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  توانا بنام خداوند دانا و

وري منابع انسانی، بهبود کیفیت خدمات و هاي نظام مراقبت سالمت براي کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهرهامروزه همه سازمان
هاي مختلف اداري مالی هستند. مندي ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات نیازمند به انجام تحقیقات در عرصهافزایش رضایت

آید که در حوزه سالمت منابع محدود و نیازها نامحدود هستند می کشورها به طور مستمر بر سر زبان میاي که تقریبا در تماجمله
در کشور ما و در دانشگاه علوم پزشکی بابل هم مصداق عملی خواهد داشت. حال نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که 

سخ مناسب و منطقی داده شود؟ خود همواره به تحقیقات متنوع علمی نیاز چگونه با این منابع محدود به بسیاري از نیازهاي واقعی پا
دارد که همه کارکنان خصوصا مدیران و کارشناسان باید فعاالنه به آن بپردازند. خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی بابل با همت 

و تولید و توزیع علوم پزشکی و بهداشتی اعضاي محترم علمی و همکاري مدیران و کارشناسان عالقمند در زمینه انجام تحقیقات 
مجله علمی را در مقاطع مختلف زمانی از ماهنامه تا دو فصلنامه منتشر و مطالب  10در جایگاه مناسبی قرار گرفته و در حال حاضر 

هند که دگذاران، مدیران و کارشناسان داخل و خارج کشور قرار میمفید علمی را در اختیار حرف پزشکی، محقیقن، سیاست
هاي تحقیقات انشاءا... همه این مطالب در بهبود سالمتی آحاد جامعه موثر و مفید واقع خواهد شد. اما شواهد موجود از جمله: حیطه

دهد که اندازي مراکز تحقیقاتی نشان میو راههاي برگزار شده جالت علمی، همایشانجام شده و مقاالت منتشر شده، تنوع م
-هاي متناسب و اقنا کنندهیافتگی در رسته آموزشی و بهداشتی درمانی، فعالیتبابل به موازات رشد و توسعه دانشگاه علوم پزشکی

هاي انجام شده در حوزه اداري  مالی، اي را در رسته اداري مالی نداشته است. این همایش که با اهداف احصاء پژوهش
هاي حاصل از نظام ثبتی موجود در اي کاربردي و استفاده بهینه از دادههتوانمندسازي کارکنان غیرهیات علمی براي انجام پژوهش

هاي اداري مالی دانشگاه محسوب هاي اجرایی دانشگاه برگزار شده است گامی مثبت در گسترش و توسعه پژوهش در حوزهحوزه
آوري نسبت به توانمندسازي فن خواهد شد. امید است معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مساعدت معاونت تحقیقات و

شان هاي اداري مالی که در نهایت هر کدامهاي کاربردي در حوزهتر کارکنان غیرهیات علمی و ترویج و توسعه پژوهشوسیع
اندازي یک مرکز منجر به حل یک یا چند مشکل مدیریتی و سازمانی شود را طراحی و اجرا نمایند و با ادامه آن نسبت به راه

تحقیقاتی مرتبط مثل مرکز تحقیقات توسعه مدیریت و بهبود سازمانی و انتشار حداقل یک مجله مدیریتی اقدام نماید تا بدین طریق 
یافتگی الزم برخوردار شود. بنابراین شایسته است همه ما این شوق و ذوق ایجاد هاي اداري مالی دانشگاه هم از رشد و توسعهحوزه

هاي سازمانی آن هاي مشابه بعدي در حفظ و توسعه ارزشاین همایش را ارج نهیم و با برگزاري همایششده در مسیر برگزاري 
که در برگزاري این همایش همکاري نمودند خصوصا از مدیران و اقدامات موثرتري انجام دهیم. در خاتمه جا دارد از کلیه کسانی

احمدي معاون محترم توسعه مدیریت و ، از جناب آقاي دکتر حاجیکارشناسان معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوعه
کارگاه یکروزه نسبت به آموزش  11نویسی که با برگزاري منابع دانشگاه و دبیر محترم همایش، مدرسین محترم کارگاه چکیده

محترم کمیته اجرایی و کلیه ارسال  نفر از مدیران و کارشناسان اقدام نمودند، دبیر و اعضاي محترم کمیته علمی، دبیر و اعضاي 315
کنندگان مقاله به دبیرخانه همایش تقدیر و تشکر نمائیم و از خداوند متعال آرزوي سالمتی و موفقیت براي همه همکاران را داشته 

  باشیم.

