
عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد تاریخ تصویب "نصب کمد در مجاورت آزمایشگاه ها به منظور قرار دادن تجهیزات دانشجویان"ردیف 9398 92/04/16 تجهیز کالس ها وسالن امتحانات دانشکده با صندلی مخصوص افراد چپ دست"1 " 9399 92/04/16 "ارسال برگه هاي عملکرد آموزشی و دعوت نامه هاي اساتید از طریق سیستم اتوماسیون"2 93400 92/04/16 "ارسال نمرات امتحانی و آنالیز آنها از طریق سیستم اتوماسیون"3 9401 92/04/16 "طراحی فرم مدیران گروه"4 9406 92/04/16 5
و پایان نامه هاي آتی""انعقاد یک جلسه مشترك بین گروه هاي آموزشی واستخراج عناوین تحقیقاتی کاربردي متناسب با نیازهاي استان جهت درج در سایت براي امور تحقیقاتی 

9723 92/11/20 6

"هماهنگی با صداو سیما براي تهیه گزارش تصویري از پروژ ه هاي تحقیقاتی اتمام یافته که قابلیت تجاري شدن دارند" 9724 92/11/20 "نصب احادیث وجمالت تأ ثیر گذار در اتاقها ي همکاران وکالسها به طور متغیر "7 9726 92/11/20 "جمع آوري زباله ها و وسایل اسقاطی از اطراف محیط زیست دانشکده "8 9727 92/11/20 "قرار دادن گلدان پشت پنجرة راه پله ها و اتاق کارمندان "9 9728 92/11/20 "اختصاص ساختمان پیمان کاري به وسایل بهداشت محیط"با اصالح تحت عنوان"اختصاص ساختمان پیمان کاري به انبار دانشکده "10 9730 92/11/20 "مشخص کردن یک مسئول بهداشت با ابالغ، براي نظارت بر بهداشت دانشکده "11 9731 92/11/20 12
با اصالح تحت عنوان "خریداري کتاب براي مدیران در مورد ترغیب  کارکنان""خریداري کتاب براي کارکنان درمورد ترغیب کارکنان و تحول در سیستم اداري"

9733 92/11/20 13

"صدور کارنامه پژوهشی ،آموزشی و اجرایی اعضاي هیئت علمی ، در انتهاي هر ترم، جهت ارائه به مسئولین دانشکده " 9734 92/11/20 14" "آوردن تلفن کارتی از دا نشکده پرستاري به دانشکده بهداشت (کنار باغچه ها قبل از در ورودي) 9737 92/11/20 15" "طراحی یک نظام جمع آوري اطالعات فردي ،علمی ،اجتماعی و فرهنگی دانشجویان در سایت دانشکده 9403 92/11/9 16" "آموزش مسائل احکام توسط نهاد رهبري از طریق ارسال پیام و گرفتن آزمون به طور سالیانه 9422 92/11/9 "حذف لیست (اضافه )حضورو غیاب جلسات امتحان"17 9645 92/11/9 "برگزاري کارگا ه  CPRجهت کارکنان اداري وخدماتی دانشگاه علوم پزشکی"18 9725 93/04/15 "برگزاري دوره آموزشی براي کارکنان خانم در  خصوص چگونگی مدیریت زمان وایجاد تعادل در محیط کار ومنزل"19 9739 93/04/15 20

"با اصالح، تحت عنوان "انجام آزمایش اسپیرومتري براي گروه هاي خاص" آزمایش کردن تنفس پرسنل توسط دستگاه اسپیرومتر(اسپیرومتري) " 9925 93/04/15 21

"استفاده از سیستم پیام کوتاه جهت اطالع رسانی موارد آموزشی به دانشجویان و اساتید" 9646 93/10/23 22
"اصالح برنامه ترم بندي رشته بهداشت حرفه اي (کارشناسی پیوسته)" 9924 93/10/23 23

"تهیه مهر انگلیسی مجزا براي دانشکده بهداشت" 10136 93/10/23 24
"درج آرم دانشگاه در پاکت امتحانات" 10300 93/10/23 "برگزاري  مراسم مسابقات فرهنگی براي کارکنان دانشکده بهداشت جهت مناسبتهاي مختلف"25 10332 93/10/23 استفاده از یک وسیله مناسب براي حمل پاکت هاي نامه رسانی دبیر خانه"26 " 10354 93/11/12 27" تهیه پوشه هاي پالستیکی براي لیست حضور وغیاب اساتید وبرگرداندن به آموزش در انتهاي ترم " 10366 93/11/12 تهیه تابلوهاي دو روي متحرك به منظور نصب اسامی دانشجویان در زمان امتحانات و سایر فعالیتهاي مورد نیاز"28 " 10369 93/11/12 29" D در نظر گرفتن ایستگاههایی در داخل محوطه دانشکده براي اطالع رسانی در زمینه ویتامین" 10370 93/11/12 ایجاد فرم ارزشیابی عملی، در سایت سماء، براي واحد عملی در دروس نظري -عملی"30 " 10390 93/11/12 برگزاري کار گاه هاي آموزشی براي دانشجویان، جهت کاهش استرس وایجاد انگیزه در آنها در ایام امتحانات"31 " 10409 93/11/12 32

