و محيطي كاشان وشبكه آران و بيدگل برگزار مي شود −
 ،سواالت ارزشيابيي آموزشيامحتو طراحي برنامه آموزشي، فرم:  شورا به شده ارائه مستندات −
 نيازسنجينتايج : مستندات ارائه نشده به شورا  -

 :از واحد بهداشت محيط مجددامطرح و مقرر شد» حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژي كاربردي« برنامه  •
 . مورد تاييد قرار گرفت 76امتياز  و ساعت آموزشي  40اين برنامه با  •
 .شورا ارائه گردد  صورت كامل به به گروه هدف انجام شده كه نيازسنجي برنامه بصورت فردي و استخراج چك ليستهاي تكميل شده مرتبط باعملكرد مستندات  •
 .دبه دبير شورا تحويل شوپست، رشته شغلي و مدرك تحصيلي افراد، تكميل وگروه هدف به همراه  طراحي برنامه آموزشي عناوين فرمدر •
 روز حضور در كالس اجرا خواهد شد ون از منبع معرفي شده به همراه يك برنامه آموزشي بصورت آزم •
 .ميباشد نيز  ارزشيابي كالس عالوه برنمرات آزمون كتبي، پس آزمون كالس •
 .انجام و نتايج آن به شورا ارائه شودماه پس از برگزاري كالس  3تكميل مجدد چك ليست  شركت كنندگان پس ازبهبود عملكرد و ميزان  اثر بخشي دوره •
 ، نتايج نياز سنجي فرديطراحي برنامه آموزشي فرم: مستندات ارائه شده به شورا  −
 ي آموزشيامحتو،نياز سنجي براساس چك ليستنتايج مشخصات مدرسين،سواالت ارزشيابي ،: امستندات ارائه نشده به شور −

 

 : از واحد گسترش مطرح وموارد ذيل مصوب شد» بروز رساني اطالعات جمعيتي « آموزش  •
 .مورد موافقت قرار گرفت 74امتياز  ساعت آموزش وكسب  8اين برنامه با  •
 .مستندات نياز سنجي به دبير شورا ارائه گرددمقرر شد •
تكميل و به  طراحي برنامه آموزشي فرمدر طرح درس واهداف پست، رشته شغلي و مدرك تحصيلي افرادگروه هدف به همراه  عناوين با توجه به متفاوت بودن گروه هدف ، •

 .دبير شورا تحويل شود
 .انجام خواهد شد تعيين ميشود ،توسط واحد كه معيارهاي ارزشيابي با توجه به ارزشيابي كالس براساس عملكرد پرسنل  •
 طراحي برنامه آموزشي فرم: مستندات ارائه شده به شورا  −
 مشخصات مدرسين معيارهاي ارزشيابي ،،يازسنجين: مستندات ارائه نشده به شورا  −

 

 :از واحد بهداشت محيط به قرار ذيل مي باشد » HACCP« مصوبات برنامه آموزش  •
 .گروه هدف كاردان و كارشناس ستادي و محيطي بهداشت محيط كاشان و شبكه آران و بيدگل خواهند بود   •
هرپرسنل قبل و اجراي برنامه در يك مركز تهيه و توزيع مواد غذايي در منطقه تحت پوشش (عملي %  60و )پس آزمون و كارگروهي( تئوري %40ارزشيابي كالس بصورت •

 انجام خواهد شد )بعد از اجراي برنامه آموزشي
 . مصوب گرديد 72ساعت آموزشي و كسب امتياز  30اين برنامه با  •

 طراحي برنامه آموزشي، مشخصات مدرسين فرم: مستندات ارائه شده به شورا  −
 محتواو سواالت ارزشيابي كالس ،يازسنجين: مستندات ارائه نشده به شورا  −

 .تصويب شد پزشك هدف گروه جهت مداوم آموزشي ها برنامهي ازسر» Bتيهپات«برنامه•

توسط نماينده شبكه آران و  »جديد بيماري سل و داروهاي تركيبي« و » پيشگيري و كنترل سرطان پستان « اجراي برنامه هاي  •
 .بيدگل مطرح و اجراي آن تائيد شد

 . مقرر شد واحد هاي شبكه آران و بيدگل جهت اجراي برنامه هاي آموزشي خود با واحدهاي همسان درمعاونت بهداشتي كاشان هماهنگي نمايند •



 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  2/9/92: زمان جلسه 11:شماره جلسه

 



 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

 سمت خانوادگينام و نام 
نام و نام 
 خانوادگي

 سمت
نام و نام 
 خانوادگي

 سمت

 آران و بيدگلسرپرست شبكه  آقاي دكتر دهقاني عضو شوراي آموزشي آقاي سلماني معاون بهداشتي آقاي دكتر مروجي

   عضو شوراي آموزشي خانم كچوئي دبير شوراي آموزشي خانم رجبي

   عضو شوراي آموزشي خانم رباني عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري

   نماينده شبكه آران و بيدگل خانم گندمي نماينده شبكه آران و بيدگل آقاي دكتر كاووسيان

   عضو شوراي آموزشي خانم صدف عضو شوراي آموزشي خانم اعالني

   عضو شوراي آموزشي خانم خاكپور عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زاده

   عضو شوراي آموزشي خانم ترنجي نژاد شوراي آموزشيعضو  آقاي رجبي

   عضو شوراي آموزشي خانم غفاريان عضو شوراي آموزشي آقاي مسكيني

 تعيين اولويت اجرايي برنامه هاي آموزشي، بررسي مشكالت كلي در روند آموزش: مطروحه موارد 

 :آموزشهاي اجرا شده وپيشنهاد شده مطرح وموارد زير مصوب گرديد، 92با توجه به لزوم صرفه جويي در هزينه ها تا پايان سال 
 .اولويت اجرايي برنامه ها ي شبكه آران و بيدگل، در شوراي آموزشي شبكه مذكور انجام پذيردتصميم گيري در مورد •

 .ه سال بعد موكول خواهد شدهرگونه پيشنهاد جديد اجراي آموزش در سال جاري، در جلسات شوراي آموزشي ارزيابي شود ليكن اجراي آن ب •

 :ضرورت اجراي برنامه هايي كه تا كنون به شورا ارائه شده ، بررسي و به شرح زير تصميم گيري شد •

 عنوان برنامه رديف
اجرا تا پايان سال

92 
 عنوان برنامه رديف

اجرا در 
 93سال

  spssآَشنايي با نرم افزار  1  دستورالعمل بارزسي بهداشت حرفه اي 1

  گزارش نويسي در بهداشت 2  بروز رساني اطالعات جمعيتي 2

  فرآيند آموزش كاركنان 3 با هزينه درمان حفاظت عملي در برابر تشعشع 3

  مهارتهاي ارتباطي و فنون تدريس 4  مهارتهاي زندگي 4

5 HACCP  5 بسيج اطالع رساني  

 - - 6  نظارت و ارزشيابي آموزشي 6
 

 .برنامه هاي پيشنهادي ضروري كه بار مالي نداشته باشند پس از تأييد در شوراي آموزشي در سال جاري بالمانع است اجراي  −

