گزارش عملکرد سال  (( 1931سال تولید ملی،حمایت از کار و سرماهی اریانی))

عنوان :جلسه رپسش و پاسخ

اترخی1931 /3/11 :

مج
شرح رویدا د :هب مناسبت گرامیداشت  11آرذ روز دانشجو ،رد اترخی  1931/3/11رد ساعت فرهنگی ( 11ات )11جلسه رپسش و پاسخی رد تمع رپدیس
امکلوند ربگزار شد .رداین جلسه هک شیب از دو ساعت طول کشید دکتر شیخ آزادی رسیی دااگشنه ،معاونین آموزشی و دانشجویی و رؤسای دادکشنه اه حضور دادنتش

دانشجویان رد مدت یک ساعت سؤاالت خود را هب صورت حضوری و کتبی مطرح نموده و تمامی مسئولین رد ساعت بعدی ره کدا م هب سواالت مختص هب حیطه
کاری خود پاسخ دادند.طبق معمول جلسات شیپ دانشجویان سؤاالت خود را رد زمینه آموزشی ،فرهنگی ورزشی ،رافه هب شرح ذیل بیان کردند:
بخش آموزشی:
 .1تفکیک جنسیتی انعادالهن کارآموزی دانشجویان فقط ربای رشته رپستاری
 .1رعایت پوشش لباس فرم فقط ربای دانشجویان رپستاری و ساری رشته اه مستثنی هستند
 .9عدم فرهج ربای امتحاانت پایان رتم

 .4عدم اراهئ ردوس شیپ نیاز ربای ره رتم و اراهئ همزمان واحداهی تئوری و عملی و گاهی عملی قبل از تئوری رد دادکشنه رپستار و پانیی بودن سطح علمی اساتید این دادکشنه و
مناسب نبودن رختکن رپستاری

 .5عدم تسرعی رد روند راه اندا زی بیمارستان شهید رحیمی
مج
مح
 .1عدم حضور کارمندان آموزش تمع گلدشت رد ل کار

بخش فرهنگی و امور دانشجویی:
 .1اجرا شدن اردواه رد زمان امتحاانت دانشجویان

 .1عدم سرویس ربای کارآموزان بیمارستانهای شهر و مناطق مختلف شهر مثل رده گرم و کیو

 .9محدودیتهای ربانهم اهی علمی و فرهنگی و ساعت ورود هب خواب گاهها

 .4رتس از کمیته انضباطی شدن
 .5کم بودن وام اهی دانشجویی و اعتراض هب جریمه  1111تومانی غذا

دکتر انرد طراهنی ژناد معاون فرهنگی و امور دانشجویی دااگشنه رد سخنانی جامع و کامل هب تک تک سؤاالت مربوط هب معاونت پاسخ دادند :ایشان ضمن اشاره هب
مطالبات دوسوهی دانشجویان و مسئوالن ،از آنها خواستند ره کاری را هک رد چارچوب اقنون و تشکیالت مربوط هب آن است انجام دهند و آنچه هک رد حیطه اقنون باشد
ما ملزم هب رعایت آن هستیم ایشان رد سؤال اهیی هک مربوط هب کمیته انضباطی بود اداهم دادند رد سایت معاونت بخشی هب انم آنیی انهم اهی کشوری وجود دارد هک
مج
مواردی را هک تخلف از آن افراد را مشمول رأی کمیته انضباطی می داند شرح داده شده هک هب وسیله ربوشور و پمفلت هب کلیه دانشجویان رد تمع اهی آموزشی و

بیمارستانها اطالع رسانی شده و ما همان اه را اجرا می کنیم و خارج از وظایف محوهل آنیی انهم اهی وزارتی عملی را مرتکب نمی شویم ،و آمدن شخصی هب این کمیته
لزو ًما دلیل ربتخلف وی و صدور رأی نمی باشد.

تخ
وی افزود رد آنیی انهم اس کان نیز ساعت ورود و خروج ربای خانم اه و آاقیان دانشجو طبق ضوابط می باشد و ما ملزم هب اجرای آن هستیم ،طی دانشجو هب منزهل
خالف می باشد امک اینکه این کار بخاطر حفظ امنیت دانشجویان می باشد زریا ما رد مقابل خانواده اه پاسخگوی امنیت شما هستیم ،ایشان با اشاره هب چگونگی سرویس
ایاب و ذاهب رد ساری دااگشنههای استان مثل دااگشنه لرستان با جمعیت بالغ رب  11زهار دانشجو و اخذ کراهی (هب مبلغ  411تومان از آنها) دااگشنه علوم زپشکی
با  12مینی بوس و  19اتوبوس و عدم گرفتن کراهی از دانشجویان رد وضعیت بسیار مطلوب رتی قرار دارد گرهچ پاسخگوی تمام نیازاهی شما نیست اما با توهج هب
توان سعی رد هب حدا قل رساندن مش کالت ایاب و ذاهب داریم .رد مورد نبود آمفی ائترت با ظرفیت باال نیز رازینی اهیی ربای احداث کتابخاهن مرکزی و اتالر

اجتماعات رد سایت آموزشی رپدیس انجام شده است.ایشان رد اداهم متذکر شد جریمه غذا بخاطر ضرر ساالهن  111میلیونی ربای دااگشنه می باشد و با این کار

جلوی اسراف بی روهی گرفته خواهد شد.وی گالهی اهی مربوط هب واحد رتبیت بدنی را بحق دانسته و دنتفگ تغییراتی رد مدرییت این واحد اعمال کرده هک هب زودی
تش
مش کالت مرتفع خواهد شد و ردخواست دانشجویان را مبنی رب بحث اهی سیاسی منوط هب اراهی ردخواست از سوی کل اهی اسالمی دانست هک هب علت عدم

تش
ردخواست از سوی کل اه رب زمین مانده و ما آمادگی الزم ربای اجرای آن را رد اقلب دستورالعمل اه داریم .رد قسمت بعدی ربانهم معاون محترم آموزشی
سواالت دانشجویان را رد حیطه آموزشی پاسخ دادند و پایان بخش ربانهم رپسش و پاسخ جمع بندی مطالب توسط رسیی محترم دااگشنه بود هک ایشان لکشم کمبود جسد را
لکشم کل کشور دادنتسن و قول مساعد دادندهک بیمارستان شهید رحیمی ات حد اکثر پایان سال جاری راه اندا زی خواهد شد
عکس اهی مربوط هب رویدا د:

