باسمه تعالي

شماره /..……………… :د/ر
تاريخ 41/41/41 :

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل

پيوست ……………… :

دانشكده پرستاري و مامائي فاطمه زهرا (س) رامسر

دولت و ملت  ،همدلی و همزبانی
عملکرد یکساله مدیریت دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر آذر  3131لغایت آذر 3131

آموزشی
 .1انتخاب معاون آموزشی
 .2جذب  4نفر نیروی طرحی و تعهد هیأت علمی
 .3انتخاب مدیر بالینی از بین اعضاء هیأت علمی
 .4انتخاب منشی برای گروه های مختلف آموزشی
 .5قرار دادن کلیه فرآیند های پذیرش تا فارغ التحصیل در سایت دانشکده ( کارشناسی و کارشناسی ارشد )
 .6تهیه الگ بوگ اطفال
 .7استفاده از مراکز آموزشی درمانی پیشرفته ( بیمارستان شفا رشت برای واحد روانپرستاری و والیت رشت
برای واحد پوست وسوختگی)
 .8شرکت در کارگاه سالمندی مقدماتی در لنگرود
 .9برگزاری کارگاه سالمندی پیشرفته
 .01برگزاری کارگاه  END NOTEبرای اعضاء هیأت علمی
 .00برگزاری کارگاه  END NOTEبرای دانشجویان و کارکنان
 .02برگزاری کارگاه چکیده نویسی برای کارکنان
 .03برگزاری کارگاه  SPSSپیشرفته برای اعضاء هیأت علمی
 .04برگزاری کالس های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان ( از قبیل فشار خون )
 .05ساخت و تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری سایت دانشجویان ارشد
 .06باز طراحی سایت دانشکده
 .07تجهیز کالس ها ( تعویض ویدئو پروژکتور و تعویض و تجهیز کامپیوتر ها )
 .08شرکت در همایش اخالق در دانشگاه ( هیأت علمی و غیر هیأت علمی )
 .09خرید بلوتوث پاور پوینت برای کلیه کالس ها
 .21اجرای طرح راد و همکاری همه جانبه با دانشگاه
 .20تعویض و گذاشتن دریچه برای درب کالس ها و رنگ کردن درب کلیه کالس
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باسمه تعالي

شماره /..……………… :د/ر
تاريخ 41/41/41 :

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل

پيوست ……………… :

دانشكده پرستاري و مامائي فاطمه زهرا (س) رامسر

دولت و ملت  ،همدلی و همزبانی
 .22تالش جهت گرفتن مجوز کارشناسی ارشد جراحی – داخلی
 .23برگزاری جلسات درون گروهی توسط مدیران گروه
 .24بازدید خانم دکتر موعودی مدیر اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه از دانشکده
 .25اعزام دانشجویان جدیدالورود به دانشگاه جهت شرکت در جشن دانشجویان جدیدالورود
 .26شرکت ریاست دانشکده در جلسه اخالق پزشکی دانشگاه
 .27برگزاری جلسات شورای آموزشی – پژوهشی – تحصیالت تکمیلی و فرهنگی
 .28افزایش مدت زمان فعالیت کتابخانه ()7-08
 .29خرید منابع درسی پرستاری سالمندی التین و فارسی منابع درسی پرستاری
 .31خرید منابع فارسی و التین پرستاری و بهداشت عمومی از نمایشگاه بین الملل کتاب تهران
 .30تشکیل شورای تحصیالت تکمیلی
 .32معرفی مسئول تحصیالت تکمیلی
 .33شرکت معاون آموزشی در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 .34شرکت معاون آموزشی و مسئول آموزش در شورای آموزشی دانشگاه
 .35معرفی یک نفر از همکاران آموزشی به عنوان رابط سالمت در شبکه بهداشت
 .36تهیه الگ بوک فارماکولوژی بالینی
 .37جذب دو نیروی حجمی برای کتابخانه و خوابگاه
 .38شرکت ریاست دانشکده در جلسه آموزش پزشکی پاسخگو
 .39ارزیابی سواالت اساتید مدعو
 .41برگزاری کالس های فوق العاده مکالمه زبان انگلیسی
 .11تشکيل جلسات مشاوره ای جهت نظر سنجی در مورد فرايندهای آموزشی با نمايندگان دانشجويان
وتغيير در فرايندهای آموزشی طبق نظرات پيشنهادی
 .14افزايش پروژه های تحقيقاتی پژوهش در آموزش به ميزان سه عدد
 .14انجام ارزشيابی اساتيد
 .11تهيه فرايند دفاع از عنوان وپروپوزال وپايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد
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دولت و ملت  ،همدلی و همزبانی
 .14اعالم نياز تعداد دانشجويان کارشناسی وارشد
 .14انجام ارزشيابی تعداد  4نفر عضو هيات علمی جهت ارتقاء رتبه
 .14ارزشيابی سئواالت اساتيد مدعو
 .14معرفی استاد نمونه سال 41
 .14انتخاب خانم نوابی به عنوان پرستار نمونه سال 44
 .45انتخاب دانشکده به عنوان برتر در مشاوره استاد راهنما

پژوهشی
 .50راه اندازی مرکز تحقیقات پرستاری
 .52جذب نیرو برای واحد پژوهش
 .53ثبت طرح های متعدد در کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری
 .54دریافت مجوز چاپ مجله علمی – ترویجی از دانشگاه و وزارت ارشاد
 .55شرکت اعضاء هیأت علمی در همایش های کشوری
 .56برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی توسط دانشجویان مرکز تحقیقات دانشجویی
 .57برگزاری کارگاه کیفی برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه
 .58بازدید دکتر قدیمی رییس پژوهشکده سالمت و دکتر تیرگر عضو هیأت علمی دانشگاه از مرکز تحقیقات و
مراقبت پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی(دریافت یک کیس وپرینتر)
 .59شرکت دانشجویان در همایش مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه
 .61انتخاب رییس دانشکده بعنوان دبیر کمیته علمی – پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
 .60خرید مجالت فارسی و التین مربوط پرستاری سالمندی
 .62معرفی مسئول مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری
 .63معرفی مسئول دفتر تحقیقات دانشجویی
 .64دریافت مجوز جهت معادل سازی واحد برای مسئول پژوهش از شورای دانشگاه
 .65دریافت مجوز برگزاری همایش بیماری های مزمن در اردیبهشت  0395از شورای پژوهشی دانشگاه و انجام
فعالیت های مربوطه برای اجرای آن
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شماره /..……………… :د/ر
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پيوست ……………… :

دانشكده پرستاري و مامائي فاطمه زهرا (س) رامسر

دولت و ملت  ،همدلی و همزبانی
 .66شرکت ریاست دانشکده در جلسات شورای دانشگاه
 .44افزايش پروژه های تحقيقاتی پژوهش در آموزش به ميزان سه عدد
تجهیزاتی /آموزشی/دانشجویی
 .68تجهیز سایت خوابگاه ( سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری )
 .69تجهیز سایت اتاق اساتید ( یخچال – سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری  +تابلوی هوشمند )
 .71تجهیز اتاق اساتید ( یخچال – سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری )
 .70برگزاری اردوهای فرهنگی و علمی برای دانشجویان کارکنان ( مشهد و قم و ) . . .
 .72بازسازی خوابگاه ( تمام اتاق ها – تعویض مو کت ها  ،اجاق گازها  .سم پاشی و اضافه کردن یک ماشین
لباسشویی
 .73نصب نرم افزار آذرخش در سیستم کتابخانه جهت لیست برداری از منابع و لینک با کتابخانه مرکزی دانشگاه
 .74نصب سرور جدید برای واحد فناوری اطالعات
 .75تعویض کلیه شبکه های روتر برای ارتقاء شبکه فناوری اطالعات داخلی دانشکده
 .76ارتقاء کتابخانه خوابگاه از لحاظ کتب فارسی و التین
 .77دریافت مجوز تهیه و نصب کانکس در بیمارستان شهید رجایی تنکابن
 .78نصب تمامی بنرهای مربوط به حقوق کارکنان و ارباب رجوع و قرار دادن کارت شناسایی برای همه همکاران و
تابلوی شناسایی بر روی درب ورود اتاق ها
 .79نصب تابلوهای متعدد برای اطالع رسانی در زمینه آموزش و پژوهش
 .81گرفتن مجوز ساخت برای اتاق شورا – دفتر مجله و سالن مطالعه )
 .80تجهیز اتاق پراتیک ( مانکن ها – تخت – انواع موالژ – نیم تنه –  CPRپیشرفته و ) . . .
 .82تجهیز آزمایشگاه ( میکروسکوپ  ،الم و ) . . .
 .83اختصاص و تجهیز کامل یک اتاق جهت رییس دفتر ( اسپیلت  ،پرده  ،سیستم نرم افزاری و سخت افزاری –
میز و کمد و ) . . .
 .84تجهیز اتاق پژوهش ( کف پوش – کمدها و ) . . .
 .85خرید دستگاه ژنراتور برای خوابگاه دانشجویی
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شماره /..……………… :د/ر
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل

پيوست ……………… :
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دولت و ملت  ،همدلی و همزبانی
 .86تشکیل کمیته های ( بحران و اعتیاد و صیانت از حقوق شهروندی
 .87تجهیز اتاق های معاونت  ،ریاست و آموزش به پرده و کمد
 .88پیگیری پروژه دانشکده ( مالقات با فرماندار – نماینده و وزیر )
 .89ایجاد تسهیالت رفاهی برای مربیان ( کمد برای مراکز بهداشتی تنکابن )
 .91انتخاب خانم دکتر فتوکیان بعنوان مدیر گروه اصول و فنون پرستاری
 .90برگزاری اردوی فرهنگی برای اعضاء هیأت علمی
 .92اختصاص و تجهیز یک اتاق جدید برای اساتید
 .93خرید لپ تاپ برای کالس ها
 .94خرید صندلی های استاندارد برای کالس ها
 .95نصب صندوق نظرات و پیشنهادات در سالن آموزش
 .96خریدکولر برای آبدارخانه
 .97تجهیز مرکز تحقیقات دانشجویی
 .98اختصاص و تجهیز نرم افزار و سخت افزار اتاق برای دانشجویان ارشد در خوابگاه
 .99ارتقاء سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری کتابخانه
 .011ارتقاء کتابخانه خوابگاه از لحاظ کتب فارسی و التین
 .151تجهيز آشپزخانه
 .154جدا سازی اتاق جنب سلف سرويس جهت انبار تجهيزات
 .013تجهيز اتاق پراتيک با مانکن های آموزشی و گداشتن سينک روشويی
 .014بازسازی تأسیسات خوابگاه
 .015برگزاری انتخاب شورای صنفی دانشجویان
فرهنگی/رفاهی /دانشجویی/اداری
 .0پذیرفتن عضویت شاخه دانشجویی هالل احمر به عنوان یک تشکل دانشجویی
 .2برنامه ریزی در جهت تخصیص بودجه خاص هر تشکل دانشجویی
 .3تشکیل چندین جلسه با تشکل های دانشجویی
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 .4برگزاری اردوی جهادی دانشجویان در منطقه جنت رودبار در تابستان سال 94
 .5برگزاری مراسم تقدیر از سرپرستاران و سوپروایزران بیمارستانهای رامسر و تنکابن
 .6برگزاری طرح های مختلف از قبیل طرح تکریم و طرح حجاب و عفاف )
 .7برگزاری طرح های متعدد فرهنگی – بهداشتی توسط دانشجویان ( غربالگری فشار خون برای مراجعه
کنندگان در مصالی نماز جمعه شهرستان رامسر
 .8برگزاری مسابقات ورزشی برای دانشجویان
 .9فعال نمودن دفتر مشاوره برای دانشجویان
 .01پیاده روی به مناسبت دهه فجر
 .00شرکت کارکنان خانم در مسابقات طناب کشی
 .02تشکيل جلسات مشاوره ای جهت نظر سنجی در مورد فرايندهای آموزشی با نمايندگان دانشجويان
وتغيير در فرايندهای آموزشی طبق نظرات پيشنهادی
 .03برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در خوابگاه و دانشکده ( به مناسبت روز دانشجو )
 .04سخنرانی رئیس دانشکده در نماز جمعه شهرستان رامسر
 .05مصاحبه با روزنامه های استانی و محلی در جهت شناساندن موقعیت دانشکده پرستاری مامایی
 .06شرکت ریاست دانشکده در جلسات شورای ادرای فرمانداری
 .07عضویت ریاست دانشکده در کمیته درمان شهرستان رامسر
 .08برگزاری جلسات متعدد جهت ارتقاء تغذیه دانشجویانی که در بیمارستانهای تنکابن و رامسر کارآموزی دارند
 .09بازسازی تأسیسات خوابگاه
 .45اختصاص هزينه غذای هيات علمی
 .41اضافه شدن پول غذای تبصره سه
 .44اختصاص کارانه به کارمندان وافزايش درصد پردخت به کارکنان
 .23جذب  2نفر نیرو برای قسمت اداری و آموزشی
 .41فارغ التحيلی  4نفر از کارکنان در ارشد
 .44قبولی يک نفر از کارکنان در کارشناسی ارشد
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دولت و ملت  ،همدلی و همزبانی
 .44انتخاب مسئول روابط عمومی
 .44اختصاص سرويس حل ونقل برای انتقال دانشجويان از دانشکده به خوابگاه
 .44انتخاب آقای کيهانيان به عنوان کارمند نمونه به دانشگاه
 .44معرفی سه نفر به عنوان کارمند نمونه سال  41به فرمانداری
 .45امکان پذير کردن ذخيره غذا دانشجويان با استفاده از اينترنت
 .41اختصاص فضايی برای رختکن مربيان حق التدريس در دانشکده
 .44تجهيز اتاقی در خانه سالمندان کتالم جهت دانشجويان کارشناسی ارشد
 .44اختصاص يک اتاق که کانکسی می باشد وتجهيز آن برای مربيان جديد در طبقه اتاقهای اساتيد
 .34انتصاب یکی از کارکنان به عنوان متصدی سمعی و بصری
 .35برگزاری جندین مراسم زیارت عاشورا در دانشکده وخوابگاه

