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:  با سپاس فراوان از
 سرکار خانم دکتر طوالبی ریاست محترم دانشکده پرستاری
 مدیر محترم امور عمومی و مالی دانشکده و مسئول تدارکات
 ،کارکنان و کارشناسان محترم سرکار خانم ها نظری، خرم آبادی، مدهنی

فرهادروش و رضایی و جناب آقایان گلی پور، سلیمانی و عیدی
 پژوهشی، تحصیالت تکمیلی، کمیته مالی، ویژه)اعضای محترم شوراها

(ت هاتصویب طرح پایان نامه، هیئت تحریریه، کمیته راهبردی تعیین اولوی
 مدیران محترم مجله
اعضای محترم هیئت علمی
کارشناس و مدیر محترم تحصیالت تکمیلی
 (سرکار خانم های دکتر ساکی و جنانی)مدیران محترم گروه ها
معاون محترم آموزشی دانشکده
مدیران و دانشجویان محترم کمیته تحقیقات دانشجویی و انجمن علمی

دانشجویان پرستاری
مدیران و کارکنان محترم حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه



علمیهیئت محترم انتشار مقاالت معتبر توسط اعضای 

2017مقاله 13و 2016مقاله 25 2و 1سطح 

1 سایر

2017و 2016مقاله مجموعا 39 جمع 

شرکت در کنگره ها و سایر مجامع علمی

3 جمع



ارائه و تصویب طرح و طرح پایان نامه های پژوهشی 

3 تصویب در شورای گروه 

7 تصویب در شورای دانشکده

9 تصویب در شورای ویژه طرح 
پایان نامه 

16 کمیته مالی 

12 کمیته اخالق 

5 آماده عقد قرار داد 

13 عقد قرار داد

4 مرحله داوریدر

23 جمع



مشارکت، هماهنگی و تنظیم جلسات و تدوین اسناد مربوطه 

2: شورای پژوهشی دانشگاه
2:کمیته ارتقا
2: هم اندیشی با معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه
2: شورای پژوهشی عمومی جهت اطالع رسانی و هم اندیشی
2:شورای پژوهشی گروه  پرستاری
2: شورای پژوهشی گروه  مامایی
4:شورای مشترک با تحصیالت  تکمیلی
9: شورای ویژه تصویب طرح پایان نامه
8: شورای پژوهشی دانشکده
6: کمیته مالی
 2:تعیین اولویت های پژوهشی
 2: هیئت تحریریه
3:هماهنگی مربوط به فصل نامه
13:ژورنال  کالب

59 جمع 



هماهنگی و برگزاری کارگاه، صدور گواهی های مربوطه و تنظیم اسناد حق التدریس

جست وجوی مقدماتی برای دانشجویان پرستاری
جست وجوی مقدماتی برای دانشجویان مامایی

اریآشنایی با نرم افزار کاوش کتابخانه دانشکده برای دانشجویان پرست
آشنایی با نرم افزار کاوش کتابخانه دانشکده برای دانشجویان مامایی

دانشجویان کارشناسی

جست و جوی پیشرفته دانشجویان ارشد 

کارگاه 5 جمع



انجام هماهنگی، مکاتبات و راهنمایی دانشجویان جدید الورود در
تور پژوهشی

به ماماییدانشجویان پرستاری و پژوهشی های توربرگزاری 
تفکیک 



تدوین و تنظیم اسناد و ارتقای وب سایت

به روز نمایی وب سایت •
...(اخالق و )توسعه و افزایش گزینه های موجود •
1396ها به روز نمایی رزومه •
انگلیسیوب سایت ، ترجمه و اماده سازی برای بارگزاری تنظیم•
پژوهشی پایان نامه طرح/تصویب طرحجدید تنظیم فرایند •
...(فرم ارزشیابی سالیانه)نیازفرم های مورد تدوین •
روز رسانی صفحه علم سنجی به •
مورد 45اخبار انتشار •
اطالع رسانی و به روز نمایی برد پژوهشی  •
محاسبه ساعات فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی و صدور گواهی های الزم •
تنظیم گزارش عملکرد سه ماهه و شش ماهه واحد پژوهشی و ارسال به معاونت •

تحقیقات و فناوری
...  و پیگیری نامه های مختلف از جمله درخواست تجهیزات و نتظیم•
ای گرداوری اطالعات پژوهشی اعضای هیئت علمی و تنظیم و به روز نمایی پرونده ه•

پژوهشی



تداوم و توسعه انتشارات  

2: جلسات هیات تحریریه
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جلد2: تعداد شماره چاپ شده
14: تعداد مقاالت وصولی

