گزارش عملکرد سال ((1394سال همدلی و همزبانی دولت و مردم))
عنوان :گزارش هفتمین نشست شورای فرهنگیو پنجمین نشست کمیته سیاستگذا ری اقنونانطباق خدمات بهدا شتی ردمانی با موازین شرعی اترخی 26 :

94/11/

هفتمین نشست شورای فرهنگی و پنج مین كمیته قانون انطباق دانشگاه در سال جاری به رياست دكتر كورش ساكی
رئیس دانشگاه و با حضور اعضاء كمیته وريیس بیمارستان شهدای عشاير خرم آباد به عنوان مهمان جلسه روز
دوشنبه  26بهمن ماه  94در سالن اجتماعات حوزه رياست برگزار گرديد.در اين نشست حجت االسالم و المسلمین حاج
آقا مراديان مسئول محترم نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه از محضر ريیس محترم دانشگاه تقاضا نمودند
كه به طور جدی تر از گذشته به بحث رعايت قانو ن انطباق در دانشگاه اهتمام ورزند و اعضاء كمیته نظارت بر انطباق را تا
حصول نتیجه كه تحقق اهداف اين قانون است حمايت نمايند .در ادامه گزارشی از بازرسی بیمارستانهای استان توسط
كارشناس مسئول كمیته قرائت گرديد و تصمیماتی در اين زمینه اتخاذ شد كه از مهمترين آن می توان به تصمیم بر
ارجاع شکايات در زمینه عدم رعايت موازين شرعی و اخالقی در بیمارستانها به شخص ريیس دانشگاه ،ريیس
بیمارستان مربوطه و معاونت درمان بود .در جلسه شورای فرهنگی نیز ضمن مروری بر مصوبات قبلی شورا تصمیماتی در
حوزه رعايت حجاب و شئون اسالمی بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی گرفته شد و در نهايت مقرر شد
برای اخذ نتیجه در اين زمینه مصوبات مذكور در جلسه هم انديشی اساتید به بحث و بررسی گذاشته شوند  .از
تصمیمات اين شورا در نظر گرفتن پاداش برای كارشناسان و رابطین فرهنگی واحدهای زير مجموعه دانشگاه بود كه
عالوه بر شغل اختصاصی خود امر كارشناسی و انجام فعالیتهای فرهنگی را نیز پذيرفتهاند .البته جزيیات پرداخت اين
پاداش با توجه به نظر معاونت دانشجويی فرهنگی و تعیین درصد از بودجه خارج از شمول در پايان هر سال خواهد بود.
جلسه در ساعت 17:05با ذكر صلوات برمحمد و ال محمد(ص) به پايان رسید.
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