
 

 

 ((اقتصادی حماهس سیاسی حماهس )) سال  3192گزارش عملکرد سال 

 22/9/92 :اترخی جلسه مرکزی دااگشنه  صیانت چهارمين نشست  كميتهوهشتمين نشست شورای فرهنگی : ربانهمعنوان 

 دااگشنه علوم زپشكی لرستان ربگزار شد  مرکزی صیانت نشست  كميته چهارمينهشتمين نشست شورای فرهنگی و
 هس شورا، اعضای ساري و فرهنگی دانشجويی معاون ژناد طراهنی انرد دكتر حضور با و دااگشنه سررپست پاپی علی امید رياست هب سالجاری  رد مرکزی صیانت چهارمين نشست  كميتهشتمين نشست شورای فرهنگی وه 

: داشت اظهار رجوع ارباب تکريم و شهروندی از حقوق  اهمیت صیانت رب اتكید ، رسیی دااگشنه با پاپی علی امید نشست اين رد.شد ربگزار رياست حوزه يك شماره سالن رد 92 ماه آرذ 22 شنبه

صصی اهی نشست ربگزاری  و اداری  اخالق اهی كارگاه اجرای با بايد زمينه اين رد و کرد فرهنگی كار شهروندی حقوق از صیانت و رجوع ارباب تکريم زمينه رد بايد تخ
 ربای شهروندی قحقو از صیانت 

 .داد ارتقاء روز هب روز مردم هب بهتر رسانی خدمت ربای را  فضا مدريان، 
شت، بخش هس لدر زپشكی علوم دااگشنه وظيفه: افزود اداهم رد ايشان  وقت لااقتن روهي بی اهی ردخواست و اشتغال فراوان تقاضااهی همچون مباحثی متاسفاهن هك شود می خالهص زپشكی آموزش و ردمان بهدا

ت خود را ربای ساماندهی مراجعات ارباب رجويان کتبا هب دبیر خاهن كميته دافع از حقوق . است کرده اتالف را  باشند مردم خدمت رد بايد هك دااگشنه مسئولين از زيادی لذا از اعضا محترم خواست هك پیشنهدا

 شهروندی اراهي نمایند.
 حجاب و عفاف نیز پس از قرائت گزارش عملکرد دااگشنه رد اين خصوص توسط مدري حراست موارد ذیل مقرر گرديد: انیی انهم رتویج 8رد مورد اجرايی شدن بند  

مورد هس  نوبت   تکرار شود بار سوم  ني هك   ا یشوند رد صورت  يیات  توسط مرکز  مشاوره  ارشاد و راهنما  یمعرف   یفرهنگ  يیمتخلف را  رد دو نوبت  هب  معاونت دانشجو اني: نگهباانن دانشجو متخلف انيرد مورد دانشجو

 .دشون یم  یمعرف  یانضباط  تهي هب كم  یفرهنگ  يیتوسط معاونت دانشجو
شده توسط رپسنل  یمعرف  یاسالم و  یشرع  ني پوشش و مواز تی صورتجلسه ابالغ شود هك: منبعد كاركنان متخلف از رعا ني هم  قی دااگشنه از طر یواحداه  ني شد  هب همه مسوول  مقرر مورد كاركنان  متخلف : رد

مورد هس  نوبت تکرار شود ،نوبت سوم توسط مسوول آن واحد، هب صورت  ني هك   ا یکنند  و رد صورت  يیاز منکر آن واحد ات دو نوبت ارشاد و راهنما یامر هب معروف و نه  نی توسط رابط  ايرا شخصا و  ،ینگهبان 

  ندی نما یكاركنان معرف  ی تخلفات ادار تهي مکتوب  هب كم 
 پاسخگو باشد. ديكاركنان ره واحد،  مسوول مربوط هب آن واحد با یشرع  ني صورتجلسه  رد صورت وجود موارد تخلف از پوشش و مواز ني ابالغ ا خیهك از اتر ستی ه ی بد

 :ه رد اين جلسهموارد هب تصویب رسید از عمده  بخش دوم جلسه هب شورای فرهنگی اختصاص داشت هك

 ربای اداره كميته )كارشناس امور بیمارستانها( انطباق هب  معاونت دانشجويی فرهنگی دادن يك نیرو  رداختیار قرار -3

 ن و كاركنانربای پاسخگويی و مشاوره مذهبی هب بیمارا شهید رحیمی هب صورت پايلوت   اه و فعال رد بیمارستان  بیمارستاناستقرار يك نفر از روحانیون معظم رد ساعات اداری رد ااتق فرهنگی -2



 

 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