به صورت دوره اي توسط اساتید متخصص دانشکده " BMI معاینات پزشکی چشم ومحاسبه " 10333و10334در
قالب یک پیشنهاد

93/12/13 33

رنگ آمیزي یا در ج مطلب بر روي المپ هاي ورودي ساختمان دانشکده بهداشت" " 10361 93/12/13 34" تشکیل کارگاه بهداشت محیط و تغذیه " 10434 93/12/13 "تهیه و تنظیم فرم توجیهی براي پرسنل جدید "35 10435 93/12/13 و تحصیالت تکمیلی   "36 نصب پنجره شیشه اي کوچک بر روي در کالس 18 " 10589 94/03/24 37" "ارائه جوائز تحصیلی تحت عنوان : آموزش یاري،فن یاري و جایزه فرهنگ ، به دانشجویان برگزیده (اعم ازنمونه و استعداد درخشان) 10583 94/08/17 38

در خصوص درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد با حضور اساتید و الزامی بودن حضور دانشجویان با رشته هاي مرتبط " journal club برگزاري" 10667 94/08/17 39

"استفاده از بطري نوشابه خانواده در سیفون دستشویی "(به منزله کاهش مصرف آب) 10838 94/08/17 40



"اضافه کردن بند تسویه مالی در فرم هاي تسویه حساب دانشجویان تکمیل ظرفیت و مازاد شهریه پرداز " 10843 94/08/17 "درج اطالعیه هاي مربوط به اساتید ودانشجویان برروي صفحه مانیتور کالس ها  "41 10588 94/11/19 نصب برد براي گروههاي تخصصی در کنار اتاق مدیر گروه "42 " 10687 94/11/19 "برنامه ریزي جهت برگزاري جلسات فرهنگی روزهاي دوشنبه به تفکیک گروه هاي آموزشی"43 10896 94/11/19 تعیین سطوح ارجاع جهت دانشجویان"44 " 10897 94/11/19 45

اضافه کردن تسویه حساب از آزمایشگاه گروه مقابل براي هریک از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت محیط و حرفه اي " " 10957 94/11/19 46

اندازه گیري میدان مغناطیسی کامپیوترها و وسایل دیجیتال دانشکده بهداشت ومقایسه آن با استاندردهاي جهانی  " " 10958 94/11/19 "حذف تسویه حساب بیمارستان از لیست تسویه حساب دانشجویان رشته بهداشت محیط"47 11018 94/11/19 "نصب دوربین مدار بسته در سایت دانشکده "48 11019 94/11/19 "نصب تابلوي اعالنات در پشت دیوار سایت "49 11020 94/11/19 50" انجام آنالیز ریسک در آزمایشگاه هاي دانشکده بهداشت " 11049 94/11/19 51" "مدیریت پسماند خطرناك در دانشکده بهداشت 11050 94/11/19 برگزاري دوره آموزشی اصول رفتار حرفه اي کارکنان در ارتباط با دانشجو و ارباب رجوع "52 " 11051 94/11/19 "نصب چشم شوي و دوش آزمایشگاه "53 11057 94/11/19 "برگزاري جلسه ارائه سمینار توسط دانشجویان کارشناسی ارشد"54 10984 94/12/22 نصب حفاظ روي پنجره هاي اتاق هاي دانشکده بهداشت با نظارت معاون""55 " با اصالح تحت عنوان نصب حفاظ براي پنجره مقابل راهروي طبقه اول به دوم "
مالی دانشکده اداري – " 11249 95/04/14 56

با اصالح تحت عنوان  و شیوه استفاده از وایت برد هوشمند براي اساتید و کارمندان " PBL برگزاري دوره آموزشی درمورد مزایاي استفاده ازکالس آموزشی شیوه استفاده ازوایت برد هوشمند براي اساتید وکارمندان"" pdf  ارسال" 11250 95/04/14 57

تلفیق جلسه نظام مشارکت باجلسه هیأت رییسه دانشکده " " 11251 95/04/14 "فراهم نمودن تجهیزات کمک آموزشی براي زبان انگلیسی"58 با اصالح تحت عنوان احداث البراتوار زبان در دانشکده بهداشت " " 11252 95/10/14 59" با نصب تلفن به همراه شماره هاي تلفن اضطراري در کنار تایمکس داخل دانشکده و روشن گذاشتن چراغ کریدور در راهروها بعد ازاتمام تایم اداري "
نصب تلفن به همراه شماره هاي تلفن اضطراري در کنار تایمکس داخل دانشکده اصالح تحت عنوان " " 11356 95/10/14 60

