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مرکز  /شبکه/

جمع

معاونت

امتیاز

1

محمود آرزومندی

شبکه محالت

53

تشکیل پرونده برای بیماران سرپایی تصادفی

2

علیرضا آنجفی

مرکز درمانی

53

استاندارد سازی تابلوی راهنما جلوی درب بیمارستان امیرکبیر

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع پیشنهاد

آموزشی امیرکبیر
5

دکترپرویز ابراهیمی

شبکه محالت

33

تغییر نحوه محاسبه سهم دکتر داروساز در طرح نظام نوین بیمارستان

3

دکترعباس اسماعیلی

معاونت بهداشتی

53

خرید خدمت خدمات مامایی در کمیته 23

3

محسن اسفینی

معاونت توسعه

53

طرح آبیاری قطره ای گلها و درختان در ستاد دانشگاه

6

احمد اخوان مالیری

مرکزدرمانی

32/3

کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت  ،محیط کشت میکروب شناسی با استفاده از متمرکز

3

احمد اخوان مالیری

8

احمد اخوان مالیری

3

احمد اخوان مالیری

11

حمیدرضا باقری

11

حمیدرضا باقری

آموزشی طالقانی
مرکزدرمانی

نمودن مکان توزیع کشت
ا یجاد فضای اعتماد بین بیماران با آزمایشگاه و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه

53/3

آموزشی طالقانی
مرکزدرمانی

53

کمک به افزایش آمار پذیرش بیماران (استفاده بهینه از سازماندهی تختها) وارتقاء

آموزشی طالقانی
مرکزدرمانی

رضایتمندی بیماران
کاهش هزینه های جاری برای تست HBSAB

51

آموزشی طالقانی
معاونت آموزش و

تعریف ساب پورتال نظام مالی و اداری ویژه ی کارکنان

53

تحقیقات
معاونت آموزش و

طراحی ،تهیه تابلوی راهنما در راهرو حوزه معاونت آموزش و تحقیقات

52

تحقیقات
12

فاطمه بوراقی

.هسته گزینش

32

ختم قرآن کریم جهت سالمتی و تعجیل در فرج حضرت امام زمان (عج)

15

فاطمه بوراقی

هسته گزینش

53

وجود اتاق نگهبانی خواهران در جلوی درب ستاددانشگاه

13

حمیدرضا بخشعلی

شبکه شازند

56

مجزا شدن روابط عمومی ها و اختصاص یک مکان ویژه برای روابط عمومی

13

حمید رضا بخشعلی

شبکه شازند

53

کامپیوترهای شبکه به هم مرتبط شوند و همه شبکه های واحد تشکیل دهند ( شبکه داخلی
)LAN
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مرکز  /شبکه/

جمع

معاونت

امتیاز

16

حمیدرضا بخشعلی

شبکه شازند

51

بازدید بهداشت محیط در ساعت غیر اداری در شازند

13

حمیدرضا بخشعلی

شبکه شازند

51

همکاران شبکه ها شرح وظایف خود را در چند خط نوشته و به دیوار ورودی اتاق ها

18

داود بخشی

شبکه شازند

52

13

بهاره باللی

مرکز درمانی

51

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع پیشنهاد

نصب نمایند
واریز نمودن پول بنزین آمبو النس های اورژانس  113به کیف پول کارت سوخت به جای
سیستم سنتی تنخواه
نصب ایرانیت باالی ورودی بخش چشم  ، ENT ،رادیولوژی

آموزشی امیرکبیر
21

لیال تک

شبکه ساوه

53

راه اندازی جراحی های مربوط به زنان در مرکز ساوه

21

لیال تک

شبکه ساوه

55

نصب چراغ سیالیتیک که دارای دو بازو و دسته های استریل در اتاق عمل

22

لیال تک

شبکه ساوه

55

راه اندازی جراحی های الپارا سکوپی زنان و تاسیس مرکز نازایی در شهرستان ساوه

25

علی اکبر جاللی

مرکز درمانی

55

درنظرگرفتن اتاقی جهت اطالع رسانی به بیماران بستری و سرپایی

23

پروانه جاللی

آموزشی امیرکبیر
مرکزدرمانی

52

تهیه ظروف مدرج مخصوص جمع آوری نمونه ادرار جهت بیماران بستری در بخش و
داروخانه جهت مراجعه بیماران سرپایی

آموزشی طالقانی
23

علیرضا جعفری

مرکز بهداشت اراک

51

نصب یک دستگاه آسانسور جهت واحد آزمایشگاه مرکز بهداشت اراک

26

مهر ی خلیلی

شبکه تفرش

35

تاسیس شرکت خدمات پرستاری – پزشکی با نظارت بیمارستان

23

دکتر حسینعلی رفائی

شبکه محالت

52

تعیین یک روز در هفته برای انجام امور اداری شبکه ها در ستاد دانشگاه

28

سید جواد رضایی

دفتر ریاست

33

جمع آوری کلیه مصوبات هیات امناء درقالب  – CDنرم افزار جهت Search

23

فاطمه ربیعی

معاونت آموزش و

53

قرار دادن پارتیشن در راهروی منتهی به سرویس های بهداشتی

تحقیقات
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ردیف

نام و نام خانوادگی

51

فاطمه ربیعی

51

رضوان رضایی

52

فرهاد زیرکی

مرکز  /شبکه/

جمع

معاونت

امتیاز

معاونت آموزش و

51

موضوع پیشنهاد
تهیه قرار دادن یک تلویزیون  LCDدر راهروی دانشکده  ،قرار دادن پارتیشن در راهروی

