
 آموزش به بیمار و همراه بیمار

مطابق با دستورالعمل اعتباربخشی کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها ملزم به آموزش به بیمار و 

همراه وی در زمان بستری، حین بستری و زمان ترخیص هستند. روشهای متداول آموزش مورد استفاده 

آموزشی و فیلم، استفاده از تابلوهای الکترونیکی فعال در بخشها و ... است.  CDارائه کتابچه، پمفلت، 

بنابراین آموزش به روشهای عنوان شده به عنوان یک ایده نو قابل طرح نخواهد بود. در صورتیکه در روش 

 د.در نظر گرفته شده است این موضوع قابل بررسی و طرح خواهد بو نوآوری ویژه ایآموزش مورد استفاده 

 نامگذاری یک روز خاص، سالنها و ساختمانهای در اختیار دانشگاه و ...

در نامگذاری سالنها و ساختمانهای در اختیار دانشگاه همواره انتخاب نام مناسب مورد توجه بوده است 

اری بنابراین استفاده از یک نام خاص برای این مراکز به عنوان یک ایده جدید قابل طرح نخواهد بود. در بسی

موارد تغییر نام سالنها یا ساختمانهایی که از قدیم در دانشگاه فعال بوده است می تواند برای مراجعین و 

 یا همکاران مشکل ساز گردد و توصیه نمی شود.

از حیطه اختیارات دانشگاه خارج است. متولی این امر در کشور "شورای نامگذاری یک روز خاص نیز 

وزارتخانه ها و سازمانها می بایست درخواست خود را از این طریق فرهنگ عمومی کشور" است و 

مطابق با بند ب ماده شش از بخش چهارم آیین نامه شورای مرکزی پذیرش و بررسی  پیگیری نمایند. 

پیشنهادهای دانشگاه " موارديكه در حوزه اختیارات و یا شرح وظایف دانشگاه نباشد" را نمیتوان در کمیته 

 سی پیشنهادهای دانشگاه مورد بررسی و یا تایید قرار داد.پذیرش و برر

استفاده از گلدان مصنوعی یا طبیعی، قاب، تصویر مناظر، نورپردازی و ... در فضای اداری 

 نظیر راهرو، اطاق، آسانسور و ...

ود این موضوع که می توان به کمک موارد عنوان شده تا حدودی فضای کار را بهبود و یا مناسبت تر نم

کامال متداول است و به کارگیری آن در بسیاری از واحدهای دانشگاه انجام شده بنابراین موضوع ایده 

 جدیدی نخواهد بود.

 واحدنصب یا خرید تجهیزات و ملزومات 

خرید تجهزات درمانی و یا بهداشتی  و ملزومات اداری متناسب با نیازهای واحد انجام می پذیرد و خرید 

درمانی و بهداشتی به عنوان یک ایده جدید قابل بررسی نخواهد بود. در صورتیکه خرید تجهزات متداول 

انجام شده تغییری در خدمات ارائه شده ارائه نماید و از انواع متداول مورد استفاده در سطح استان نباشد 

ی در سال )بطور مثال خرید یونیت سیار دندانپزشکی برای پوشش دادن خدمات دندانپزشکی در ده گردش

 مورد تایید قرار گرفت( 29

 نصب راهنما، عالئم هشدار دهنده و ...: 

با توجه به متداول بودن این امر در بسیاری از واحدهای دانشگاه و لحاظ شدن آن در شاخص های 

 اعتباربخشی و کمیته طرح تکریم، این موضوع به عنوان یک "ایده نو" قابل تایید نخواهد بود.

 به بخش خصوصیواگذاری واحد 

واگذاری خدمات )بهداشتی، درمانی و پشتیبانی( به بخش خصوصی مطابق با قوانین کشوری موجود در 

این زمینه و زیر نظر مدیریت خدمات پشتیبانی و کارگروه کاهش تصدی گری دولت در حال اجراست و 

ی به بخش خصوصی هستند. مطابق با این دستورالعمل کلیه واحدها ملزم به واگذاری خدمات قابل واگذار



مطابق با بند ب ماده شش از بخش چهارم آیین نامه شورای مرکزی پذیرش و بررسی پیشنهادهای 

دانشگاه " مواردي كه قبال در دستور كار دانشگاه قرار گرفته باشد يا دستورالعمل اجرايي در مورد آن وجود 

 ایید قرار داد.داشته باشد" را نمی توان به عنوان یک ایده جدید مورد ت

*** نصب آیفون یا درب برقی در ورودی های مختلف )بطور مثال بخش های مراقبت ویژه( 

نصب سبد، سکو، طبقه بندی و ... *** تهیه لباس فرم، لوگو، اتیکت و ... جهت کارکنان واحد 

