
 

 

 
 

 خدمات و پزشكي علوم دانشگاه
 تهران بهداشتي، درماني

 مامايي و پرستاري دانشكده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهاد های مطرح شده 

 در دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8315بانک اطالعاتی پیشنهادهای ارائه شده  درسال 

 
 

ف
ردي

 وضعيت عنوان پيشنهاد 

 عدم تائید تائید

   * برای کارکنان ورزش اجباری 1

  * اختصاص کد موقت دانشجوئی به دانشجویان میهمان 2

  * ایجاد جاده تندرستی و خط کشی پیاده روی دانشکده 3

 *  اخذ شهریه از دانشجویان میهمان از سایر دانشگاه ها 4

 *  تشکیل انجمن بازنشستگان 5

 *  جوئی(تشکیل کانون همیاری دانشجویی)کانون هم اندیشان دانش 6

 *  تهیه  نرم افزار اموال 7

 *  تهیه دستگاه حضور و غیاب با اثر انگشت 8

 *  ارزشیابی ساالنه کارکنان)بهبود فرم های ارزشیابی کارکنان دولت( 9

 *  تاسیس مرکز بهداشت درمانی جهت استفاده دانشجویان و کارکنان 11

 *  نظام اداریافزایش و کارآیی -بهبود بهره وری کتابخانه  11

 *  مشخص شدن وظایف کاری در هرقسمت 12

 *  درخصوص ارجاع پرونده های پرسنلی 13

  * دفع بهداشتی زباله ها 14

 *  بررسی راندمان کاری پرسنل در ابعاد مختلف و ایجاد انگیزه رقابت در بین کارکنان 15

 مراجعه سایر و انشجود به ارجاع مدون سیستم ریزی برنامه –تکریم ارباب رجوع  16

 مربوطه قسمت به کنندگان
 * 

 *  نظارت محسوس و غیرمحسوس عملکرد ها 17

ایجاد فضای مشترک دسترسی به سمینارهای درسی و اسالیدهای آنان برای کلیه  18

 دانشجویان و اساتید محترم و هم چنین کارکنان
*  

  * تشکیل بانک اطالعاتی دانشجویان هنگام تحصیل 19

  * آزمون فعالیت های ورزشی و توانایی های جسمانی کارکنان 21

  * خط کشی پیاده روی داخل دانشکده 21

در دانشگاه علوم 8311برگزاری سمینار بین المللی پرستاری و مامایی در سال  22

 پزشکی تهران
*  

 *  استاندارد سازی لوازم مورد نیاز تایپ جهت افراد 23

 *  وشرح دروس اساتیددرفالپی نگه داری نامه ها 24

 *  تنظیم واحدهای درسی مطابق با واحدهای مصوب ستاد انقالب فرهنگی 25

 *  جایگزینی مناسب نیروها 26

 *  تهیه فلوچارت مواردی که بیشتر دانشجویان با آن سرو کار دارند 27

 *  درخواست گزارش عملکرد ماهانه کارکنان 28

 *  ویان فارغ التحصیلبانک اطالعاتی دانشج 29

 *  درخواست تاییدیه تحصیلی در بدو ورود 31

 *  تعمیرات ساختمانی 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردي

 وضعيت عنوان پيشنهاد 

 عدم تائید تائید

  *  باز کردن درب خروج و ورود کارکنان و سرویس ها از بزرگراه چمران 32

ان با دفتر آموزش و پژوهش انعقاد قرارداد برگزاری دوره های مصوب آموزشی کارکن 33

استانداری تهران در محل دانشکده پرستاری و مامایی به منظور صرفه جویی و کاهش 

هزینه های آموزشی دانشگاه و افزایش رضایت و انگیزه و بهبود امور آموزشی بدون 

 هزینه

*  

 *  تسریع کار ارباب رجوع و ارائه فرم مخصوص بایگانی 34

 *  ند هابهبود مستمر فرآی 35

 *  مالقات حضوری با باالترین مقام دانشکده پرستاری و مامایی 36



 

 

 8311سال در ارائه شده  هایپیشنهاد بانک اطالعاتی

 

 وضعيت عنوان پيشنهاد رديف

 تائیدعدم  تائید

طرح های تحقیقاتی با همکاری کارکنان  درنظرگرفتن معضالت و مشکالت امور اداری در قالب 1

 دانشکده

*  

  * مکانیزه شدن اتوماسیون اداری برای کلیه واحد ها ی دانشکده 2

 *  ایجاد جایگاه حراست )خواهران و برادران ( در قسمت ورودی در قسمت ورودی به دانشکده 3