 .واحدهاي معاونت نسبت به اجراي برنامه هاي مصوب كميته اجرايي دانشگاه در اسرع وقت  اقدام نمايند  −
 

 تهيه رسانه هاي آموزشي در قسمت ارائه گزارش برگه هاي  ارزشيابي ساليانه لحاظ گردد  با توافق انجام شده در كميته اجرايي آموزش دانشگاه  امتياز −
 

از سرپرست محترم شبكه در خصوص اعطاي گواهي به نيروهاي محيطي كه در آموزش جامعه مشاركت دارندجهت   28/7/92پ مورخ /٢٩/١٨٨۴۴١نامه شماره  −
نتايج هماهنگي قبلي انجام شده دبير شورا با مديريت توسعه ومنابع انساني دانشگاه در اين خصوص، قرارشد مجددا  استفاده در  ارزشيابي كاركنان مطرح ،با توجه به

 .جهت بررسي وارائه توضيحات بيشتر كارشناسان اين حوزه با هماهنگي دبير شورا در جلسه بعدي حضور يابند
 

 .ا دراين زمينه مقررشد خانمها اعالني ،ترنجي ،خاكپورورباني برنامه خود را در جلسه بعدي ارائه نمايندجهت ارزيلبي دقيق وارائه راهكارهاي منطقي وموثر وقابل اجر −

 
ا حضور آقاي حاج بررسي نحوه حضور در كالسهاي آموزشي با توجه به عدم همخواني پست وشغل و همچنين پايين بودن ساعت آموزشي برخي از پرسنل به جلسه بعد ب −

 د نوروزي موكول گردي
ز ناهماهنگي ها وموازي از آنجائيكه برنامه هاي آموزش مداوم در شورا مطرح و بررسي مي شود و در صورت تأييد به گروه هدف اطالع رساني مي گردد ، جهت كاهش برو −

 .خود داري نمايندكاري ويا اختالل در برنامه هاي آموزش كاركنان، واحدهازمكاتبات با گروههاي هدف  بدون هماهنگي با شوراي آموزشي 

 .كليات برنامه ريزي واحدها جهت آموزش پزشكان در آموزش مداوم در شوراي آموزشي مطرح گردد −



 .روز نظرات خود را ارائه نمايند 10قرا شد اعضا حداكثر تا .فرم ارزيابي پيش رسانه توسط خانم اعالني مطرح و در مورد تأييد اعضاي شورا قرار گرفت −

 اء حاضرينامض وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورتجلسه شوراي آموزشيص

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه بهداشتيمعاونت : مكان جلسه 16/8/92: زمان جلسه 10:شماره جلسه
 



 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي
نام و نام  سمت خانوادگي

 سمت خانوادگي

سرپرست مركز مطالعات و توسعه آموزش علومآقاي دكتر اربابي
 عضو شوراي آموزشيپزشكي و 

   عضو شوراي آموزشيخانم كچوئي

   عضو شوراي آموزشيخانم ربانييدبير شوراي آموزشخانم رجبي
   عضو شوراي آموزشيخانم گندميعضو شوراي آموزشي آقاي دكتر كاووسيان
آقاي محقق فرعضو شوراي آموزشيخانم دكتر اخباري

نمايندگان واحد مبارزه با بيماريهاي 
 غيرواگير

  
  آقاي جزايريعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي
  آقاي مستوريعضو شوراي آموزشييآقاي مسكين

   عضو شوراي آموزشيسلمانيآقاي
 
 ارزيابي برنامه هاي آموزشي:مطروحه وارد م
 
 :جهت كليه گروههاي هدف مراكز بهداشتي درماني كاشان و آران و بيدگل مطرح و موارد زير مصوب گرديد» آسم و آلرژي «  برنامه آموزشي •

در نظر گرفتن  ليكن با توجه به. در جلسات بعدي شورا مطرح گردد به همراه مستندات نيازسنجي كافي ..برنامه با ايجاد تغييراتي در گروه هدف ، اهداف ، طرح درس و 
 .ه موكول شودواجراي چند برنامه توسط اين واحد مقررشد برنامه ريزي اجراي آن به سال آيند اولويت برنامه هاي اجرايي در سيستم 

 

بهداشت محيط طرح وبا توجه به  از واحد »جهت پرتو كاران گروه الف و ب ) 1(اصول حفاظت در برابر اشعه در مراكز پزشكي «برنامه آموزشي غير حضوري  •
 .ارائه شودجهت ارزيابي مجدد در جلسه بعدي ...طرح درس و، اهداف ،با ايجاد تغيير در شيوه اجرا گرديدمباحث مطرح شده مقرر

 

 . از سري برنامه هاي آموزش مداوم جهت گروه هدف پزشك مصوب گرديد »1داخلي « و » موضوعات و چالشهاي شايع پزشكي «  برنامه هاي •

 .به جلسه بعدي موكول شد توسط مركز آموزش بهورزي و كاركنان» گزارش نويسي در بهداشت« طرح مستندات برنامه آموزشي  •

 
 
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 ورتجلسه شوراي آموزشيص

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه6/7/92: زمان جلسه 9:شماره جلسه
 

 جلسهغايبين  حاضرين در جلسه

نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي
نام و نام  سمت خانوادگي

 سمت خانوادگي

 عضو شوراي آموزشي خانم ترنجي نژاد نماينده مركز بهداشت آران و بيدگلخانم گندميمعاون بهداشتيآقاي دكتر مروجي
 عضو شوراي آموزشي خانم صدف شوراي آموزشيعضوخانم دكتر اخباريرئيس مركز بهداشت آران و بيدگل آقاي دكتر يوسفيان

   عضو شوراي آموزشيخانم خاكپوريدبير شوراي آموزشخانم رجبي
   عضو شوراي آموزشيخانم كچوئيعضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زاده

   عضو شوراي آموزشيخانم ربانيعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي
   عضو شوراي آموزشيخانم غفاريانعضو شوراي آموزشييآقاي مسكين

   نماينده واحد بهداشت خانوادهخانم مديحيعضو شوراي آموزشيسلمانيآقاي
 و تعيين اعضاي كميته هاي بررسي رسانه و ارزيابي برنامه هاي آموزشيرسانه هاارزيابي برنامه هاي آموزشي ، نحوه امتياز دهي :مطروحه وارد م

