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طبق لیست پیوست

پیگیری مصوبات جلسه قبل ،گزارش عملکرد سفیران سالمت ،تفاهم نامه معاونت بهداشتی با معاونت دانشجویی ،رسانه های
دستور کار

آموزشی و نیازسنجی آموزشی در زمان بحران ،گزارش نحوه پرداخت کارانه طبق دستور عمل ،ارائه نمودارهای وضعیت رضایت از
خدمات به تفکیک نقش ،گزارش بازدید شهرستان زیرکوه

جلسه در ساعت  12با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) آغاز شد .آقای دکتر امیرآبادی زاده ضمن تسلیت درگذشت آقای دکتر فروزانفر ،از
برنامه ریزی دقیق مدیریت کاهش خطر بالیا و حوادث در هفته بالیا و فعالیت حوزه های مختلف ستادی در راستای ارتقای سطح کیفی برنامه ها
تقدیر نمودند.
آقای دکتر مهدی زاده ،ضمن آرزوی علو درجات برای مرحوم دکتر فروزانفر و خدا قوت به همکاران ،با اشاره به بازدید روز آتی از شهرستان
نهبندان توسط هیئت رئیسه دانشگاه و استاندار و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی ،گزارش جامع فعالیت های شاخص در شهرستان
مذکور را خواستار شدند.ایشان همچنین از واحدهای ستادی ،به دلیل افزایش نظارت های غیرحضوری و ارسال پسخوراندهای علمی و فنی تقدیر
نموده و ابراز امیدواری کردند که شبکه ها ضمن توجه به پسخوراندهای ارسالی و رفع نواقص ،اقدام مشابه را در نظارت بر واحدهای تابعه انجام
دهند.
در ادامه آقای دکتر مشایخی و آقای دلپسند ،در باب نحوه پرداخت کارانه طبق دستورعمل توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.
خانم دکتر باقر نژاد ،ضمن گزارش برنامه سفیران سالمت ،توضیحاتی درباره نیازسنجی آموزشی در زمینه بالیا و نیز تفاهم نامه معاونت بهداشتی
با معاونت دانشجویی ارائه دادند.
در پایان پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید :
مصوبات

مسئول پیگیری

به منظور مدنظر قرار دادن در انعقاد تفاهم نامه با معاونت دانشجویی ،مفاد مورد نظر هر واحد بر اساس برنامه

کلیه مدیریت ها و

های مشترک ،جهت درج در تفاهم نامه ،به ارزیابی عملکرد اعالم شود.

گروه های تخصصی

تاریخ
تا 98/10/8

نظر به اهمیت نیازسنجی آموزشی به عنوان گام نخست در برنامه ریزی های آموزشی و نیز ضرورت
توانمندسازی کارکنان در کاهش اثرات بالیا ،بر اساس تحلیل نقش(مطابق با اسالیدهای پیوست) نیازسنجی

کلیه مدیریت ها و

آموزشی کارکنان محیطی صورت پذیرد تا در مرحله بعدی ،مطابق با نیازسنجی به عمل آمده ،برنامه ریزی الزم

گروه های تخصصی

تا 98/11/13

جهت توانمندسازی کارکنان صورت پذیرد.
پس از اعالم اولویت های آموزشی کارکنان ،برنامه ریزی جهت نیازسنجی آموزشی برای عموم مردم صورت

گروه آموزش و

پذیرد.

ارتقای سالمت

جلسه در ساعت 14:20با ذکر صلوات پایان یافت.
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