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محورهای جشنوراه
فزایش درآمد و مدیریت منابعاکاهش هزینه ها، 

افزایش رضایتمندی ذی نفعان

بهبود روش های انجام کار

مشارکت حداکثری بخش خصوصی

کاهش زمان انجام خدمات دانشگاه

استقرار دولت الکترونیک

قافزایش کیفیت خدمات و ارتقا بهره وری از طریق ارایه راهکارهای سازنده و خال

بهبود مستمر ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی

اصالح و بهبود در خصوص تامین، تدارک و مصرف مواد، ملزومات  و منابع

افزایش بهره وری و بهبود فرآیندهای کاری در نظام سالمت

افزایش انگیزه و نشاط در کارکنان و آراستگی در محیط کار



معرفی اعضای دبیرخانه مرکزی 

نظام پیشنهادات دانشگاه 



دبیرنظام پیشنهادها: جناب آقای محمد حسین شیرعلی 
مسئول دبیرخانه : سرکار خانم سمیه امیریان

نماینده اداره حراست: جناب آقای مهدی یاحقی
نماینده اداره بازرسی: سرکار خانم فاطمه بیگم حاج رضایی

نماینده معاونت درمان: سرکار خانم نازیال قاسمی کیانی
نماینده معاونت آموزشی: سرکار خانم زهره داناصفهانی

نماینده معاونت دانشجویی: جناب آقای علی امیری
نماینده معاونت غذا و دارو: جناب آقای محمدپیرمردوند چگینی 

نماینده معاونت تحقیقات و فناوری: جناب آقای حمید ازمیری
نماینه معاونت بهداشتی: جناب آقای مهندس حمیدرضا خوشقدم

نمایند ه انفورماتیک دانشگاه: جناب آقای مهندس محمدعلی علویری



1398گزارش پیشنهادات ثبت شده در سال 

945:پیشنهادات ثبت شده 

945: تعداد پیشنهاد بررسی شده



معرفی پیشنهاد دهنده برتر



سرکار خانم آزیتا کاکاوند

تهیه سرنگ های بدون سر سوزن جهت 

داروهای خوراکی



پورشمسیانمنیره سرکار خانم 

کشوریوالدت کارت 



شادکامفاطمه نظری 

تهیه الگوریتم مدیریت مواجهه شغلی



اعظم طاهرخانیسرکار خانم 

ایجاد کتابخانه علمی و فرهنگی



لیال مافیسرکار خانم 

وتنظیم فرم جهت واحد بایگانیتهیه 

یگانی دانشكده بابت تحویل  پرونده های با

به صورت امانت به واحد های متقاضی 

دانشكده وعودت آن به بایگانی



سیما رفیعیسرکار خانم دکتر 

شاخص های شایستگی محور در تدوین 

یات اعالم نیاز دانشكده جهت معرفی عضو ه

علمی متعهد خدمت برای جذب در 

فراخوان هیات علمی



همایون بابااوالدیجناب آقای دکتر

ان طرح نامگذاری یك روز در سازمان بعنو

پیشنهاداتم انظروز 



یاور گرامیجناب آقای 

انی عملی از کپسولهای اتش نشاستفاده 

قبل از شارژ مجدد



یمعتمدکشاورز فاطمه سرکار خانم 

ی از شدن استعالم بهداشتی ارسالآنالین 

اصناف



الموتیاله فرجی فرج جناب آقای 

ارائه خدمات با راه اندازی مجدد تیم های
سیار



حامد ذاکرینجناب آقای 

یه جواب(اینترنتی )الكترونیكیپاسخ 

شكی آزمایشات پزشكی ، آزمایشگاه های پز

مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم

پزشكی



بهزاد کاکاوندجناب آقای 

بدن روبات شستشو و ضد عفونی کننده ی

ی، افراد آلوده به مواد شیمیایی، میكروب

هسته ای و پرتوی در محل حادثه



محمدیرستمی گل فاطمه سرکار خانم 

شمول روش پرداخت پلكانی کارانهحذف 

پزشكان برای درمان گردشگران سالمت

قف و همچنین برداشتن س(  بیماران خارجی)

کور کل دریافتی خالص ماهیانه پزشكان مذ

(میلیون ریال600سقف )



زادهعلیجان مهران جناب آقای 

تدوین کتابچه بدو خدمت کارکنان 

لوم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ع

پزشكی قزوین



فاطمه سفیدیسرکار خانم 

روند امور  ترفیع پایه اساتیداصالح 



وندجلیله فاطمه سرکار خانم 

اری و تهیه محفظه پالستیكی برای نگهد

حفاظت  ظروف حاوی حالل بر روی 

کابینت



ورشهریعلی زاده اردشیر جناب آقای دکتر 

ر از بخش خصوصی به نحو موثر داستفاده 

سیستم بهداشتی



حسینیسادات خدیجه سرکار خانم 

اطالعات محل اسكان مادرباردار درثبت 

GIS



مسعود رضاییجناب آقای 

رسید های فیزیكی دریافت حذف 

مجوزهای بهداشتی  صادره



هاخوئینی مریم سرکار خانم 

ورودی از تیم های فوتبال در جام دریافت 

رمضان کارمندی و دهه فجر دانشجویی



ناهید زندیانسرکار خانم مهندس 

بهداشت روانی در محیط کاری ایجاد 

دانشگاه



محمدهاشم کیاییجناب آقای 

بخش ROمجدد از آب برگشتی از ستفاده ا

دیالیز مرکز آموزشی درمانی بوعلی 

قزوین



الهام جوادیسرکار خانم 

ر، مرکزی جهت وضعیت ژنراتومانیتورینگ 

، سیستم های ROگازوئیل، خلوص اکسیژن، 

رتسرمایشی و گرمایشی و وضعیت چاه های ا



معرفی دبیران برتر 



سرکار خانم مرضیه جعفری

دبیر برتر نظام پیشنهادات 



مجناب آقای مهندس حمیدرضا خوشقد

دبیر برتر نظام پیشنهادات 



سرکار خانم زینب کریمی

دبیر برتر نظام پیشنهادات 



سرکار خانم کبری خورسند

دبیر برتر نظام پیشنهادات 