 *  برگزاری همایش بین المللی 4

  * شکده و دانشگاهتسهیالتی جهت سفر کارکنان دان 5

 *  تعریف نرم افزاری کد اختصاص چند منظوره برای اموال 6

 *  تغییر ارزشیابی واحد کارآموزی کودک سالم 7

 *  تهیه پروپوزال 8

  * راهکار های بهبود کارآموزی داخلی و جراحی 9

مربوطه  و محاسبات EXCeUطراحی و تنظیم بیالن کاری اساتید دانشکده در نرم افزار  11

 دراین سیستم

*  

پیشنهاد مکرر شفاهی در اجرای طرح  تحقیقاتی انجام شده )پیوست مدارک (در آموزش  11

 مذکر بالینی دانشجویان پرستاری(

 * 

 *  تغییر فرم ارزیابی دانشجویان در امتحانات فینال مامائی 12

  * دوربین مدار بسته(نصب و راه اندازی سیستم حفاظتی الکترو نیکی در دانشکده  )  13

 *  بکار گیری مربی ارشد  جهت بیمارستانهای عمومی که کارورزی در آنها بیشتر است 14

ارائه آمار استفاده از فضاهای آموزشی )کالس های درسی ساختمان مامائی ( اختصاص مکانی  15

 به ورزش

 * 

 *  رارائه گواهی اشتغال به تحصیل به دانشجویان در هر ترم یکبا 16

پیشنهاد مکرر شفاهی در اجرای طرح تحقیقاتی انجام شده )پیوست مدارک ( در آموزش  17

 بالینی پرستاری و اداره آموزش دانشکده پرستاری

 * 

پیشنهاد بمنظور چگونگی پی گیری آموزش بالینی و جهت مهارت بیشتر دانشجویان در  18

 جلسات درون گروهی ) داخلی و جراحی (

*  

هاد بکار گیری تن آرامی بر سطح اضطراب  دانشجویان ترم اول پرستاری قبل از ورود به پیشن 19

 محیط بالینی

*  

 *  گذاردن شرط معدل  برای عضویت در تشکلها دانشجویی 21

 *  گزاردن شرط وضعیت به دانشجویان عضو تشکلها 21

  * هدیه روز تولد به عنوان سالروز تولد کارکنان دانشکده 22

 

 



 

 

 

 8311بانک اطالعاتی پیشنهادهای ارائه شده  درسال 

 

 وضعيت عنوان پيشنهاد رديف

 عدم تائید تائید

 *  آبیاری کردن فضای سبز دانشکده به روش آبیاری قطره ای 1

  * ورزش صبحگاهی جهت کارمندان حتی بمدت بیست دقیقه 2

  * ارتقاء رتبه بندی سایت از طریق اعمال برخی تغییرات 3

  * ایجاد بستر و فضای آموزشی و روانی مناسب در محیط کارآموزی 4

 *  بکارگیری کارشناس مشاوره در دانشکده ترجیحاً در واحد امور دانشجوئی 5

  * تشکیل کمیته بهره وری از امکانات و فرصتهای موجود 6

  * انجام ورزش صبحگاهی 7

  * داربرگزاری کالس های آموزشی برای مادران بار 8

  * تهیه فرم شخصی برای هر مقطع تحصیلی با بندهای معین طرح 9

 *  دادن تغییراتی هرچند کوچک در برگه  ارزشیابی 11

 *  تسهیل دردادن وام توسط صندوق رفاه دانشجویان 11

  * مراجعه حضوری مدیر اجرایی هر سازمان به واحدهای تحت پوشش آن 12

  * ند سازمانیزمانبندی کردن هر فرای 13

  * رکتیش –قراردادی  –پیمانی –رسمی  –تشکیل بانک اطالعاتی خانوار پرسنل هیئت علمی  14

واحد  –پانسمان و حتی سوختگی  –در نظر گرفتن کارآموزی در واحدهای مختلف تزریقات  15

EKG برای دانشجویان پرستاری 
*  

 *  پیشگیری از بهم خوردن نظم دردایره امتحانات 16

 *  DLN( بصورت 2( و بیمار )8ارائه تمام دروس کودک سالم ) 17

  * آموزش مربیان بالینی با تجهیزات جدید مورد استفاده در بخشهای بیمارستان های انشگاه 18

  * حذف کارآموزی پنج شنبه ها 19

 *  ارساعت کار و واحد موظف مربیان ) غیر هیئت علمی و هیئت علمی ( بر حسب سابقه ک 21

ارزیابی آموزش به بیمار بستری در هریک از بخش های بیمارستان با توجه به نیازهای  21

 آموزشی او و فرم پیشنهادی
*  

  * اجرای طرح پایش سالمت ونمونه ای برای فرم آن 22

  * مدیریت فشار عصبی 23

  * نصب تابلوپیام نما درمحل های پرتردد 24

  * از طریق همکار به همکاران wordکسل وبرگزاری دوره آموزشی ا 25

  * مجازی سازی فرآیندها 26



 