ایجاد *** دادن وسایل گاهها، نمازخانه و ... برای قراردر سرویس های بهداشتی، آزمایش

، تابلوهای LEDنصب *** فضای سبز در محوطه باز ساختمانها و مراکز تحت پوشش دانشگاه 

الکترونیکی و ... در سالنهای انتظار و عمومی، اطاق بستری و ... و پخش فیلم های آموزشی، 

ایجاد کتابخانه، سالن مطالعه، قفسه کتاب و ... جهت *** پیامهای بهداشتی و ... به کمک آنها

فروش یک محصول *** افتتاح صندوق قرض الحسنه*** همکاران و یا ارباب رجوع استفاده

ساماندهی بخش اطفال درمانگاهها و ***خاص در داروخانه، بوفه و یا فروشگاه موجود

پخش پیامهای  *** .بیمارستانها با رنگ آمیزی کودکانه، اسباب بازی، پخش موسیقی شاد و ..

ر مکالمه تلفن، آسانسور، در فواصل زمانی منظم از طریق آموزشی، اسالمی و ... در انتظا

 :بلندگو، پیج و ...

و در سامانه ایده به عنوان پیشنهاد مطرح  اجرا در سازمان بارها و بطور گستردهکلیه موارد مطرح شده 

 گردیده است بنابراین موارد مطرح شده را نمی توان به عنوان یک ایده جدید مورد تایید قرار داد.

به  5/1/49مورخ  900664ادآوری مواردی که قبال و طی نامه شماره ی

 .کلیه واحدها ابالغ گردیده است

کوچک نمودن سایز کاغذ مصرفی *** (و ...بصورت دو رو فرم تدوین استفاده از دو روی کاغذ )

 بازیافت کاغذ *** استفاده از کاغذهای یک رو *** ...(و  A5به  A4)بطور مثال از 

بارها بر استفاده بهینه از کاغذ و بازیافت آن در سازمان تاکید شده و موارد عنوان شده نیز در از آنجا که 

بسیاری از واحدها اجرایی گشته است، موارد مطرح شده را نمی توان به عنوان یک ایده جدید مورد تایید 

 قرار داد. موضوع مطرح شده در حقیقت یک توصیه اجرایی است.

 یقی در فضای بیمارستان، کار، سلف و ...پخش موس

در بخشهای بیمارستانی تاکید بر حفظ سکوت و آرامش مورد نیاز بیماران است و پخش موسیقی در 

محدوده زمانی خاص و یا با صدای بسیار کم نیز مورد تایید نبوده و توصیه نمی گردد. در سایر بخشها نظیر 

نیز این موضوع بارها در واحدهای مختلف امتحان شده است و پس سلف )دانشکده ها، بیمارستانها و ...( 

همکاران و در برخی موارد نیز اعتراض ایشان متوقف گردیده است از مدتی به دالیلی نظیر عدم استقبال 

 بنابراین موضوع مطرح شده ایده جدیدی نخواهد بود.



باکس شارژ تلفن  ***سنسور المپ ***برقی دست خشک کن***نصب شیر آب پدالی

نصب مانیتور اطالع رسانی از وضعیت  ***واکس زن برقی ***دستگاه نوبت دهی ***همراه

نصب دوربین مدار  ***نصب آیفون در بخشهای ویژه بیمارستانی ***بیمار در اطاق عمل

نصب راهنمای طبقات و راهنمای اقدامات الزم در زمان  ***بسته در قسمت های مختلف

 ***محل فروش کتاب و ... در واحدها ،راه اندازی بوفه***برق در آسانسور خرابی یا قطع

 ***ایجاد فضای سبز مناسب و استفاده از آبیاری قطره ای در آبیاری فضای سبز

و در سامانه ایده به عنوان پیشنهاد مطرح  اجرا در سازمان و بطور گستردهبارها کلیه موارد مطرح شده 

)الزم به یادآوری  مورد تایید نخواهد بود ایده جدیدبه عنوان یک گردیده است بنابراین موارد مطرح شده 

است که نصب دست خشک کن برقی در بخشهای بیمارستانی ممنوع بوده ولی در سایر بخشها نظیر 

ب گردد. باکس شارژ تلفن همراه در برخی واحدها به سرویس بهداشتی عمومی واحدها می تواند نص

دلیل مشکالتی نظیر خرابی زود هنگام و آسیب شارژرهای نصب شده توسط مصرف کنندگان طرح موفقی 

بهتراست که بر وجود باکس پریز برای امکان شارژ نمودن تلفن توسط ارباب به نظر می رسد که نبوده و 

 رجوع تاکید گردد(

 و .... یا نور محوطه و محل کار ،ژی خورشیدی در تامین گرمایشاستفاده از انر

و مورد تایید این شورا است. اما با توجه به ارسال شده  به نظام پیشنهادهااین پیشنهاد بارها و بارها 

خواهد و بخش خصوصی  و هماهنگی با سایر سازمانها اینکه اجرای این طرح مستلزم پیگیری و حمایت

که نخستین بار  سه واحد یا مرکزیو مستندات آن ارائه گردد برای  اجرا شرایطی که پیشنهادبود تنها در 

 اقدام به تاسیس آن نمایند امتیاز تعلق خواهد گرفت.

 تشکیل صندوق قرض الحسنه

بسیاری از واحدها اقدام به راه اندازی و تاسیس صندوق قرض الحسنه برای کارکنان خود و یا دانشگاه 

و این امر در سازمان جاریست بنابراین موضوع مطرح شده ایده جدیدی نبوده و قابل تایید نخواهد  نموده اند

 بود.

 یا گروه خاصی از همکارانبرگزاری جلسه )با عناوین مختلف( با حضور مسئولین 

و  در حال برگزاری استجلسات مختلف  و شرح وظایفدانشگاه متناسب با نیاز کلیه واحدهای تابعه در 

 ین موضوع را نمی توان به عنوان یک ایده جدید مورد تایید قرار داد.ا

 کارکنان به دالیل مختلفتشویق و تقدیر از 

تقدیر و اهدای لوح تقدیر یا پاداش نقدی به همکارانی که با سازمان همکاری مطلوبی داشته اند و یا در 

سازمان جاری است و کلیه مدیران می طرح ها و برنامه های مختلف با دانشگاه همکاری نموده اند در 



توانند در صورت صالحدید نسبت به انجام آن اقدام نمایند بنابراین موضوع مطرح شده ایده جدیدی نبوده و 

 در حقیقت یک درخواست است. 

ارائه و پخش پیام  *** مختف اعیادجشن یا گرامیداشت مناسبت ها و برگزاری مراسم ها، 

نصب چراغ خطر، محل عبور  ***آموزشی، بهداشتی و ... در انتظار مکالمه، آسانسور و ... 

تهیه کلیپ یا  ***عابر پیاده و پله های عبور عابر پیاده در محل بیمارستان، شبکه و ... 

تهیه کلیپ یا فیلم آموزشی با موضوعات  ***فیلم آموزشی با موضوعات مختلف

 مختلف

و در سامانه ایده به عنوان پیشنهاد مطرح  اجرا در سازمان بارها و بطور گستردهکلیه موارد مطرح شده 

 مورد تایید قرار داد. ایده جدیدرا نمی توان به عنوان یک گردیده است بنابراین موارد مطرح شده 

 پرداخت عادالنه و مبتنی بر عملکرد اضافه کاری، نظام نوین و ...

پرداخت عادالنه به کارکنان شاغل از شرح وظایف اولیه مدیریت و ریاست واحد است و به نظر می رسد 

که مشکل اصلی در ارائه شاخص مناسب در پرداخت انجام گرفته است. شاخص های تعریف شده می 

 بایست کلیه کارکنان را پوشش داده و کمی باشد. بر همین اساس در صورتیکه شاخص های مناسب و

مورد  با ارائه مستندات مربوط به اجرای آن در یک دوره پرداختتعریف و توسط مدیریت تایید گردد  کمی

 تایید قرار خواهد گرفت.

 افزودن واحد درسی به گروههای مختلف تحصیلی 

فرآیند درخواست راه اندازی رشته تحصیلی جدید در دانشگاه تعریف شده است و کلیه دانشکده ها می 

مطابق با این دستورالعمل نسبت به ثبت و راه اندازی رشته تحصیلی جدید اقدام نماید. بر همین توانند 

اساس پیشنهاد تاسیس رشته تحصیلی جدید را نمی توان به عنوان یک ایده جدید مورد تایید قرار داد اما 

ی تاسیس یک رشته  با هدف حمایت از گروهای آموزشی فعال در این زمینه، در صورتیکه پیگیری الزم برا

تحصیلی جدید در سطح کشور )رشته برای نخستین بار در سطح کشور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

راه اندازی شود( انجام و رشته تاسیس شود، برای گروه پیگیری کننده امتیاز پیشنهاد مصوب لحاظ خواهد 

تحصیالت تکمیلی، لینک تقاضای گردید )برای آگاهی از دستورالعمل به سایت معاونت آموزشی، بخش 

 تاسیس رشته مراجعه فرمایید(.