 :توسط كارشناس واحد بهداشت خانواده مجددا مطرح شد ودر مورد نحوه اجرا و ارزشيابي آن موارد زير مصوب گرديد»مشاوره اصول كلي « برنامه •
 .ساعت تئوري و سپس كار در گروهها با مطرح شدن كيسهاي متفاوت اجرا شود 1كارگاه به صورت  .1
 باشد  و كاربردي پيش آزمون و پس آزمون كارگاه به صورت كيسسواالت  .2
 .آن ثبت گردد دليل عدم اجرايموارد اجرا نشده با ذكر اثربخشي دوره حداقل سه ماه پس از اجراي كارگاه با همين چك ليست و با كمك مربيان بررسي شود و  .3
مـاني شـهري و روسـتايي كاشـان و آران و     بهداشت خانواده ، پرستار ، تكنسين بهداشت خانواده ، بهيار و بهورزان شاغل در مركز بهداشتي در ماما، گروه هدف اين برنامه .4

 .بيدگل خواهند بود
 .براي اجراي كارگاه از واحد بهداشت روان و افرادي كه چك ليست مشاوره را كامل تكميل نموده اند بعنوان مربي استفاده شود.  5
 .نمره عملي مي باشد % 70نمره تئوري و% 30صدور گواهي شركت كنندگان منوط به كسب  .6

 ارزشيابي تو طرح درس براي گروههاي هدف  مختلف، سواال 4نيازسنجي ، فرم شماره : رائه شده به شورامستندات ا

 برنامه اجرايي ، مشخصات مدرسين ، محتواي  تدريس : مستندات ارائه نشده به شورا
 مصوب گرديد  81ساعت آموزشي و امتياز  6اين برنامه با 

 .برنامه هاي آموزش مداوم جهت گروه هدف پزشك مصوب گرديدبرنامه بيماريهاي مقاربتي از سري  •

 .ايددبير شورا راهكارهاي الزم در خصوص لحاظ نمودن امتياز رسانه ها در فرم ارزشيابي كاركنان را بررسي و دركميته اجرايي دانشگاه مطرح نممقرر گرديد  •

اعضاي هيئت علمي مقرر شد دو كميته فرعي به نامهاي كميته رسانه وكميته ارزيابي برنامـه هـاي   استفاده بيشتر از جهت تخصصي تر شدن فعاليتهاي شورا و هم چنين  •
 .آموزشي زير نظر شوراي آموزشي تشكيل گردد

 :اعضاي كميته بررسي رسانه ها
 خانم اعالني: دبير كميته 
 ،گندمي ، كچويي ، غفاريان ، ترنجي نژاد،خاكپور،صدف رجبي:خانمها،كتركاووسيان،ددكتر مروجي، دكتر حسن زاده  :ان آقاي: اعضاي ثابت
 خانم هاشمي ، آقاي دكتر محمديان ، آقاي مهندس رضازاده ، : اعضاي مدعو

 : اعضاي كميته ارزيابي برنامه هاي آموزشي 
 كچوييخانم : دبير كميته 

 رباني ، گندمي رجبي ، دكتر اخباري ، : ها خانممسكيني،سلماني ،  رجبي ،،دكتر مروجي ، دكتر يوسفيان  :انآقاي:اعضاي ثابت 
 آقاي دكتر اربابي: اعضاي مدعو 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 

 
 صورتجلسه شوراي آموزشي



 
 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه 20/6/92: زمان جلسه 8: شماره جلسه

 

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :مطروحه موارد 

« رائه دادند، واجراي كارگاه كارشناس برنامه سالمت باروري و تنظيم خانوادهنتايج نيازسنجي انجام شده با توجه به چك ليستهاي تكميل شده در بازديدها از مراكز را ا 
 :وموارد زير مقررشد.را پيشنهاد نمودند »اصول مشاوره در تنظيم خانواده 

به  همراه سرفصلهاي  مستندات اجراي كارگاه به تفكيك گروه هدف با تحصيالت دكترا، كاردان وكارشناس و گروه ديپلم و زيرديپلم براساس نحوه آموزش و ارزشيابي 
 . تدريس جهت طرح در جلسه بعدي از طريق اتوماسيون به دبير  شورا ارائه گردد

 .طراحي و برنامه ريزي شود "اصول كلي در مشاوره "اشت روان با نام اين كارگاه با هماهنگي بيشتر با واحد بهد 

و با توجه به نياز احساس شده سيستم و عدم باز . توسط نماينده واحد بهداشت خانواده مطرح »  سالمت باروري و تنظيم خانواده« آموزش غير حضوري برنامه  •
 :آموزي طي چند سال اخير موارد زير مصوب شد

از محتواي كتاب تنظيم خانواده موجود در مراكز بهداشتي درماني جهت گروههاي هدف پزشك ، پرسنل واحد بهداشت ) سواالت كاربردي(ا اجراي آزموناين برنامه ب 
 .خانواده و بهورزان مراكز شهري و روستايي كاشان و شبكه آران و بيدگل برگزار گردد

 .شدمصوب  75ساعت آموزشي و امتياز  12برنامه مذكور با 

 : جهت گروه هدف كارشناسان ستادي كاشان و آران وبيدگل توسط مركز آموزش بهورزي و كاركنان مطرح و مقرر شد » spss« پيشنهاد اجراي آموزش  •
 .در زمينه لزوم اجراي اين برنامه نيازسنجي انجام و نتايج آن به شورا ارائه گردد  

 :از واحد بهداشت خانواده مطرح و موارد زير مصوب شد»  دستورالعملهاي جديد سالمت مادران« كارگاه  •

شامل پزشك ، ماما، كارشناس خانواده ، پرستار ، بهيار (در مراكز محيطي كاشان و آران و بيدگل  »سالمت مادران « مجري برنامه هاي  2و1اين برنامه جهت سطوح  
 .مربي بهورزي از معاونت برگزار شودو پرسنل واحد بهداشت خانواده و)تكنسين بهداشت خانواده ، بهورز

 .ارزشيابي حين اجراي دوره به صورت پيش آزمون و پس آزمون مي باشد 
و بررسي ميداني همرا ه باتكميل چك ليست پايش و مشاهده كار عملي پرسنل )تئوري(اثر بخشي دوره پس از سه ماه از اجراي دوره به صورت بررسي اطالعات ماندگار 

 .ميشود شركت كننده انجام
 . براي آزمون عملي مي باشد% 30نمره جهت آزمونهاي تئوري و% 70احتساب  
 .كامل قبل از اجراي كالس تكميل و از طريق اتوماسيون به دبير شورا ارسال گرددت مستندا 

 ..مصوب گرديد 73ساعت آموزشي و امتياز  6اين برنامه با  
آموزش سالمت با تهيه كنندگان رسانه  يا  بصورت ارزيابي در  پس از تماس نماينده واحد:نحوه احتساب امتياز رسانه ها در ارزشيابي ساليانه پرسنل مطرح و مقرر شد 