 

 8319بانک اطالعاتی پیشنهادهای ارائه شده  درسال 

 

 وضعيت عنوان پیشنهاد ردیف

 عدم تائید تائید

 *  گذراندن کاربرد واهمیت پزشکی قانونی درپرستاری به صورت واحد درسی 8

دن خودکاردستگاهها بعدازساعت کارودرموردایجاد واحدجهت نصب نرم افزار جهت خاموش ش 2

 coبهVHSتبدیل فیلم
*  

  * تغییر درنحوه برگزاری امتحانات پایان ترم تصحیح توسط دستگاه 3

 *  درنظر گرفتن واحدی شبیه کلینیک درقسمتی ازدانشکده 4

)نظام راه اندازی وفعالسازی کارگروهای اجرایی وتخصصی درزمینه های مختلف 5

 وتدوین تاریخچه -پیشنهادات،تکریم ارباب رجوع وتوسعه پژوهش درامور اداری
*  

  * گروه آموزشی مدیریتMIND MAPمشارکت درتهیه 1

  * متمرکز شدن امور ویرایش محتوای وب سایت توسط کارشناس تایپ 7

  * ارباب رجوع همکاری ورفتار احترام آمیز با مشتریان،ارائه راهنمایی های الزم وتکریم 1

توانمند سازی کلیه کارکنان دانشکده منجمله منشی های گروه ومسئولین دفاتر)اعم از  9

 وچارگون ومکاتبات(ICDLیادگیری
*  

تشکیل کمیته ای جهت نظارت وکنترل مصرف بهینه باتوجه به هدفمند کردن یارانه ها  81

 وجلوگیری از حیف ومیل بیت المال
*  

 *  رستاری در طی ترماصول وفنون پ 88

  * تدوين تاريخچه 82

)مندرج در طرح پیشنهاد در رابطه با امور بالینی بخش ها به سوپروايزرهای دانشکده 83

 فرم ارزشیابی(
*  

 *  ثبت و درج تاريخ تولد اساتید )مندرج در فرم ارزشیابی( 84

 *  شیابی(همايش بین المللی پرستاری توسط دانشکده )مندرج در فرم ارز 85

 



 

 

 8391بانک اطالعاتی پیشنهادهای ارائه شده  درسال 

 