تهیه مهر  " در قالب یک پیشنهاد تحت عنوان تهیه مهر جهت واحد سمعی بصري دانشکده  " و  " دانشکده جهت بررسی سؤاالت امتحان " EDO تهیه مهر واحد و واحدهاي فاقد مهر مندرج در فرم تسویه حساب "" دانشکده (جهت بررسی سؤاالت امتحان) EDO براي واحد
11462و11463درقا

لب یک پیشنهاد
95/10/14 61

" دعوت از اساتید مدعو در مناسبتهاي ویژه " 11467 95/10/14 62" برگزاري کارگاه در خصوص آشنایی با مواد مخدر شیمیایی تحت عنوان شیشه وآشنایی با عالئم مصرف در نوجوانان وجوانان ونحوه برخورد مناسب در
صورت مشاهده در فرزندان ودانشجویان " 11582 95/12/23 63

" در سیستم ضمن خدمت کارکنان دانشکده گنجاندن سیستم آموزش به همنوعان (همکار) " 11727 95/12/23 64" افزایش نور سالن کنفرانس دانشکده بوسیله جابجایی المپها " 11728 95/12/23 65" برگزاري کارگاه کمک هاي اولیه و ایمنی براي با اصالح تحت عنوان  " " برگزاري کارگاه ایمنی عمومی (اطفاء حریق، کمک هاي اولیه، ارگونومی)
"دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در دوره کار آموزي 11924 96/05/09 66

" "آشنایی دانشجویان با مراجع تقلید ازطریق تلویزیون راهروي دانشکده تحت عنوان " با اصالح "تهیه پوستر براي آشنایی دانشجویان بامراجع تقلید 11925 96/05/09 67

" "تغییر یکی از دستشویی هاي آقایان و اختصاص به اساتید خانم 12026 96/05/09 68" درج تحویل کارت دانشجویی در فرم تسویه حساب " 11617 96/06/13 تهیه لیست MSDSمواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه در قالب کار یا طرح دانشجویی"69 " 11812 96/06/13 تشویق نیروهاي خدماتی به تفکیک کاغذهاي باطله از مسیر زباله ها "70 " 11829 96/06/13 درج عکس در فرم تسویه حساب دانشجویی"71 " 11830 96/06/13 72" "تهیه بنر بدون اسم جهت تبریک وتسلیت 12135 96/10/19 "برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي اساتید جهت ارتقاء اطالعات آموزشی"73 12191 96/10/19 74" " قرار دادن فرم هاي تحصیالت تکمیلی در انتشارات دانشکده 12192 96/10/19 75" اطالع رسانی فرایندهاي آموزشی در برد آموزشی اطالع رسانی فرایندهاي آموزشی در برد آموزشی و سایت دانشکده و تهیه بنر" با اصالح تحت عنوان"
دانشکده " 12193 96/10/19 76

" تعبیه جایگاه هایی براي شارژ کردن تلفن همراه در صورت همراه داشتن شارژر با اصالح تحت عنوان " "تعبیه محل شارژ تلفن همراه " 12082 96/12/19 77 " محوطه "ایجادروحیه شاد بین کارکنان ودانشجویان در پردیس دانشگاه از طریق نما سازي 12083 96/12/19 78



تغییر مکان صندوق نامه اعضاي هیأت علمی، پس از راه انداز-ي آسانسور به راهروي" تحت عنوان " تغییر ساختار صندوق نامه اعضاي هیأ ت علمی"با اصالح
کنار آسانسور " 12194 96/12/19 79

"لینک شدن کتابخانه هاي دانشگاه به کتابخانه هاي مراکژآموزشی درمانی دانشگاه" 12195 96/12/19 80" "تهیه ریموت براي دستگاه دیتا در سالن کنفرانس 12200 96/12/19 81" تخلیه زباله هاي سرویس بهداشتی خواهران توسط خدمه خانم " 12202 96/12/19 82" صرفه جویی در مصرف کیسه زباله " 12203 96/12/19 83" گرفتن تعهدنامه از دانشجویان کلیه رشته-ها قبل از بازدید " 12235 96/12/19 84" آموزش دوره اي پرسنل خدمات براي نظافت فضاهاي دانشکده " 12237 96/12/19 85 " "ارائه فرم درخواست استفاده از آزمایشگاه هاي دانشکده بهداشت 12358 96/12/19 86" خاموش-کردن -المپ-هاي -اضافه جلوي محوطه " 12417 96/12/19 87" "ایجاد واحد امور کالس ها وتعریف وظایفی در راستاي تجمیع امور کالس 12198 97/03/13 88" "اصالح نمودار سازمانی دانشکده بهداشت 12415 97/03/13 89" "تشویق کارمندان به خرید اجناس ایرانی جهت استفاده درمنازل 12580 97/03/13 90" ارسال برگه هاي راهنماي طرح سؤالت امتحان پایان ترم و چک لیست ارزیابی سؤاالت تشریحی به صورت پیام اتوماسیونی " 12595 97/03/13 91