 شوراي پژوهشي مطرح شود و يا تشويقي از رئيس مركز بهداشت شهرستان دريافت نمايند

 غايبين در جلسه حاضرين در جلسه

نام و نام
 خانوادگي

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت

 رئيس مركز بهداشت آران و بيدگل آقاي دكتر يوسفيان عضو شوراي آموزشي خانم ترنجي نژاد رئيس مركزبهداشت كاشان آقاي دكتر دهقاني

 نماينده مركز بهداشت آران و بيدگل خانم گندمي عضو شوراي آموزشي خانم رباني دبير شوراي آموزشي خانم رجبي

 خانم مديحي عضو شوراي آموزشي آقاي رجبي
 نمايندگان واحد بهداشت خانواده

 عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زاده

 عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري خانم واثقي شوراي آموزشيعضو  آقاي مسكيني

 عضو شوراي آموزشي خانم غفاريان   عضو شوراي آموزشي خانم اعالني

     عضو شوراي آموزشي خانم خاكپور

     عضو شوراي آموزشي خانم كچوئي

 مستندات ارسال نشده مستندات ارسال شده عنوان برنامه 
ساعت 
 آموزشي

امتياز 
 مصوب

 خانوادهسالمت باروري و تنظيم 
، طرح درس ، محتواي  4فرم 

 تدريس ،
بر تفكيكسطح تحصيالت   4فرم  و فايل  سواالت ارزشيابي 

 ،مستندات نيازسنجي
12 75 

دستورالعملهاي جديد سالمت 
 مادران

دستور وزارت مبني بر آموزش 
 نيروها، محتواي تدريس

براساس گروه هدف، برنامه اجرايي   4فايل  فرم شماره
كالس ، طرح درس ، فرم مشخصات مدرسين و سواالت 

 ارزشيابي 

6 
 

73 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 

 

 
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي و رسانه ها:مطروحه وارد م
مقرر  4شده در فرم  عيينباتوجه به متفاوت بودن وظايف گروههاي هدف ت: از واحد بهداشت خانواده مطرح گرديد» برنامه دستور العملهاي جديد سالمت مادران«  •

 : گرديد
مستندات كامل اجراي يك برنامه آموزشي  تكميل ودر جلسه شورا مجدداً  رده پزشك،كارشناس،ديپلم و فوق ديپلم به صورت جداگانه  جهت هريك از گروههاي هدف

 .جهت ارزيابي مطرح گردد
) 621737با سريال (» آزمون آنالين بيماري سل«شركت پزشكان مراكز بهداشتي درماني در نامه واحد پيشگيري از بيماريهاي واگير به رابط آموزشي معاونت مبني بر •

 مطرح و مورد تأييد اعضاي شورا قرارگرفت 
 از واحد بهداشت محيط مطرح گرديد   »بيماريهاي منتقله از آب و غذا« كارگاه آموزشي 

 ، برنامه اجراي كالس ، سواالت كارگروهي ، طرح درس 4نيازسنجي ، فرم شماره  :مستندات ارائه شده به شورا
 محتواي تدريس ، فرم مشخصات مدرسين  :مستندات ارائه نشده به شورا

 : در زمينه برنامه فوق موارد زير مصوب گرديد
 و ساير مستندات اجراي كارگاه جهت گروه هدف كارشناس و بهورز بصورت جداگانه تكميل و به شورا ارائه گردد 4فرم  .1
 . شده هماهنگ گردد با توجه به ارائه شفاهي مجري برنامه مبني بركار عملي شركت كنندگان در منطقه تحت پوشش ، برنامه كالس و نحوه ارزشيابي با اهداف بيان .2
 .ل خواهند بوداز كاشان وآران و بيدگ) شاغل در مراكز روستايي(حرفه اي و بهورزان  ،گروه هدف اين برنامه كليه پرسنل بيماريها ، محيط  .3
 با توجه به هدف و نحوه اجراي برنامه عنوان برنامه تغيير يابد .4
 مصوب گرديد 61ساعت تئوري و با امتياز  1ساعت كارعملي وگروهي و  5برنامه بصورت  .5

از سري برنامه هاي آموزش  »ارخون باال فش« مبني بر لزوم شركت پزشكان در سري برنامه هاي  615984با سريال  مداوم استناد نامه دبير محترم شوراي آموزش به •
 . مداوم ،اين عنوان جهت گروه هدف پزشك مصوب گرديد 

بصورت جزوه از خانم مهندس مجرد مطرح گرديد و مقرر شد  »بيماريهاي شايع سالمندي«بصورت متن آموزشي و» اطالعاتي در زمينهĤلزايمر «عنوان رسانه هاي •
 . بر عدم  وجود منابع آموزشي مشابه ، نظرشورا اعالم گردد پس از بررسي واحد آموزش سالمت مبني

در  قالب تراكت و پوستر از واحد غيرواگير مطرح شد با توجه به نظر اعضاي شورا مبني بر اطالع رساني كافي در دوران حاملگي و » CH  فنيل كتونوري و « عنوان رسانه  •
 . فوق در كتابچه آموزشي كاملي كه قرارشده براي مادران تهيه گردد ، نيازي به تهيه آن نمي باشدارجاع  كتبي از طريق زايشگاه و همچنين وجود عنوان 

 

 

 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه 6/6/92: زمان جلسه 7 :شماره جلسه
 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

نام و نام 
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نامخانوادگي سمت خانوادگي

نماينده واحد بهداشت خانم دكتر نخي و آقاي نخودكاررئيس مركزبهداشت كاشاندهقانيآقاي دكتر
 خانواده

 رئيس شوراي آموزشي آقاي دكتر مروجي 

 يدبير شوراي آموزش خانم رجبي نماينده واحد بهداشت محيطآقاي زارعي عضو شوراي آموزشييآقاي مسكين
 وآرانمركزبهداشترئيس  يوسفيانآقاي دكتر  عضو شوراي آموزشيآقاي رجبي

 يدگلب
 عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زاده عضو شوراي آموزشيخانم دكتر اخباري

-آرانمركزبهداشتنماينده خانم گندمي عضو شوراي آموزشيخانم رباني
 وبيدگل

 عضو شوراي آموزشي خانم اعالني عضو شوراي آموزشيخانم غفاريان
 عضو شوراي آموزشي خانم ترنجي نژاد عضو شوراي آموزشيكچوئيخانم

 امضاء حاضرين ضعيت مصوبات و

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 



 برنامه هاي آموزشي و رسانه ها:مطروحه وارد م

 :آقاي رجبي بررسي و موارد زير مصوب گرديد توسطتهيه شده » كارت واكسن«  •
 ساده و خوانا در تيترهافونت  استفادهانتخاب رنگ زمينه صورتي و : الف

 ب ، منظور نمودن آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي كاشان روي كارت 

