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  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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  حاضرین در جلسه: 

 دانشگاه)و پشتیبانی امور اداري  مدیرکل آقاي دکتر حاجی بیگی (  .١

 (پزشک معتمد امور اداري) آقاي دکتر شفاهی زاده  .٢

 اداره رفاه) ئیسآقاي مهندس قریشی (ر .٣

 )و پشتیبانی اموراداري معاو نآقاي تقی زاده ( .٤

 ویه (نماینده مرکز بهداشت)خانم آل ب .٥

 )و بودجه خانم بهرام نژاد (نماینده مدیریت برنامه .٦

 آقاي الهیاري (نماینده تربیت بدنی) .٧

 خانم سماعی (نماینده شوراي کارکنان) .٨

 هی (نماینده امور مالی)لآقاي اسدال .٩

 سرکار خانم مرادي (کارشناس اداره رفاه) .١٠

  آقاي گفتاري (کارشناس اداره رفاه) .١١

 
  جلسه:مشروح  

جلسه با نام پروردگار توسط جناب آقاي مهندس قریشی آغاز گردید و ایشان طی توضیحاتی دلیل تشکیل این کار 

و پس از ایشان جناب آقاي دکتر حاجی بیگی براي حاضران صحبت  گروه را براي حاضرین در جلسه مشخص نمودند 

از ایشان جناب آقاي دکتر شفاهی زاده به شرح و بررسی نمودند و اهداف و لزوم تشکیل کارگروه را توضیح دادند، بعد 

    پایش سالمت و ایراداتی که تا کنون در این زمینه وجود داشته پرداختند.  

  

  موضوعات مطروحه 

  

 بررسی طرح هاي اجرا شده سال هاي قبل  .١

  آزمایشگاه داورپناه 

  آزمایشگاه سهروردي 

  

 هاي قبلیبررسی آسیبهاي طرح .٢

  افزایش ضریب خسارت شده و بیمه تکمیلی حق  متحمل آزمایش، دانشگاه با توجه به افزایش مراجعات جهت

 .بیمه بیشتري دریافت نموده است

  ها صورت نگرفته استارزیابی، بررسی و تحلیل نتایج آزمایشفرآیند. 



 

 دارند صورت نگرفته است بیماري   هاي کافی براي کارکنانی که مشکلپیگیري. 

  رونده سالمت الکترونیکی  پم ایجاد عد 

  عدم مستمر پایش سالمت 

  واحدهاي مختلف دانشگاه با یکدیگر در حوزه سالمت کارکنان الزم بین  عدم به کارگیري توان و هم افزایی 

  

 ئه شده در کارگروه ا بررسی ایده هاي جدید ار .٣

با ارتقاء رتبه، پایه یا نظام  سالمت پرونده الکترونیکی طراحی ارتباط پایش مستمر سالمت کارکنان و ارتباط  

 کارکنان ارزشیابی 

 ایجاد سامانه اطالع رسانی جهت انتشار اطالعات درست و بهره برداري درست از طرح ها در کارگروه   

 هاي الکترونیکی سالمت  ایجاد فایل ارزیابی تست هاي روان شناسی شغلی در پرونده 

 روانشناسی و فیزیولوژي فرد  تطبیق شغل افراد با موضوعات روحی، روانی، 

 انجام تست هاي بالینی مثل بینایی سنجی، شنوایی سنجی، فیزیولوژي بدن  

 ارائه پیشنهادات حرکات اصالحی در کارکنان   

 
  

  مصوبات و پیگیري هاي الزم: .٤

  الکترونیکی و هوشمند بودن پرونده سالمت کارکنان 

   مستمر انجام شدن پایش سالمت 

  به مسئولین ذي ربط  پروپوزال کارگروه تا انتهاي تیرماه سال جاري ارائه  و مشخص رسیدن به خروجی 

 جلسات کارگروه به مدیران ذي ربط  ارسال صورت 

  11الی   10تشکیل منظم جلسات هر هفته در روز دوشنبه ساعت 

 
 

  

   
  به پایان رسید. 10:30جلسه ساعت 

  