 
  مظفر ربیعیسیددکتر 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و رئیس همایش

 



 فهرست مقاالت

 مدیریت منابع انسانی

  صفحه  واحد محل خدمت نویسنده مسئول  عنوان مقاله
17  ریاست دانشگاهحوزه   یعیرب ید مظفردکتر س  منابع انسانی عامل کلیدي در رشد و تعالی سازمانی  
برنامه  یاییعوامل موثر بر پوپزشکان خانواده از منديیترضا

  1391: یرانا یشمال هاياستاندر ییروستا یمهپزشک خانواده و ب
 پورنصراهللا یدداودس دکتر

  18  یمعاونت بهداشت  شیروانی

19 حوزه ریاست دانشگاه  یعیرب یدمظفردکتر س  نظام مراقبت سالمت یرانمد يضرورت توسعه نقش رهبر  

توسعه معاونت   زاده پاشا ینرگس قل  کارکنان یبا عوامل پنهان رفتارشغل یجانیارتباط هوش ه
  20  مدیریت و منابع

يآموزش و اجرا یقاز طر یاز منابع انسان یانتضرورت ص 
  21  یدانشکده پزشک  یرگردکتر آرام ت  ارتقاء سالمت يبرنامه ها

یعلوم پزشک يارشد دانشگاه ها یرانمد یریتیمد يهانقش 
  و کارشناسان یانیم یرانمد یدگاه: ديتا رهبر یاستاز ر یرانا

 پورنصراهللا یدداوددکتر س
  شیروانی

توسعه معاونت 
  22  مدیریت و منابع

یمارستانکارکنان دانشگاه و ب یاندر م یافسردگ یزانم -
  23  یراپزشکیدانشکده پ  یمحبوبه خادم ابوالفضل  1392بابل: سال یتابعه علوم پزشک هاي

یشمال هايپزشکان خانواده استان يسطح توانمندساز 
  1391ستاره شدن:  5 يدر راستا یرانا

 پورنصراهللا یدداوددکتر س
  24  یمعاونت بهداشت  شیروانی

ارتباطات و سطوح تعارض  یرسم يشبکه ها ینرابطه ب
 25  یمعاونت آموزش  مریم حیدریان بایی  مازندران یدر دانشگاه علوم پزشک

یمارستانعملکرد کارکنان ب یابیارز یجنتا 
مرکز پرتودرمانی   فاطمه عباسپور  1392:یدرجاییشه

  26  بابلسر یرجائ یدشه

در  ییپزشکان خانواده روستا یزشروند ر یبررس
  27  یمعاونت بهداشت  حسن پور یبهنج  1384 -1391شهرستان بابل:

یدر مراکز بهداشت یکمبود کارشناس و کاردان بهداشت 
 28  یمعاونت بهداشت  يمحمد قنبر  1392بابل:  یدرمان

یرانا یشمال هايسالمت استان یمت ياعضا منديیترضا 
  1391پزشکان خانواده:  ياز سطح عملکرد

 پورنصراهللا یدداوددکتر س
 29  یمعاونت بهداشت  شیروانی

17آموزش ضمن خدمت کارکنان  مرکز  یتوضع 
 یورشهر 17مرکز   يرودبار آقاتبار یلهجم  یکالمرز یورشهر

  30  یکالمرز

یورهفده شهر یمارستانکارکنان  ب یمنیا یتوضع یبررس 
 یورشهر 17 مرکز  يزهرا محمد  HIV, وB,Cیتازنظرهپات یکالمرز

 31  یکالمرز

بر بهبود عملکرد کارکنان  یفیتجامع ک یریتنقش مد
دانشکده پرستاري   یهانیانک یدونفر  یدرمان یمراکز بهداشت

  32  مامایی رامسر

یریتدانشگاه در جهت مد یزهمم یاتعملکرد ه یتوضع 
 33  یمعاونت آموزش  طاهره احمد نژاد  1390 - 93 يسالها یدر ط یمنابع انسان

شده  یتوضع یلپرسنل تبد یروند شغلی بررس
 یورشهر 17مرکز   يرودبار آقاتبار یلهجم  یکالمرز یورشهر هفدهی درمان یمرکزآموزش