 رسانه  چاپانجام فرآيند نظر سنجي از گروه هدف قبل از : ج

 انجام گردد  نسخه 5000تعداد  به ، چاپ اوليه مجدد چاپ درساليانه و امكان نياز به اعمال تغييرات  مواليدبا توجه به تعداد : د

دي پيام به دبير شورا تحويل نمايند ، تا دبير شورا پس از جمع بننظرات خود را از طريق طي موعد مقرر مقرر گرديد اعضاي شورا ،پس از بررسي رسانه ها  •

 .كل ارسال نمايد

 :توسط واحد بيماريهاي غير واگير »  CHو  PKU« طرح كارگاه باز آموزي •

فرم مشخصات  تستي وكارگروهي،ارزشيابي  سواالتتكميل شده ،  4مستندات نيازسنجي، طرح درس، برنامه ، فرم : مستندات ارائه شده به شورا 

 مدرسين

 محتواي تدريس: مستندات ارائه نشده به شورا

 :PKUمصوبات كارگاه 

در نمونه گيري به زير حد  خطانمره كارگروهي انجام شده و صدور گواهي دوره منوط به كاهش ميزان % 20نمره تئوري و % 80ارزشيابي برنامه براساس  .1

 باشد %) 2(كشوري 

 سنجش اثر بخشي دوره پس از سه ماه وارائه به مركز آموزش بهورزي .2

 باالي ديپلم بطور مجزا با سرفصلهاي جداگانه نوشته شود و طرح درس تصحيح گردد  تاديپلم وديپلم  جهت گروههاي هدف زير 4فرم   .3

 افزايش يابد و نيازسنجي انجام شده ساعت كارعملي در برنامه با توجه به اهميت آن  .4

جهت صدور ابالغ به مركز آموزش بهورزي  ي غيرواگير استخراج وتوسط واحد بيماريها» كسانيكه نمونه گيري انجام مي دهند«ليست گروه هدف   .5

 .شودارسال 

 .صورت پذيردو صدور ابالغ توسط خانم گندمي مانند كاشان انجام  هماهنگي تعيين ليست گروه هدف شبكه آران و بيدگل  .6

ن دانشگاه كه جهت آموزش پرسنل در مان كه نمونه گيري را در بيمارستانها انجام مي دهند توسط واحد مربوطه دعوت شوند پست همكاران درما .7

 . در ارزيابي مصوب گرديد 77ساعت آموزشي و كسب امتياز  6اين برنامه با .  نيز توسط واحد تعيين گردد 4دعوت مي شود جهت ثبت در فرم 

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه 2/5/92: زمان جلسه 6:شماره جلسه
 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نامخانوادگي سمت نام و نام خانوادگي
 شوراي آموزشي عضو خانم ترنجي نژاد عضو شوراي آموزشيخانم كچوئيرئيس مركزبهداشت كاشانآقاي دكتر دهقاني

 عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زاده وبيدگلآرانمركزبهداشتنمايندهخانم گندمييدگلبوآرانمركزبهداشترئيس آقاي دكتر يوسفيان
 عضو شوراي آموزشي خانم ربانينماينده واحدخانم اميدييدبير شوراي آموزشخانم رجبي
 عضو شوراي آموزشي يآقاي مسكيننماينده واحدنمديانآقايعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي

  نماينده واحدآقاي مستوريعضو شوراي آموزشيخانم دكتر اخباري
  نماينده واحدآقاي جزايريعضو شوراي آموزشيخانم غفاريان
   عضو شوراي آموزشيخانم اعالني



توسط واحد بيماريهاي غير  »پيشگيري از غرق شدگي و اقدامات اوليه آن پيشگيري از سوانح و حوادث با موضوع« طرح برنامه آموزشي  •

 : واگير

 ، طرح درس، برنامه 4فرم  :مستندات ارائه شده به شورا : الف 

 نيازسنجي ، محتوا ، مشخصات مدرسين ، سواالت ارزشيابي :مستندات ارائه نشده به شورا: ب 

 :»پيشگيري از غرق شدگي و اقدامات اوليه آن « مصوبات كارگاه 

پزشك ، بيماريها، پرسنل بهداشت خانواده : اجراي اين برنامه جهت گروه هدف پرسنل ستادي فني كاشان و آران و بيدگل و پرسنل محيطي شامل  .1

 . در ارزيابي مصوب گرديد 62ساعت آموزشي و امتياز  4بهورزان كاشان و آران وبيدگل مصوب گرديد اين برنامه با  و

اي هدف پزشك ،باالي ديپلم، ديپلم و پايين تر با سرفصلهاي متناسب با آموزش گروههاي هدف تكميل و به شورا فرم چهار مجزا جهت گروهه3  .2

 . ارائه گردد

 : از  واحد جلب مشاركت مردمي  »اي خون رابطينهدكتاب ا« برنامه آموزشي 

 ، محتوا ، سواالت ارزشيابي  4نامه وزارت مبني بر اجراي برنامه ، برنامه اجرايي ، طرح درس ، فرم  :مستندات ارائه شده به شورا 

 فرم مشخصات مدرسين :مستندات ارائه نشده به شورا 

 :»اي خون رابطينهدكتاب ا« مصوبات كارگاه 

شان و آران و بيدگل كه در آموزش رابطين فعاليت دارند اجرا مقرر گرديد اين برنامه جهت كليه پرسنل بهداشت خانواده مراكز شهري و روستايي كا .1

 گردد 

 اسامي پرسنل مراكز شهري و روستايي داراي رابط توسط واحد جلب مشاركت مردمي به مركز آموزش بهورزي ارائه گردد  .2

 هماهنگي ايشان صدور ابالغ انجام شود  اسامي پرسنل فعال در آموزش رابطين در مركز بهداشت آران و بيدگل توسط خانم گندمي مشخص شده و با .3

 .نمره كارگروهي انجام گردد % 20نمره تئوري و % 80ارزشيابي برنامه بصورت  .4

 .مصوب گرديد  65ساعت آموزشي و امتياز  6اين برنامه با 

اجرايي دانشگاه به شوراي مستندات برنامه هاي مصوب شوراي آموزشي شبكه آران و بيدگل توسط خانم گندمي جهت بررسي و طرح در كميته  •

 . آموزشي معاونت ارائه گرديد

 

 

 

 
 صورتجلسه شوراي آموزشي

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 



 آموزشي و رسانه هابرنامه هاي :مطروحه وارد م

 :زير مصوب گرديد مواردبرنامه هاي جديد آموزش مداوم مطرح و  •
 جهت گروه هدف پزشكان با معرفي واحد بهداشت حرفه اي»  5تا  1طب كار  برنامه « 