 وضعیت عنوان پیشنهاد ردیف

 عدم تائید تائید

 *  به بیمارستان رازی تغییر کار آموزی پوست از بیمارستان امام 8

 *  درخواست آسانسور در ساختمان پرستاری 2

راستای اصالح الگوی فرهنگ سازی جهت تغییر رفتار افراد سازمانی در  3

 مصرف

*  

  * تدوين آيین نامه اجرايی تحول اداری ويژه دانشکده 4

تهیه بانک اطالعاتی رياست دانشکده ، معاونین دانشکده از بدو ايجاد پست  5

 های سازمانی مديريتی تا کنون

*  

آرشیو مجازی و مديريت اسناد و پیوست آن در سیستم سازمان مجازی  1

 تاری و مامايیدانشکده پرس

*  

به منظور جلوگیری از  اموراداری سايت دروب اداری اطالعات سامانه تدوين 7

 اتالف وقت

*  

  * تدوين دستور العمل اجرايی انتخاب کارمندان نمونه 1

  * ايجاد بانک اطالعاتی پزشکی کارکنان 9

 *  تشکیل صندوق قرض الحسنه کارکنان 81

ايام تابستان به اعضای هیات آموزشی تخصیص مرخصی پاداش در  88

 دانشکده پرستاری

 * 

  * UPSاتصال کامپیوتر ها و دستگاه های الکترونیکی دانشکده به دستگاه  82

  * سنسور چشمی به منظور اصالح الگوی مصرف 83

در جهت برقراری ارتباط  Media Convertor دستگاه دو ارتقا و تعويض 84

 ترساختمان ها با سرعت باال

*  

  * درخواست سرور جديد به منظور راه اندازی دامین و بهبود عملکرد شبکه 85

  * حذف مینوت نامه های دستی در پرونده های استخدامی 81

 *  سرپوشیده نمودن امکانات ورزشی مستقر در حیاط برای بانوان 87

ن هیات به روز رسانی مدارک ثبت نام پرسنل اعم از کارکنان و کارشناسا 81

 علمی )مندرج در فرم ارزشیابی(

*  

  * فعال سازی فرآيندهای واحد آموزش در سازمان مجازی 89

 *  صدور چک و تحويل ديسکت وام ها بطور يکجا به بانک ملت شعبه هجرت 21

  * مصرف الگوی اصالح جهت در هوشمند سیستم  به  ها موتورخانه تجهیز 28

اختصاصی دانشجويان پرستاری از قبیل  اجرای دروس عملی پراتیکی 22

 تزريقات، پانسمان، سونداژ، سرم تراپی و ..... در درمانگاه ها

 * 

  * تجهیز باشگاه ورزشی 23

  * تخصصی نمودن فعالیت های کارشناسان اداره آموزش 24

 



 

 

 

 وضعیت عنوان پیشنهاد ردیف

 عدم تائید تائید

)مندرج در فرم جهت پرسنل خدمات برگزاری کارگاه های آموزش مداوم 25

 ارزشیابی(

*  

  * خريد لوازم التحرير مرغوب 21

  * تهیه فرم جهت مرخصی های استعالجی و ماموريت در سیستم چارگون 27

  * عدم ثبت مجدد نامه های وارده جهت بايگانی جهت جلوگیری از اتالف وقت 21

  * باب رجوعتفويض اختیار جهت جلوگیری از اتالف وقت ار 29

  * يکسان سازی بايگانی در دانشکده 31

در  1ايجاد باجه کارگزاری با توجه به انتقال بیمه کارکنان به بیمه شماره  38

 دانشگاه

*  

گنجاندن واحد پرستاری نوزادان مقدماتی در برنامه آموزشی رشته مراقبت  32

 های ويژه نوزادان )مندرج در فرم ارزشیابی(

 * 

اده از ويدئو پروژکتور وايرلس به صورت پرتابل )مندرج در فرم استف 33

 ارزشیابی(

 * 

استفاده از سیستم مخصوص جهت اسکن فلش دانشجويان و اساتید در  34

 سمعی وبصری)مندرج در فرم ارزشیابی(

*  

ايجاد بستر و فضای آموزشی و روانی مناسب در محیط کارآموزی )مندرج در  35

 فرم ارزشیابی(

*  



 

 

 

 1391  بانک اطالعاتی پيشنهادهای ارائه شده  درسال
 
 

 وضعیت عنوان پیشنهاد ردیف

 عدم تأیید تأیید

  * پیشنهاد پلمپ سخت افزاری کامپیوتر ها)مندرج در فرم ارزشیابی( 8

راه اندازی و نصب کیوسک اطالع رسانی با امکان دسترسی به  نرم افزار  2

 نت از طريق آنتکريم ارباب رجوع  و اينتر

 * 

  * Paper Cut خريداری نرم افزارمديريت پرينتر  3

پیشنهاد راه اندازی سرور سهمیه بندی پرينتر جهت دانشجويان دکتری  4

 دانشکده )مندرج در فرم ارزشیابی(

*  

پیشنهاد اختصاص نام کاربری و کلمه عبور دانشجويان )مندرج در فرم  5

 ارزشیابی(

 * 

 *  ، مديريت، کودکان، سالمندیNICUپارتمان آموزشی زيباسازی د 1

  * بازديد دوره ای 7

 *  دستگاه تصفیه هواخريد و نصب  1

  * برگزاری کالس کمک های اولیه)مندرج در فرم ارزشیابی( 9

  * جلوگیری از انجام کارهای تکراری در راستای اصالح الگوی مصرف 81

از ابزارهای استاندارد شده و پرسشنامه  ايجاد امکان دسترسی و استفاده 88

های بومی شده و معتبر شده طرح ها و پايان نامه های دانشکده 

 پرستاری مامايی به ازای پرداخت اينترنتی

*  

 *  تدوين کارشناسی ارشد تله نرسینگ )مندرج در فرم ارزشیابی( 82

 *  رزشیابی(تدوين کارشناسی ارشد انفورماتیک پرستاری)مندرج در فرم ا 83

  * )مندرج در فرم ارزشیابی(ITتوسعه فرهنگ بهره مندی مفید از منابع  84

  * s صدور کارت شناسايی برای کارگروه های  85

  * قفسه بندی بايگانی امو اداری 81

  * بهبود شرايط برگزاری امتحانات از نظر برقراری نظم و امنیت آزمون ها 87

ز نحوه مواد مصرفی )کاغذ، مواد شوينده، انرژی بررسی وضعیت موجود ا 81

 وقت ...(.