برون سازمانی
 .36عضویت ریاست دانشکده در کمیته پدافند غیرعامل شبکه بهداشت و درمان رامسر
 .37عضویت ریاست دانشکده در کارگروه سالمت وامنیت غذایی شهرستان رامسر
 .0نشست با نمایندگان شبکه بهداشت و درمان رامسر و تنظیم تفاهیم نامه همکاری بین بخش
 .2معرفی یکی از اعضاء هیأت علمی به عنوان عضو کمیته پژوهشی بهداشت و درمان رامسر
 .3نشست با ریاست بیمارستان های تنکابن و رامسر به منظور کسب اجازه جهت فراهم کردن تسهیالت رفاهی و
آموزشی جهت دانشجویان ومربیان(دریافت مجوز نصب دو کانکس در بیمارستان تنکابن)
 .1انتخاب ريس دانشکده از طرف پرستاران شهرستان رامسر جهت هيات مديره نظام پرستاری
رامسر وانتخاب به عنوان مسئول کميته آموزشی نظام
 .4تشکيل جلسات کميته علمی پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور

 .4برگزاری هفته هالل احمر با محوريت کانون دانشجويی هالل احمر دانشکده پرستاری
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باسمه تعالي

شماره /..……………… :د/ر
تاريخ 41/41/41 :

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل

پيوست ……………… :

دانشكده پرستاري و مامائي فاطمه زهرا (س) رامسر

دولت و ملت  ،همدلی و همزبانی
 .4تقدير از رياست دانشکده توسط هالل احمر استان به جهت همکاری با هالل احر
 .4سخنرانی در هفته بزرگدتشت هالل احر در آمفی تئاتر هتل رامسر
 .4انتخاب ائين نامه کميته علمی پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رامسر به دبيری
رياست دانشکده ،از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری به عنوان الگوی برتر برای
استفاده در سطح استان
 .15شرکت رياست دانشکده در جلسات شورای اداری شهرستان رامسر
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