 )مشمول آموزش مداوم ( جهت گروه هدف پزشك ، بيماريها ، خانواده ، پرستار ، ماما» واكسيناسيون  برنامه « 
مشخص و به دبير شورا اعالم تا  براي كليه تهيه كنندگان توسط نويسنده اصلي ، تهيه شده ونامتياز تعيين شده توسط شوراي آموزشي براي متمقرر شد  •

 .نتيجه نهايي امتياز هر فرد به امور اداري ارائه گردد
ر شد شوراي آموزشي در خصوص تشويق اين افراد فرايندي را تدوين با توجه به عدم تعلق امتياز به رسانه هاي آموزشي در ارزيابي عملكرد كاركنان ، مقر •

 . نمايند

... ارائه طرح ، پس آزمون ، نتايج نظر سنجي و(در مورد صدور گواهي جهت مدرسين مقرر شد شوراي آموزشي معيارهايي براي ارتقاء كيفيت تدريس مربيان  •
 .آن گواهي صادر شود اساستنظيم و بر)
ز ارزشيابي ساليانه به توليدات آموزشي با حضور مسئول محترم كارگزيني مورد بحث و بررسي قرار گرفت و براساس دستورالعمل جديد نحوه اختصاص امتيا •

 .ارزيابي عملكرد كاركنان مقرر شد امتياز ارزشيابي به تأليف ، ترجمه و گرد آوري متون آموزشي براساس نظر شوراي آموزشي تعلق گيرد
و با توجه به دستور ... آموزشگاه اصناف و  ، هي تدريس به مدرسين داخل و خارج سازمان با توجه به درخواستهاي مكرر كاركنان مراكزدر مورد صدور گوا •

 . العمل جديد ارزيابي عملكرد كاركنان ، مقرر شد موضوع در كميته اجرايي آموزش مطرح و در صورت تأييد گواهي صادر شود

و جهت امتياز دهي در  شده جهت مركز محل اشتغال ايشان تهيهو بررسي واحد آموزش سالمت  مومن با نظر واحد مربوطه  از خانم ليدا» PKUپمفلت «  •
 .جلسات بعدي بررسي خواهد شد

نم غفاريان به كه به علت كمبود بودجه چاپ نشده و امتياز چاپ نگرفته بود توسط خاوخانم ترنجي نژاد از خانم دكتر افسانه قلي پور» كتابچه تغذيه «  •
 .تعلق خواهد گرفت به تهيه كنندگان  امتياز چاپ ،وزارتخانه ارسال و در صورت تأييد

 »راهنماي مادران در مراقبت از نوزادان و شير خواران«از خانم ترنجي نژاد در محتواي كتابچه» پمفلت مضرات شيشه و پستانك «  مقرر گرديد •
 .كتابچه با همكاري واحد مربوطه اقدام نمايندو ايشان نسبت به تهيه اين گنجانده شود

اجراي بستر 4با توجه به اينكه گنجاندن تمامي پستهاي شاغلين خانم معاونت بهداشتي در يك فرم  واز خانم سعيدي پور مطرح » خانواده موفق«  برنامه •
 : مقرر گرديد  گنجانده شده استنيز برنامه عمومي را فراهم مي كند كه در برنامه سال جاري دانشگاه 

و باهمكاري واحدهاي  متناسب با شرايط متفاوت همكاران خانم و آقا و خود را مناسب با گروههاي هدف متفاوت يآموزش مستندات برنامه  خانم سعيدي پور
 .نمايد تهيه و به شوراي آموزشي ارائه مربوطه به طور تخصصي

 
 :وبررسي شد حمامي زادهمطرح مهندستوسط آقاي » دخانياتكنترل استعمال  برنامه «  •
 ،برنامه زمانبندي،سواالت پيش آزمون و پس آزمون4فرم:مستندات ارائه شده به شورا •

 رم مشخصات مدرسين،طرح درس ،فنياز سنجيمستندات:نشده به شورا مستندات ارائه •

 :مصوبات •
از مركز كاشان و مربي مربوطه بهورزان و كاشان، و بيدگل آرانشبكه بهداشت حرفه اي  وبهداشت محيط نيروهاي : اين برنامه  مصوب گروه هدف 

 .باشد مي آموزش بهورزي
 .كاركنان ارائه گردد بهورزي و آموزش  مركزماه به  3ايفاي نقش بوده و اثر بخشي دوره پس از  و عملي ،به صورت تئوري  اجراي گارگاهشيوه  

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه 5/4/92: زمان جلسه 5:شماره جلسه
 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نامخانوادگي سمت نام و نام خانوادگي
ومعاون بهداشتي دانشگاهمروجيآقاي دكتر

 يآموزشس شوراي رئي
 وآرانمركزبهداشترئيس  آقاي دكتر يوسفيان عضو شوراي آموزشيخانم كچوئي

 يدگلب
 عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زاده وبيدگلآرانمركزبهداشتنمايندهخانم گندميرئيس مركزبهداشت كاشانآقاي دكتر دهقاني

   عضو شوراي آموزشيخانم اعالنييدبير شوراي آموزشخانم رجبي
   آموزشيعضو شورايخانم ترنجي نژادعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي

   مسئول كارگزينيخانم ايلياتيعضو شوراي آموزشيخانم دكتر اخباري
  نماينده واحدخانم سعيدي پورعضو شوراي آموزشيخانم غفاريان
  نماينده واحدآقاي حمامي زادهعضو شوراي آموزشيخانم رباني

  عضو شوراي آموزشييآقاي مسكين



از طريق  پس از تايپ به همراه فرم مشخصات مدرسو نگرشي و عملكردي تصحيح آگاهي،براساس حيطه هاي وبرنامه  طرح درستغييرات  
 .دشوارسال  وكاركنان به مركز آموزش بهورزياتوماسيون

 .شود وكاركنانارائه مبني بر لزوم اجراي كالس به مركز آموزش بهورزينامه اجرايي وزارت  
 .مصوب گرديد 63با امتياز  و)ساعت عملي 2ساعت تئوري و  4(ساعت آموزشي 6اين برنامه با  

 .مورد تأييد قرار گرفت در قالب فرم الف از خانم واثقي» ي در دوران بارداريينغربالگري ناهنجاريهاي جن« عنوان متن آموزشي •

 

 :به ترتيب زير اعالم گرديد بررسي ومجدداً 91نتيجه نهايي امتيازات رسانه هاي سال  •

 

 

 

 

  

يف
رد

ياز تهيه كنندگان عنوان 
امت

 

 1.6 يومشهدي،دهقانزاده،خانمهامهندس،اعالنياندكتردهقانيآقا پمفلت سالمندي و سالمت 1
 1.4 يومشهدياط،دهقانزاده،خانمهامهندس،اعالني،دكترخيكتردهقاند انيآقا پمفلت سالمندي دارو   2
 2.3 خانم مليحه كچويي  انيپوسترقل 3