*  

يادداشت مجازی جهت مديران با آموزش نرم افزار مديريت کارها در  89

سیستم سازمان مجازی، ثبت انجام کار ، مدت زمان انجام کار جهت 

 کارکنان و... در سیستم سازمان مجازی

*  

ی) و مال یمور مرتبط با حوزه اداردرا  شيهما نارویکنگره ، سم یبرگزار 21

 برنامه عملیاتی(

 * 

تهیه و طراحی تابلوهای معاونین دانشکده از بدو ايجاد پست سازمان تا  28

 کنون

*  

 



 

 

 

 
 

 وضعیت عنوان پیشنهاد ردیف

 عدم تأیید تأیید

 *  طراحی مدل ارزيابی عملکرد در سازمان مجازی)مندرج در فرم ارزشیابی( 22

 *  ی مدل کرامت انسانی در راستای تعالی سازمانیطراح 23

  * تدوين سند نظام آراستگی 24

  * طراحی شناسنامه شغل و شاغل 25

تفويض اختیار امور مربوط به ارسال ساعات عملکرد اعضای محترم هیئت  21

 علمی توسط منشی گروه ها

 * 

اه )مندرج در فرم تعیین روز آراستگی در دانشکده در اولین سه شنبه هر م 27

 ارزشیابی(

*  

  * ايجاد لینک کارآفرين در سايت دانشکده)مندرج در فرم ارزشیابی( 21

برنامه ريزی کالس ها در رابطه با دو دانشگاه تهران و ايران)مندرج در فرم  29

 ارزشیابی(

*  

لحاظ طرح بهره وری کارشناسان پرستاری در بخش آموزش معادل با حیطه  31

 )مندرج در فرم ارزشیابی(بالینی

 * 

تصويب رشته کارشناسی ارشدپرستاری گرايش پرستاری پزشکی هسته  38

 ای)مندرج در فرم ارزشیابی(

 * 

برگزاری کارگاه پرستاری از بیماران در بخش پزشکی هسته ای برای  32

 دانشجويان پرستاری و پرستاران)مندرج در فرم ارزشیابی(

 * 

  * نرژی تأسیسات دانشکده از طريق تعمیر خازن هاجلوگیری از پرت ا 33

  * خريد لباس متحدالشکل جهت کارکنان خدمات 34

  * تردد گروهی کارکنان اداری جهت وسايط نقلیه 35

  * ها جای گزينی المپ های کم مصرف و مهتابی 31

 يیبه صرفه جو یدرون کياز حد و تحر شیاز مصرف ب زیبه پره قيتشو 37

 یانرژ

*  

  * انتخاب واحد نمونه در جشن نظام آراستگی 31

  * انتخاب کارگر نمونه در جشن نظام آراستگی 39

  * استفاده از پالت های مخصوص زباله به منظور تفکیک زباله در دانشکده 41

  * استفاده از صفربند برای تلفن های همکاران 48

  * اجرای پروژه نظام آراستگی در دانشکده 42

  * برگزاری کالس های زبان انگلیسی 43

  * گذراندن واحد پزشکی قانونی برای پرستاران و برگزاری کارگاه آموزشی آن 44

تدريس درس اصول و فنون در اتاق پراتیک به مديران گروه های  45

 آموزشی)مندرج در فرم ارزشیابی(

*  



 

 

 

 

 

 وضعیت عنوان پیشنهاد ردیف

 عدم تأیید تأیید

  * تورهای يک روزه به صورت خدماترائه ا 41

  * 2و1نصب نمادی از دانشکده بر روی پايه های مرمر ساختمان های شماره  47

  * ساماندهی وضعیت سرويس های بهداشتی 41

  * بررسی وضعیت موجود تکثیر دانشکده 49



 

 

 

 

 8392  بانک اطالعاتی پیشنهادهای ارائه شده  درسال

 

 وضعیت ادعنوان پیشنه ردیف

 عدم تایید تایید

  * افزايش میزان رضايتمندی کارکنان 8

تصويب درس دو واحدی مبانی کارآفرينی برای تمام رشته ها ی دانشگاه علوم  2

 پزشکی تهران در مقطع کارشناسی و سپس در سطح کشور

 * 

استفاده از ظروف يکبار مصرف گیاهی در غذا خوری ها، بوفه ها و مراسم  3

 تلف در سطح دانشگاهمخ

*  

تصويری کالس  -تهیه و تدوين ويدئوهای آموزشی ويا سی دی های صوتی 4

های درسی دانشکده ها، بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی تابعه دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