تحقیقات
معاونت آموزش و

منتهی به سرویس بهداشتی خانمها در معاونت آموزشی
ایجاد و احداث پارک با نصب وسایل ورزشی برای دانشجویان

51

تحقیقات
دانشکده پرستاری و

تسویه حساب کارکنان سایت سردشت

51

مامایی
یکنواخت سازی و افزایش اندازه گیری و پایش قد در کودکان زیر  2سال در خانه های

55

صفر علی داود آبادی

مرکز بهداشت اراک

51

53

محمد رضا ذاکر زاده

شبکه دلیجان

58

نصب شیرآالت اهرمی بجای شیرآالت معمولی در شبکه دلیجان

53

محمد رضا ذاکر زاده

شبکه دلیجان

55

نصب تایمر و چشم الکترونیکی در راه روهای بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

56

محمد رضا ذاکر زاده

شبکه دلیجان

52

استفاده از اساتید دانشگاه جهت آموزشهای ضمن خدمت

53

علی شاهوردی

شبکه تفرش

55

درمان و باز توانی معتادان به روش کاردرمانی و ایجاد فضای سبز در یکی از شهرهای

58

دکتر جواد صابری

شبکه شازند

32

کاهش هزینه مصرفی انشعابات مراکز بهداشتی درمانی

53

علیرضا صادقی

مرکز بهداشت اراک

53

ارتقاء سطح بهره وری در سازمان با استفاده از مکانیزم تشویق

31

معصومه صافی

معاونت آموزش و

53

ارتقاء فرآیند مکاتبات دانشگاه با موسسه ECFMG

بهداشت و پایگاه های بهداشتی

ایران

تحقیقات
31

نیره طالبی

دانشکده ساوه

31

32

علیرضا عطیفه

دفتر ریاست

52

برگزاری برخی از دوره های کار آموزی ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری در قالب
شیفت شب
تغییر مکان تابلو دانشگاه یا ساخت تابلوی جدید
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مرکز  /شبکه/

جمع

معاونت

امتیاز

35

ابوالفضل عبدلی

شبکه شازند

52

33

ابوالفضل عبدلی

شبکه شازند

51

جابجایی پرسنل درداخل سیستم شبکه بر اساس امتیاز دریافتی

33

ابوالفضل عبدلی

شبکه شازند

51

پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شاغل در مراکز باال خص مراکز روستایی براساس

36

سید محمد عطارد

شبکه ساوه

51

مجهز نمودن مرکز به اینترنت پرسرعت

33

مهران عرب

شبکه ساوه

55

پرداخت قبوض برق و  ...خانه بهداشت توسط بهورزان و پرداخت ماهیانه مبلغی به ایشان

38

محمد رضا عطیفه

دفتر ریاست

31

استفاده نمودن از باغ دانشگاه در روستای دهنو جهت استفاده تفریحی همکاران درسطح

33

صغری علیخانی

شبکه ساوه

51

ساخت واحدهای تجاری در اطراف بیمارستان  13شهریور

31

ساعد فتحی مجرد

شبکه شازند

56

نصب دستگاه  ATMدر شبکه شازند

31

ساعد فتحی مجرد

شبکه شازند

51

ایجاد نرم افزار در دبیرخانه شبکه

32

فاطمه قاسمی

شبکه تفرش

51

فراهم کردن مکانی جهت مهد کودک

35

محمد فاضلی

معاونت درمان

52

صرفه جویی درخودروهای آژانس در روز پنج شنبه

33

ابوالقاسم قلعه نویی

شبکه شازند

51

با توجه به شیوع باالی  HIVوعدم وجود آزمایش  HIVدربدو ازدواج حتماً می بایست

33

حمید رضا کوهستانی

دانشکده ساوه

32

پخش آوای روح بخش قرآن کریم قبل از شروع امتحان پایان ترم

36

زهرا سادات موسوی نیا

مرکزدرمانی

51

ایجاد فضایی زیبا و مناسب ویژه  ،بخشها واتاق های پرسنل ومراجعین جهت دریافت

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع پیشنهاد
راه اندازی سیستم پیامک شبکه های بهداشت برای ارسال پیام های بهداشتی به مردم و
نیز انجام مسابقه پیامکی

جمعیت تحت پوشش

استان در فصل بهار و تابستان

این آزمایش قبل از ازدواج قرار داده شود

خدمات درمانی

آموزشی طالقانی
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ردیف

نام و نام خانوادگی

33

کالم ا ...محمدی

مرکز  /شبکه/

جمع

معاونت

امتیاز

مرکزدرمانی

31

موضوع پیشنهاد
برگزاری جلسات کارگروه هماهنگی سطوح شغلی یکسان

آموزشی طالقانی
38

سیدمصطفی مرتضوی

شبکه ساوه

56

ایجاد سوله ورزشی جهت استفاده پرسنل و خانواده آنان و نیز دانشجویان

33

ابوالفضل مقصودی

شبکه شازند

53

تایید برگه ماموریت نیروهای شهرستانی اعزام به استان توسط مسئول واحد مربوطه در

61

نسرین ممتازی

شبکه ساوه

51

61

دکترعلی محمد نعمت اله

شبکه شازند

55

وجود یک دستگاه  O.P.Gدر مرکز شهرستان شازند

62

دکتر مرضیه نوربخش

مرکزدرمانی

38

ارزیابی مدیران شبکه و روسای مراکز درمانی

65

زهرا نعمائی

استان
ایجاد حساب الکترونیک جهت کلیه پرسنل شاغل به منظور سهولت در دریافت حقوق و
مزایا

آموزشی طالقانی
شبکه تفرش

اختصاص لباس و ملحفه یکبار مصرف به بیماران

58
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