14: تعداد مقاالت داوری شده
13: تعداد مقاالت پذیرفته شده

16: صدور گواهی داوری
10:گواهی هیئت تحریریه

14: صدور گواهی پذیرش مقاالت
:ارتقا

احیای مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی
چاپ دو شماره آخر به صورت هارد کپی 

اخذ مجوز انتشار الکترونیک
پیگیری اخذ موافقت اصولی   

فراخوان مقاله مجله حاد درون و بیرون دانشگاه 
اماده سازی مقاالت جلد اول

مذاکره و پیگیری جهت تامین هزینه ترجمه
مذاکره و پیگیری مکرر برای راه اندازی سایت 
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سایر فعالیت ها  
 پیگیری و اخذ ادرس ایمیل های اکادمیک
مانه پیگیری و هماهنگی تکمیل پروفایل اعضای هیئت علمی در سا

علم سنجی 
 97-96تعیین داوران و ناظرین طرح پایان نامه های
 تعیین اولویت های پژوهشی
 مشارکت در تدوین آیین نامه تحصیالت تکمیلی
 مشارکت در ارزیابی درونی حوزه پژوهشی گروه ویژه
  اخذ موافقت شورای پژوهشی دانشگاه جهت راه اندازی مرکز به

(  لغو شد)صورت غیر مصوب 
تدوین کتابچه معرفی معاونت پژوهشی
 مدیریت و مشارکت در گرداوری و اماده سازی اسناد مربوط به راه

اطفال، اورژانس، سالمندی، )رشت تحصیالت تکمیلی 4اندازی 
(دکتری



توسعه منابع و ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه

جلد21000امانت منابع کتاب

جلد19300برگشت منابع کتاب

جلد860امانت و برگشت منابع التین

264عنوان با 104خرید کتاب فارسی
نسخه

نسخه8عنوان با 7خرید کتاب التین

جلد856فهرست نویسی

جلد856ورود اطالعات

جلد856آماده سازی



ادامه فعالیت های کتابخانه  
تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز واحد و ارسال به مدیریت
انجام مکاتبات اداری و پیگیری مجدانه
همکاری بین بخشی با دیگر واحدها در صورت ضرورت و لزوم
شرکت در جلسات اداری دانشکده
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود پرستار و مامایی
تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
رف خوانی کلیه کتب التین و فارسی
تهیه اطالعات مورد نیاز جهت طراحی وب سایت کتابخانه
سفارش و تهیه تابلوهای راهنما جهت کتابخانه
جمع آوری اطالعات مورد نیاز وب سایت کتابخانه و طراحی وب سایت



ادامه فعالیت های کتابخانه  

برگزاری چند کارگاه آموزشی جهت دانشجویان جدیدالورود
  انجام مکاتبات اداری و سفارش منابع جهت رشته های جدید

کارشناسی ارشد
هماهنگی با گروه های آموزشی در راستای تهیه و سفارش منابع

جهت رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد
 درخواست خرید و تهیه تابلوهای راهنما جهت بخش های مختلف

کتابخانه
ویرایش اطالعات اعضای جدیدالورود و تایید عضویت آنها
تب  تعویض شماره ثبت کتب التین و یکدست نمودن آنها با ک

فارسی در نرم افزار کتابخانه
وجین منابع فرسوده و حذف آنها از نرم افزار کاوش
نبرگزاری نمایشگاه کتب وجین شده جهت استفاده دانشجویا



ارائه خدمات توسط واحد فناوری اطالعات
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ارائه خدمات کامپیوتری به همکاران و دانشجویان بصورت روزانه -
بصورت روزانه   ITو نگهداری سیستمهای کامپیوتری  واحدسرویس -
ان   رفع مشکالت نرم افزاری و سخت افزاری سیستمهای همکاران ودانشجوی-
برای دانشجویان بصورت روزانهDVDوCDرایت انواع -

ITنصب و راه اندازی سیستمهای جدید واحد-

بصورت روزانه  ITکنترل کارایی سیستمهای واحد -
نصب و راه اندازی سیستمهای جدید همکاران هیات علمی    -

ورت  پاسخگویی به سوالهای کامپیوتری دانشجویان و همکاران محترم بص-
روزانه 

ماهیانه     ITپیگیری ودرخواست خرید لوازم مورد نیاز واحد-
راه اندازی اینترنت برای کالسهای کارشناسی ارشد -
نصب و راه اندازی سیستمهای جدید همکاران  -
نصب انواع ویندوز و برنامه های مورد نیاز سیستمهای همکاران بصورت  -