 * 

فروش فیلم هايی از کارگاه ها، سمینارها و کنگره های آموزشی برگزار شده در  5

مراکز تحقیقاتی و بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده ها،

 تهران

 * 

ايجاد مرکز کارآفرينی فعال و پويا در دانشگاه علوم پزشکی تهران و برقراری  1

 ارتباط مستمر با کانون های نوآوری دانشکده های تابعه

*  

  * ارائه خدمات مشاوره ای سالمت 7

ان نیروهای کمکی و پاره وقت در کتابخانه ها و استفاده از دانشجويان بعنو 1

 واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

 * 

عقد قرارداد با دانشکده پرستاری و مامايی جهت هماهنگی در برگزاری کارگاه  9

های آموزشی مبانی کارآفرينی جهت کارکنان در سطح دانشگاه و در سطح 

ا توجه به تجربه عملی اين کشور توسط مدرسین کارآفرينی اين دانشکده ب

 اقدام در دانشکده

*  

  * نصب نرم افزار شمیم يار 81

تهیه شناسنامه و نصب جهت معرفی دانشکده پرستاری مامايی جلوی درب  88

 دانشکده

*  

پرداخت حق الزحمه جهت تهیه لیست ساعات دروس گذرانده شده و تکمیل  82

 به کارشناسان مربوطه RNفرمهای 

 * 

ريافت هزينه )حق الزحمه( از متقاضیان تکمیل فرمهای مربوط به مؤسسات د 83

)به زبان انگلیسی( خارج از کشور و احتساب ساعات دروس گذرانده شده آنان 

 در کلیه مقاطع

 * 

استقرار سیستم ثبت هزينه های حاملهای انرژی ) برق و آب و گاز( بصورت  84

 مرکزی

 * 

 *  کارکنانافزايش میزان رضايتمندی  85

 
 



 

 

 وضعیت عنوان پیشنهاد ردیف

 عدم تایید تایید

 *  راهکارهايی جهت برطرف کردن آلودگی شهر تهران 81

در نظر گرفتن کارت سالمت جهت همکاران و انجام آزمايشات به صورت  87

 سالیانه

*  

ی ايجاد امکان دسترسی و استفاده از ابزارهای استاندارد شده و پرسشنامه ها 81

بومی شده و معتبر شده طرح ها و پايان نامه های دانشکده پرستاری مامايی به 

 ازای پرداخت اينترنتی

 * 

 *  تعريف کاربرهای جداگانه در پارس آذرخش برای پرسنل کتابخانه 89

  * نصب درب هوشمند 21

  * تهیه پايه ای برای زير مانیتور کامپیوترهای دانشکده 28

در بالکن ها و پشت بام های منازل و کاشت درختان کاج در حیاط  ايجاد گلخانه 22

 برای کاهش آلودگی هوا و کوچه ها

*  

  * s يونیفرم مناسب در راستای اجرای طرح  23

  * برنامه تعمیرات و نگهداشت تجهیزات تاسیساتی 24

ارزيابی فعالیت هفتگی خدمات در امر  نظارتی چک لیستطراحی و تدوين  25

 فتنظا

*  

  * نظارتی ماهیانه آسانسور دانشکده چک لیست طراحی و تدوين 21

  * سالن ورزشی ماهیانهچک لیست ارزيابی فعالیت  طراحی و تدوين 27

  * مهد کودک ماهیانهچک لیست ارزيابی فعالیت  طراحی و تدوين 21

مد رفت و آ یها سيانه سرویماه تیفعال یابيارز ستیچک ل طراحی و تدوين 29

 ( کارورزی)

*  

  * يیبوفه دانشجو انهیماه تیفعال یابيارز ستیچک ل طراحی و تدوين 31

  * موتورخانه تیفعال یابيارز ستیچک ل طراحی و تدوين 38

  * تعمیرات و نگهداشت تجهیزات تاسیساتیتدوين دستور العمل جامع  32

و لوکس و خريد اموال جلوگیری از خريد اموال و تجهیزات بی داوم، تشريفاتی  33

 بادوام و ايرانی .

*  

  * جمع آوری اموال و تجهیزات  زائد و اسقاطی با اخذ نظر کارشناسی 34

  * استفاده کامل از اموال و تجهیزات تا زمان  مقدور. 35

  * جلسات یبرگزار یها نهيکاهش هز یتله کنفرانس برا یاستفاده از تکنولوژ 31

، مطالعات نشان میدهد که بر خالف تصور  screen saverغیر فعال نمودن  37

انرژی بیشتری نسبت به مد  screen savingعمومی مانیتورها در مد 

standby کنند مصرف می 

*  

  * تدوين آيین نامه انگیزش کارکنان 31

  * حوزه معاونت اداری و مالینقشه عملکرد  39

 

 



 

 

 

 