پوستر پزشك خانواده نماد عدالت در  4
 سالمت

 اندكترپنجهيآقا
 ي،هاشمي،مشهدياد،دهقانزادهوخانمهانوابژني،كاشاني،دكتردهقانياهش

1.5 

 1.3 يوجالليديخانمهاام ارپزشكخانوادهينسالمتهميپوستررابط 5
 3 آقايان دكتر پنجه شاهي و  جزايري پوستر هفت گام تا سالمتي 6

كتاب مجموعه پيشگيري از بيماريهاي  7
 عروقي-قلبي

 ،دكترپنجهياندكتردهقانيآقا
،محقي،آقاجانزادهكندابي،ارج،جعفري،زارعيخودكار،مستورين،دكترشهسوارياهش

يرزايان،ميافت،نجاريلستانه،ضيگ،حسني،دكترنخيقفر،دهقانزادهوخانمهادكتراخبار
 ،ي،آقازاده،اعالني،باغبان،جواني،محمودي

 ،يگدلي،بي،رباني،عسگريمشهد

3.4 

مقابله با آن كتابچه افسردگي و راههاي  8
 ويژه پرسنل

 2.6 ي،ترنجيران،ربانيخ، ييرزاي،ميخانمهادكتراخبار

كتابچه افسردگي و راههاي مقابله با آن  9
 ويژه خانواده

 2.7 ي،ترنجيران،ربانيخ، ييرزاي،ميخانمهادكتراخبار

 1.8 يوجالليديخانمهاام خانواده و نظام ارجاع متن آموزشي] 10

 حاضرين امضاء وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه1/3/92: زمان جلسه4:شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

نام و  سمت نام خانوادگينام و 
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نامخانوادگي

 يدگلب وآرانمركزبهداشترئيس  آقاي دكتر يوسفيان عضو شوراي آموزشييآقاي مسكينرئيس مركزبهداشت كاشانآقاي دكتر دهقاني
 عضو شوراي آموزشي ربانيخانم وبيدگلآرانمركزبهداشتنمايندهخانم گندمييدبير شوراي آموزشخانم رجبي
 عضو شوراي آموزشي خانم ترنجي نژاد عضو شوراي آموزشيخانم اعالنيعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي

 عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زاده نماينده واحد غير واگيرآقاي مستوريعضو شوراي آموزشيخانم غفاريان
 عضو شوراي آموزشي اخباريخانم دكتر عضو شوراي آموزشيخانم كچوئي

 آموزشي هاي بررسي برنامه:مطروحه وارد م

 .از واحد بيماريهاي غيرواگير مطرح شد »پيشگيري از بيماري فشارخون باال«برنامه آموزشي با عنوان •

برنامه اجرايي كالس،فرم نياز سنجي بر اساس شعار هفته سالمت و اجراي طرح غربالگري فشارخون،طرح درس، :مستندات ارائه شده به شورا •
 4مشخصات مدرسين،محتواي تدريس، فرم شماره 

 سواالت پيش آزمون و پس آزمون و كارگروهي:مستندات ارائه نشده به شورا •

 :ساعت آموزشي و با شرايط ذيل مصوب گرديد 6و  67اين برنامه با امتياز  

كه مجري  در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي شت خانواده و بهورزانكاردان و كارشناس بيماريها و پرسنل بهدا :تائيد شده  گروه هدف •
 .طرح فشارخون هستند

 . باشدتئوري % 20فراگيران و ار عملي نحوه گرفتن فشارخون توسط ك% 80به صورت  برنامهاجراي  مقرر شد  •

 .انجام گردد)عملي% 60تئوري و%40(تئوري و عملي  آزمون  ارزيابي برنامه به صورت •
 .جداگانه انجام شودبا همكاري واحد بيماريهاي كاشان و بيدگل،  اجراي برنامه جهت پرسنل مجري طرح فشارخون در شبكه آران •

 : برنامه هاي آموزش مداوم بررسي و موارد ذيل مصوب گرديد •

 .قبل دوره را نگذرانده اند جهت پزشكان و روانشناسان باليني كه در سال گيري ودرمان سوء مصرف موادكنفرانس علمي ادواري پيش •

 جهت پزشكان پيشگيري از سوء مصرف مواد و اعتيادآموزش  •

 جهت پزشكان تازه هاي ديابت و درمان هاي نوينآشنايي با  •

 جهت پزشكان بيماريهاي اسهالي •

 جهت پزشكان تجويز و مصرف منطقي كور تيكو استروئيدها •

و مقرر مطرح نتوانستند حضور داشته باشند درخواست پرسنل مركز  هاري در زمينه برگزاري آزمون مجدد از اين افراد جهت كالسهايي كه در سالهاي قبل  •
گر اين برنامه ها در چندين نوبت اجرا مي شود، با هماهنگي مركز آموزش بهورزي مي توانند در دوره هاي ديبا توجه به اينكه بيشتر اين كالسها : گرديد

 .شركت نمايند
 .باشدمقرر گرديد حضور پرسنل در برنامه هاي آموزشي خاج از دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،با اطالع كارشناس آموزشي اين معاونت  •

 

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه18/2/92: زمان جلسه3:شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي
 سمت نام و نام خانوادگي سمت خانوادگي

رئيس مركز بهداشت آران و  آقاي دكتر يوسفيانعضو شوراي آموزشيخانم اعالنيمركزبهداشت كاشان رئيس آقاي دكتر دهقاني
 بيدگل

 عضو شوراي آموزشي آقاي رجبي نماينده واحد بهداشت حرفه ايخانم صدفعضو شوراي آموزشييآقاي مسكين
 آران و بيدگلنماينده مركز بهداشت  خانم گندميعضو شوراي آموزشيخانم ترنجي نژاد

 عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زادهعضو شوراي آموزشيخانم غفاريان
 عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباريعضو شوراي آموزشيخانم كچوئي
 يدبير شوراي آموزش خانم رجبيعضو شوراي آموزشيخانم رباني

 هاارزيابي رسانه بررسي برنامه آموزشي و:مطروحه وارد م

 .گرديد اني كه سال قبل در برنامه شركت نكرده اند مصوب از سري برنامه هاي آموزش مداوم جهت گروه هدف پزشك»احياء تنفسي  «برنامه •
از واحد بهداشت حرفه اي مطرح »معتبر روشهاي اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار و استفاده از استانداردهاي«كارگاه آموزشي •

 :گرديد 

برنامه اجرائي ، فرم مشخصات مدرسين ، سئواالت  طرح درس، تدريس ، فرم محتواي،  4فرم شماره  :مستندات ارائه شده به شورا  -الف
 ارزشيابي برنامه

 مستندات نيازسنجي :مستندات ارائه نشده به شورا  -ب 

آران و بيدگل و شركتهاي خصوصي به  شبكه و اين برنامه جهت گروه هدف كاردان و كارشناس بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي كاشان •
 .مصوب گرديد    70ا امتياز     بساعت و  12مدت  