روزانه
آموزش استفاده از سیستم آذرخش و آی کن به همکاران هیئت علمی و -

سایر پرسنل  
انجام تنظیمات اتوماسیون و سیستم آذرخش  جهت سیستهای همکاران-



ارائه خدمات توسط واحد سمعی و بصری

ایل  ارائه خدمات به اساتید و دانشجویان از نظر استفاده از وس
(.مورد 40روزانه )کمک آموزشی 

ت  پیش بینی و اعالم نیاز تجهیزات کمک آموزشی به ریاس
.محترم دانشکده جهت خرید

  روزانه ده )بررسی دستگاههای کمک آموزشی از نظر فنی
(.مورد 

 ه  روزان) رفع عیب دستگاههای کمک آموزشی در حین کالس
(.دو مورد 

 مورد10شرکت در جلسات دانشکده و گرفتن عکس.
ظر بررسی و بروزرسانی سیتمهای رایانه موجود در کالسها از ن

.نرم افزاری




مسئولیت وبسایت دانشکده و انجام فعالیتهای مربوطه بشرح ذیل:

مورد180:بارگذاری فایل

مورد74:درج خبر

-مورد25:درج اطالعیه

مورد112: اصالحیه و ویرایش

ت عضویت و تعریف نام کاربری و کلمه عبور جهت اعضای هیات علمی در سای
مورد19:دانشگاه

ر درخواست خرید دو دستگاه ویدیو پرژکتور جهت کالسهاو تحویل ونصب د
.کالس

 همکاری باآموزش دانشکده دربرگزاری امتحانات میان ترم بعنوان
(.مورد36)ناظر

 و تعویض آن5درخواست خرید کابل جهت پرؤکتور کالس شماره.

5سرویس و تعویض کابل سقفی پرژکتور کالس شماره.

دهطراحی و بارگذاری اطالعات مربوط به واحد کتابخانه بر روی سایت دانشک



کمیته تحقیقات دانشجویی 

یک دوره کارگاه هفت گانه مقدماتی 
"اریتهاجم افقی در بین پرستاران و دانشجویان پرست"کارگاه 

کارگاه دو روزه طب مکمل
برای دانشجویان پزشکی«مهارت های تزریقات»کارگاه 

برگزاری کارگاه و 
کنفرانس  

مقاله40مورد با 20
پذیرش یک مقاله در کنگره خارج از کشور

شرکت در کنگره و 
مجامع علمی

طرح های پژوهشی

ISIیک مقاله  مقاالت چاپ شده

ثبت نام و عضویت دانشجویان جدید الورود
میته برگزاری انتخابات و تعیین اعضای شورای مرکزی و دبیر ک

96تحقیقات در خرداد 
1396تدوین برنامه عملیاتی 

ان  از بین دانشجوی« اعضاء فعال»تشکیل تیمی تحت عنوان 
نفر از دانشجویان 20مشتاق به فعالیت پژوهشی با مشارکت 

دانشکده

ار تغییر و توسعه ساخت



جلسه هماهنگی های درون گروهی 3
معارفه دبیر و اعضای جدید شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده با حضور

دانشجویان، مدیر گروه و معاونت پژوهشی
جلسه با اساتید دانشکده جهت تعیین اولویت های پژوهشی کمیته تحقیقات

دانشجویی و تعیین ظرفیت اساتید 
جلسه با دانشجویان شورای مرکزی کمیته تحقیقات جهت تعیین کارگروه های

تخصصی
برگزاری جلسات ژورنال کالب توسط دانشجویان شورای مرکزی

جلسات 

نشریه »طراحی، تنظیم و چاپ نشریه کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری با عنوان 
شماره دوم و اماده سازی مقدمات چاپ سوم« پژوهشی پویاـ علمی 

انتشارات

ه های گسترش اطالع رسانی فعالیت های کمیته و شرکت در کنگره ها از طریق شبک
.اجتماعی

.تهیه تجهیزات مورد نیاز 
جذب دانشجویان دانشکده پزشکی جهت انجام طرح های مشارکت با دانشجویان 

.عضو کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری
در پارک کیو خرم آباد به مناسبت هفته 95برگزاری ایستگاه سالمت در اردیبهشت 

.سالمت

سایر فعالیت ها



کسب جوایز پژوهشی  

شوراها( دوم)رتبه برتر •
رتبه دوم کمیته مالی •
رتبه دوم تولیدات علمی •
رتبه دوم کمیته تحقیقات دانشجویی •
محترم عضو سوم پژوهشگران توسط دو رتبه •

علمی هیئت 
عضودوشایسته تقدیر پژوهشگران توسط رتبه •

علمیهیئت 
شایسته تقدیر چاپ مقاله با کیفیت توسط رتبه •

علمیمحترم هیئت دو عضو 
به عنوان انتخاب سرپرست محترم کتابخانه•

کتابدار برتر 