 وضعیت عنوان پیشنهاد ردیف

 م تاییدعد تایید

  * تدوين برنامه عملیاتی و اختصاص بودجه رفاهی 41

  * طراحی پرسش نامه میزان رضايت مندی والدين کارمند از مهد کودک دانشکده 48

  * ()اعضاء علمی(و)پرسنل بازنشستهکده طرح مالقات با پیشکسوتان دانش 42

تور خانه ها و ايجاد و راه اندازی سیستم اعالم حريق جهت تاسیسات و مو 43

 ساير مکان ها

*  

(و  سرد و گرم آب های لوله تعويض)موتورخانه های لوله اجرای طرح نوسازی 44

مرمت و بازسازی و سرامیک کاری  فضای موتورخانه ها در راستای الگوی 

 مصرف

*  

  * تعويض تمامی تابلو برق ها درجهت مصرف بهینه انرژی وافزايش امنیت 45

  * پروژه کارسنجی و زمان سنجی پیاده سازی 41

  * استاندارد نیروی انسانی و خدمات دانشکده 47

  * تهیه فرم درس معرفی به استاد 41

  * تهیه فرم ثبت تأخیر و عدم تشکیل کالس ها 49

  * تهیه فرم ارزشیابی اعضای هیأت علمی 51

  * تهیه فرم صورت جلسه امتحان 58

 



 

 

 8393  ای ارائه شده  درسالبانک اطالعاتی پیشنهاده

 

 وضعیت عنوان پیشنهاد ردیف

 ییدعدم تا تایید

8 
خدماتی  "تشکیل کالس های ضمن خدمت جهت کارکنان خدمات خصوصا

 که در امور تغذيه و آبدارخانه فعال هستند
 * 

 *  واکسن آنفوالنزا جهت دانشجويان 2

  * انرژیاستفاده از منابع نور خورشیدی به عنوان منابع  3

  * دريافت ورودی برای استفاده از پارکینگ دانشکده پرستاری و مامايی 4

  * تعويض شیرهای مخلوط ظرفشويی ها در آبدارخانه ها به شیر مخلوط چشمی 5

1 

هوای پاک با بهره گیری ازفیلترهای قابل تعويض جذب آالينده ها ی سوختی 

ت اگزوز خودرو( با پیشنهاد مخصوص در خروجی اگزوز اتومبیلها) کاتالیس

 موکدانه وزارت بهداشت

*  

  * صرفه جويی در مصرف برق 7

  * ورزش اجباری 1

  * صرفه جويی در مصرف آب 9

81 
قرار گرفتن اتاق دفتر برنامه ريزی واساتید مدعو وکارشناسان در يک مکان 

 خاص ودرکنارهم جهت تبادل نظر وانتقادات که به راحتی صورت پذيرد

  

   مقايسه نحوه تدريس مربیان باسابقه  بامربیان جديدالورود 88

82 
تهیه کتابچه کارآموزی وکارورزی بیمارستان جهت عملکرد دانشجويان)لوگ 

 بوک(

  

  * افزايش سطح اطالعات علمی وعرفانی ومذهبی کلیه اساتید وکارکنان 83

84 

–برای گروه مامايی  اجرای مدل بیمارستان شريعتی ودر تمام بیمارستانها

دوره بازنگری الگ بوک،کارشناسی پرستاری براساس کری کولوم جديد از 

بازنگری فرم های شرح وظايف دانشجويان ومربیان در محیط – 49مهرماه

اجرای مقرارات وشرايط ورود به بالین به صورت )پوشش حرفه ای -های کار

در نیم  2ورزی عرصهاجرای برنامه کار-ونظارت در مقرارات آموزش بالین(

در ادامه مدل همکاری دانشکده وبیمارستان شريعتی برای  49-49سال دوم

 دانشجويان کارشناسی پرستاری

*  

85 

-مشارکت بیشتر دانشجويان در بالین–تمرکز وتقويت بالین دانشجويان 

يادگیری اصول مهارت های ويژه در پراتیک  -افزايش ساعت آموزش دربالین

 مهارت های اولیه عالوه بر اصول

 * 

 *  شناورکردن ساعت کاری کارکنان 81

87 
افزودن لینک ونرم افزار جامعی برای مشخص نمودن پیشنهادها باموضوعات 

 تکراری

 * 

 *  بهبود فرآيند داوری وکوتاه کردن مسیر فرآيند 81

  * تهیه تدوين دستورالعمل انگیزش کارکنان 89



 

 

 