پس از تكميل فرمها توسط واحد .امتياز داده شدزش سالمت مطرح و توسط اعضاي شورا توسط نماينده واحد آمو 91رسانه هاي تهيه شده سال  •
 .خواهدشد آموزش سالمت و خانم غفاريان ،امتياز نهايي اعالم 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
  :تعداد متون رد شده 

 
 

 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه 4/2/92: زمان جلسه2:شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 رئيس مركز بهداشت آران و بيدگل آقاي دكتر يوسفيان عضو شوراي آموزشيخانم اعالنيعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي
 مركزبهداشت كاشانرئيس  آقاي دكتر دهقانييدبير شوراي آموزشخانم رجبي
 عضو شوراي آموزشي يآقاي مسكيننماينده مركز بهداشت آران و بيدگلخانم گندمي
 عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زادهعضو شوراي آموزشيخانم غفاريان
 عضو شوراي آموزشي خانم ترنجي نژادعضو شوراي آموزشيخانم كچوئي
 عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباريعضو شوراي آموزشيخانم رباني

 

 ارزيابي رسانه ها:مطروحه وارد م

بصورت کارت تهيه  و توسط  »آموزش ايمنسازي وعوارض آن قبل،حين وپس از ايمن سازي  «  عنوان تاييدشده رسانه با مضمون •
 .آقای رجبی مطرح گردید 

 :مقرر شد 

 تغييراتي در فونت ورنگ آن داده شود •

 آن به تعدادزياد ابتدا نظرسنجي از پيش رسانه انجام گرددقبل از چاپ  •

اعمال گردد ودر جلسه ارزيابي گرديد و مقرر گرديد تغييراتي در فرمت امتياز دهي  با فرمت جديد يكمورد رسانه چاپ شده توسط اعضاي شورا •
 .ارزيابي گردند پيوستآتي رسانه ها با فرمت 

 

 

 

 

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 



 ورتجلسه شوراي آموزشيص

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه 28/1/92: زمان جلسه1:شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت خانوادگينام و نام 

 رئيس مركز بهداشت آران و بيدگل آقاي دكتر يوسفيان عضو شوراي آموزشيخانم دكتر اخباريرئيس مركزبهداشت كاشانآقاي دكتر دهقاني
 عضو شوراي آموزشياعالنيخانم  عضو شوراي آموزشيخانم غفاريانعضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زاده

 عضو شوراي آموزشي يآقاي مسكين عضو شوراي آموزشيخانم كچوئيعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي
 عضو شوراي آموزشيخانم رباني عضو شوراي آموزشيخانم ترنجي نژاديدبير شوراي آموزشخانم رجبي
   عضو شوراي آموزشيمجردخانم مهندسنماينده مركز بهداشت آران و بيدگلخانم گندمي

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي ورسانه ها:مطروحه وارد م

 .از واحد بهداشت روان مطرح گرديد پيشگيري اوليه از خودكشيبرنامه 

، برنامه اجرايي آموزش ، طرح درس ،  4نامه اجراي برنامه از مشاور معاون بهداشت در امور بهداشت روان ، فرم شماره : مستندات ارائه شده به شورا •
 محتواي آموزش

 ينفرم مشخصات مدرس ،سئواالت ارزشيابي برنامه :  مستندات ارائه نشده به شورا •
واحد بهداشت روان از پرسنل بيماريها و كليه پرسنل بهداشت خانواده مراكز شهري و روستاييوپزشك ، بهورز ، كاردان و كارشناس : گروه هدف اين برنامه  •

 .مي باشند شبكه آران و بيدگل ومعاونت بهداشتي كاشان 
گروهي و كارورت بص اجراي كارگاه .اثربخشي اين برنامه با فرمهاي ارسالي از وزارت سنجيده خواهد شدارزشيابي اين برنامه با پيش آزمون وپس آزمون و •

 .ساعت آموزشي براي ساير گروهها مصوب گرديد 6ساعت آموزش براي پزشكان و 12در ارزيابي و  77اين برنامه با اخذ امتياز. سخنراني تائيد شد
باتوجه به نظر . مطرح گرديد» ب « و » الف « با فرم  » شير مادر هديه اي الهي« كتابچه آموزشي تهيه شده توسط خانم فهيمه محبوبي قزاآني با عنوان  •

 .خارج از فرايند شورا ، مورد تائيد قرار نگرفتآن و تهيه واحد بهداشت خانواده و اعضاي شورا به علت وجود موارد مشابه آن 
ات ارائه شده موارد زير باتوجه به نظر. ح گرديدمجدداً مطرو آقاي حمامي زاده مجرد از خانم مهندس  »دخانيات« با عنوان  يپيشنهاد تهيه متن آموزش •

 :مصوب شد 
 .عنوان متن آموزشي باتوجه به نياز پرسنل مورد تائيد قرار گرفت •
به  مجرد توسطخانم مهندس، تهيه شده پس از تائيد در شوراي آموزشي آموزشي تنم ،باتوجه به نياز پورتال قلب به مطالب ارزشمند در زمينه دخانيات •

 .مورد بهره برداري قرار گيرد قلب سالم واحد آموزش سالمت ارائه گرددتا با هماهنگي اين واحد جهت استفاده درپورتال
 115چنانچه در صورتجلسه شماره  و ساير برنامه هاي بهداشت خانواده در راستاي پيشنهادات گوناگون جهت تهيه مطالب آموزشي مراقبت از نوزاد و كودك •

توسط خانم ترنجي نژاد و با همكاري واحد بهداشت خانواده و  موزشي كاملشد مجموعه آ شده بود مجدداً پيشنهادمصوب  10/90/ 25زشيمورخ شوراي آمو
 .تهيه و در اختيار مادرانمتقاضي قرار گيرد آموزش سالمت

 .آتي شورا گزارش گرددتوسط واحد آموزش سالمت بررسي و در جلسات اين مجموعه آموزشي نحوه تهيه بودجه و چاپ  •

مسائل و مشكالت جنسي و « خانم مهندس مجرد درخصوص اقدامات انجام شده براي برگزاري جلسه آموزشي،   23/12/91پيرو مصوبه شورا مورخ  •
ياز سنجي انجام شده،اهميت ن رياست محترم دانشگاه در زمينه اجراي يك جلسه توجيهي با شد جهت مقررحضوراً مطالبي را ارائه نمودند و »  راهكارهاي آن

 .برنامهبا دفتر رياست هماهنگي نمايندو اهداف 
 .مشاهده و بررسي نمايند و در جلسه آتي نظرات خود را ارائه دهند) آقاي رجبي (  3717شماره shareكليه اعضاي شورا كارت واكسيناسيون را از  •

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 

 