 تاسیس یک رشته تحصیلی جدید در دانشگاه

فرآیند درخواست افزودن واحد درسی به سرفصل عناوین درسی یک رشته تحصیل به شرح زیر است: 

ده پس از گروه آموزشی مورد نظر درخواست خود را به شورای آموزشی دانشکده ارائه مینماید. دانشک

بررسی اولیه و در صورت تایید کلیات موضوع، پیشنهاد را به شورای آموزشی دانشگاه ارسال می نماید و 

موضوع مطرح شده در نهایت به شورای گسترش وزارت متبوع ارسال می گردد و اجرایی نمودن طرح مورد 

همین مبنا و با توجه به اینکه فر آیند نظر پس از تایید معاونت آموزشی وزارتخانه امکان پذیر خواهد بود. بر 

افزودن واحد درسی در دانشگاه تعریف شده است، پیشنهاد مطرح شده در زمینه افزودن واحدهای 



درسی به  عنوان یک ایده جدید مورد تایید نخواهد بود اما با هدف تشویق گروههای آموزشی فعال در این 

نجام گرفته و موضوع مطرح شده به تایید وزارت خانه رسیده زمینه، در صورتیکه پیگیری الزم توسط گروه ا

 باشد امتیاز پیشنهاد مصوب برای ایشان منظور می گردد.

به کلیه  96/7/49مورخ  9889یادآوری مواردی که قبال و طی نامه شماره 

 .واحدها ابالغ گردیده است

 تشکیل کمیته/کارگروه/شورا و ...

متناسب با دستورالعمل ها و نیازهای دانشگاه انجام می گیرد و پیشنهاد تشکیل یک کمیته، شورا و ... 

 تشکیل یک کارگروه، کمیته و یا شورا را نمی توان به عنوان یک ایده جدید مورد بررسی قرار داد.

*ایجاد یک لینک*راه اندازی یک سایت*تهیه نرم افزار  

یه سازمانهای دولتی ملزم به الکترونیکی کردن با توجه به دستورالعمل های وزارت کشور )تحول اداری( کل

فرآیندهای خود و اطالع رسانی کامل خدمات در سایت و مطابق با دستورالعمل های ارائه شده هستند. 

بر همین اساس تهیه نرم افزار و یا راه اندازی یک سایت را نمی توان به عنوان یک پیشنهاد مورد بررسی 

ارکنان به الکترونیکی کردن فعالیت های خود در صورتیکه پیگیری راه اندازی قرار داد. اما با هدف تشویق ک

یک سایت و تهیه نرم افزار توسط کارکنان انجام شود، امتیاز پیشنهاد برای ایشان منظور می گردد. )برای 

 اطالع از شرط تایید یک سایت نیز به بخش اخبار و اطالعیه های سایت ایده مراجعه فرمایید.(

پیامک با موضوعات مختلف )اطالع رسانی به کارکنان*ارباب رجوع*آموزش و ...( ارسال  

در حال حاضر نرم افزار ارسال پیام کوتاه در دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد و هر واحد متناسب با نیاز 

جهت اعالم خود نسبت به ارسال پیام کوتاه اقدام می نماید )بطور مثال استفاده از سیستم پیام کوتاه 

زمان ثبت نام و ... در معاونت آموزشی، آموزش نکات بهداشتی در معاونت بهداشتی، اعالم زمان جلسات 

فوری در معاونت توسعه و ...(. به همین علت ارسال پیام کوتاه با یک موضوع خاص ایده جدیدی محسوب 

 نمی گردد.

 تدوین و یا اصالح یک فرم

امار بدست آمده نشده است الزم به ذكر است كه كه تدوين فرم و يا  در پیشنهاد اشاره اي به كاربرد

اصالح يك فرم با هدف افزايش بهره وري در يك واحد و متناسب با نیازهاي آن واحد انجام مي گیرد. اما 

مشكل اصلي تداوم در تكمیل و كارآمد بودن فرم است. و در بسیاري موارد پس از مدتي فرم تدوين شده 

نظیر همكاري نكردن كاركنان در تكمیل و استفاده از فرم، لحاظ نشدن آيتم هاي كلیدي و با  به داليلي

كارايي باال و يا لحاظ نمودن آيتم هايي كه قابل محاسبه كمي نیستند، نبود امكان اجباري كردن تكمیل آن 

نیاز يك واحد را مي توسط مديريت و ...مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ضمن آنكه تدوين فرمهاي مورد 

توان در بسیاري موارد جزئي از ضرورتها و شرح وظايف كاركنان لحاظ نمود. به همین علت تدوين فرم در 

قالب يك پیشنهاد قابل بررسي نخواهد بود مگر آنكه مستندات مربوط به كارا بودن و استفاده مداوم از آن 

 ضمیمه گردد.

و یا جهت گروه خاصی از کارکنانبرگزاری یک دوره آموزشی با موضوع خاص   

فرآیند برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه تعریف گردیده است و کلیه واحدها می توانند متناسب با 

نیاز افراد تحت پوشش خود نسبت به برگزاری یک دوره و یا درخواست یک دوره اقدام نمایند. به همین 



ل خاص را نمی توان به عنوان یک ایده جدید مورد علت پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی با یک سرفص

 بررسی قرار داد. 

 

 

 