 وضعیت عنوان پیشنهاد ردیف

 عدم تایید تایید

 *  ثبت پوشش تعهد حرفه ای دانشجويان در سیستم سما 21

  * راه اندازی سیستم پیام کوتاه 28

 *  نصب بازوی  به درب های ورودی شیشه ای 22

 *  دوپل کردن پريز های برق 23

24 
روزبرای دو گروه از کارکنان درماه به عنوان روز رفاه کارکنان جهت 2تعیین 

 اری اردوی رفاهی در دانشکدهبرگز

 * 

25 
اجرای کالس های آموزشی جهت تعمیرات دستگاه های الکترونیکی )ويدئو 

 پروژکتور و...(

 * 

  * جداسازی زونکن های پرسنلی از قسمت اداری در واحد بايگانی 21

 *  تغییر اولويت های پژوهشی گروه ويژه وپیشنهاد اولويت های مربوطه 27

 *  ابط آموزشی برای هربیمارمعرفی ر 21

29 
برگزاری جلسات منظم هم انديشی بین کارکنان جهت برقراری ارتباطات 

 موثر جهت ارتقاء عملکرد وتعالی دانشکده

 * 

 *  ارائه خدمات کتابخانه در فضای مجازی 31

 *  تهیه شناسنامه برای دانشکده پرستاری ومامايی 38

 *  ايجاد وتشکیل میز خدمت 32

33 
تحويل درخواست ها به صورت کلی از طرف انبار به کارپردازی جهت 

 جلوگیری از اتالف وقت وهزينه

*  

 *  يکسان سازی فايل های ايزو وفلوچارت ها 34

 *  نصب بیلبرد های اطالع رسانی وتبلیغاتی بر روی نرده های دانشکده 35

 *  تخصصی نمودن فعالیتهای کارشناسان اداره آموزش 31

  * صدورکارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم 37

  * کارگاه آموزشی مانور زلزله 31

39 
قرار گرفتن فرم ارزشیابی در سیستم سما قبل از روئت کارنامه ترمی و کلیه 

 دانشجويان

*  

 *  تجهیز سوئیچ های شبکه به منبع تغذيه يو پی اس 41

  * کدهافزايش پوشش اينترنت بی سیم در دانش 48

42 
تعیین بازه زمانی مشخص برای فراغت از تحصیل دانشجواز طريق مصوبه 

 داخلی باضمانت اجرايی

*  

43 
حضور ثابت مربیان در بیمارستان و داشتن پاويون و ارتباط موثر با پرسنل و 

 آموزش بی پرده به دانشجويان

 * 

 *  ه کار بالینیاستخدام مربی و اعضای هیات علمی حداقل با دو سال سابق 44

 



 

 

 

 

 وضعیت عنوان پیشنهاد ردیف

 عدم تایید تایید

45 
خارج کردن لیست اسامی افرادی که قبال وام های مورد نیازشان را دريافت از 

 لیست افراد متقاضی وام
*  

41 
افزايش حجم منبع -تعمیرتأسیسات آب غیر شرب دانشکده ) تعويض پمپ

 آب چاه عمیق...(

 * 

  * و توانمند سازی کارکنانآموزش  47

 *  بازنگری نظام پرداخت در مورد اساتید تمام وقت و حق التدريس 41

 *  بازنگری واحد های اموزشی تئوری و عملی دانشجويان 49

 *  کارگاه آموزشی سیستم شعاع جهت اساتید 51

58 
ول برنامه ريزی جهت انجام فعالیت های مربوط به پروزه تعالی و ايزو در ط

 سال

*  

 *  خود ارزيابی در عملکرد حرفه ای 52

 *  تشکیل واحد امار در دانشکده پرستاری و مامايی 53

 *  برگزاری کالس ها  و کارگاه های آموزشی حضوری 54

55 
درصد از درآمد اختصاصی دانشکده جهت تاسیس صندوق  22اختصاص 

 قرض الحسنه

 * 

 *  ن دانشکده پرستاری و مامايی تهرانطراحی يونیفرم واحد برای کارکنا 51

57 
انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور جهت اقامت 

 کارکنان در خوابگاه های دانشجويی در تعطیالت تابستان و عید نوروز

 * 

51 
بهینه سازی و صرفه جويی در مصرف انرژی ها خصوصا مصرف آب با توجه به 

 خصوصا تهران بحران آب در کشور

 * 

59 
ايجاد و رسمیت بخشیدن به شورای صنفی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 * 

 *  ارتقا سیستم پاداش کارکنان 11

 *  ارزشیابی ارتقا آموزش ضمن خدمت کارکنان 18

 *  ارزشیابی تعهد حرفه ای در کارکنان و مربیان آموزشی 12

 *  Skill lab ن با استفاده ازارتقا عملکردبالینی دانشجويا 13

 