" در زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، اهداف دانشکده از رشته هاي تحصیلی که جذب دانشجو دارد براي خانواده دانشجویان مشخص شود " 12641 97/06/31 92

" افزودن برنامه دوره هاي بیمارستانی به کارآموزي دانشجویان بهداشت محیط " 12645 97/06/31 بهینه استفاده کردن از آب درمنزل و مکان عمومی"93 " 12668 97/06/31 94" (جمالت حکیمانه و پندهاي زیبا)نصب یک تابلو درورودي دانشکده تحت عنوان : سخنان بزرگان " 12682 97/06/31 95" تهیه ترالی جهت توزیع چاي " 12684 97/06/31 96

" آوردن قرآن حزبی جهت استفاده در سالن کنفرانس دانشکده براي مراسم ترحیم و یاد بود عزیزان از دست رفته همکاران و اساتید دانشکده " 12889 97/06/31 97

" اعزام اساتید و کارشناسانی از دانشکده بهداشت به آموزش وپرورش در طی سال تحصیلی به منظور توضیح رشته هاي موجود در این دانشکده " 12926 97/06/31 98

" توسط همکاران پژوهش e_print کنترل درج چکیده پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده در سامانه " 12688 97/10/15 99" سیم کشی برق اضطراري در سرویس هاي بهداشتی " 12700 97/10/15 100" "انتقال سایت آموزشی به محل قدیم اموراداري و تبدیل به دو سایت آموزشی 12961 97/10/15 101" اختصاص میز خدمت در طبقه همکف به کشیک اداري با اصالح تحت عنوان " اختصاص اتاق سابق انجمن علمی به کشیک اداري " " 13043 97/10/15 سم پاشی و ضدعفونی دانشکده بهداشت وپیراپزشکی همراه با نصب توري برروي"102 اصالح تحت عنوان " سم پاشی و ضدعفونی دانشکده بهداشت وپیراپزشکی"با
"پنجره هاي فاقد توري طبقه همکف 13050 97/10/15 103

" آموزش نحوه کار کپسول هاي آتش نشانی براي تمامی پرسنل با اصال ح تحت عنوان " آموزش نحوه کار کپسول هاي آتش نشانی جهت دانشجویان"
"ودانشجویان در زمان نزدیک به تاریخ شارژ کپسول هاي آتش نشانی به طورمداوم 13063 97/10/15 104

" "در نظر گرفتن تقدیر نامه به کارخانه ها و شرکتهاي تولیدي که در خصوص بازدید دانشجویان همکاري می کنند 77156 97/11/27 105" "پخش صداي ملکوتی اذان 772387 97/12/18 106" "طرح سامانه اي کردن مرخصی کمتر از یک روز 772391 97/12/18 107
پرداخت حق شیر به نیروهاي خدمات یا تهیه و توزیع شیر پاستوریزه با توجه به مبلغ اختصاص یافته به این امر 12957 97تصویب ستاد 108

"برگزاري کالس هاي آموزشی رفتار و  با اصال ح تحت عنوان براي رانندگان شرکت حمل ونقل طرف قرار داد دانشگاه علوم پزشکی قزوین"برگزاري کالس هاي آموزش رانندگی ایمن براي رانندگان شرکت حمل ونقل طرف قرارداد " HSE منش و
13053 97تصویب ستاد 109

اعمال کردن امتیاز تالیف کتاب واختراعات کارکنان در حکم حقوقی 12737 97تصویب ستاد "تهیه فرم درخواست دانشجویی"110 772394 98/02/14 "آموزش اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري"111 با اصالح تحت عنوان "آموزش مهار سیل" 772604 98/02/14 112

" "تهیه و تنظیم فرم جهت واحد بایگانی دانشکده بابت تحویل پرونده هاي بایگانی به صورت امانت به واحدهاي متقاضی دانشکده وعودت آن به بایگانی 773577 98/04/23 113

" "ایجاد درب اضطراري جهت کتابخانه دانشکده بهداشت وپیراپزشکی 773669 98/06/09 نصب خط تلفن داخلی در آبدارخانه طبقه همکف"114 " 773808 98/06/23 115