  34  یکالمرز
 وضعیت اعضاي هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی

  35  معاونت آموزشی  فروغ رمضانیان  1393بابل، مرداد 



  صفحه  واحد محل خدمت  نویسنده مسئول  عنوان مقاله
یرويطرح ن يمولفه ها يورتبه بند ییشناسا 

) درانتخاب محل یراپزشکان(قانون خدمت پزشکان وپیانسان
  آنان یبرعملکرد شغل یرآنوتاث يخدمت ،ماندگار

  بیمارستان  زاده ینحامد حس
  36  یا... روحان یتآ

هفده  یدرمان یدر کارکنان مرکز آموزش یدسنجش ام
 یورشهر 17مرکز   يرودبار آقاتبار یلهجم  یکالمرز یورشهر

 37  یکالمرز

یمارستان زنان ب ینبر عملکرد متخصص یتمام وقت یرتاث
 یورشهر 17مرکز   يرودبار آقاتبار یلهجم  یور مرزیکالهفده شهر

 38  یکالمرز

توسعه معاونت   یعباس ینام البن  کارکنان يعوامل موثر در بروز تخلفات ادار
  39  مدیریت و منابع

یآموزشیمارستانهاي شاغل در ب یانسان یروين یتوضع 
توسعه معاونت   یريماندانا ام  1392بابل در سال  یتابعه دانشگاه علوم پزشک یدرمان

  40  مدیریت و منابع

توسعه معاونت   یلیگرائ یموس  یدولت يهادر سازمان یانسان یروين یزينقش برنامه ر
 41  منابعمدیریت و 

یدرمان یدرمرکز آموزش یگردش شغل یاثر بخش یزانم 
 یورشهر 17مرکز   يرودبار آقاتبار یلهجم  یکالمرز یورهفده شهر

  42  یکالمرز

 نیازهاي آموزشی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه علوم
  1393پزشکی بابل در امور پژوهشی: 

 پورنصراهللا یدداوددکتر س
  شیروانی

توسعه معاونت 
  43  مدیریت و منابع

از منظر  یردستانحقوق متقابل سرپرستان، همکاران و ز
شهید  بیمارستان  یزدانپور یقهصد  السالم یهامام سجاد عل

  44  یحیی نژاد

دانشگاه علوم  یعلم یاتموجود کادر ه یتوضع یسهمقا
استاندارد وزارت بهداشت درمان و  يهابابل با شاخص یپزشک

  یآموزش پزشک
  45  یمعاونت آموزش  حیدریان باییمریم 

46  یدانشکده پزشک  یفرج ینحس  اصول مدیریت از دیدگاه امام علی در نهج البالغه  
یو استعالج یاستحقاق هايیمرخص یزانم یابیارز 

  47  یراپزشکیدانشکده پ  نیايهاجر طبر  1393: یراپزشکیاستفاده شده کارکنان دانشکده پ

 معاونت توسعه   قنبرعلی حسینجان زاده  انسانی بر بهبود اثربخشی کارکنانتأثیر مدیریت منابع
  48  مدیریت و منابع

معاونت توسعه   قنبرعلی حسینجان زاده  هاچالش هاي پیش رو در روند ارزیابی کارکنان در سازمان
 49  مدیریت و منابع

پرستاري دانشکده   علی سلملیان  عوامل مؤثر ایجاد انگیزه در بین کارکنان
  50  مامایی رامسر

  توسعه فن آوري اطالعات
در  ییکارا یزانبر م یمارستانیاطالعات ب یستمس یرتاث

بابل در  یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک يها یمارستانب
  1392سال 

  51  معاونت درمان  یجهان یمحمد علدکتر 

اطالعات سالمت در  یریتنظام مد يبهره ور يشاخص ها
 یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یدرمان یمراکز آموزش

  89-92 يسال ها یبابل با استفاده از مدل پابن السو ط
 52  معاونت درمان  یانمعصومه نقو

  



  صفحه  واحد محل خدمت  نویسنده مسئول  عنوان مقاله
یدگاهاز د ینیبر ارتقاء اطالعات بال ینترنتاستفاه از ا یرتاث 

 یروحان یدرمان یآموزش یمارستانپرستاران شاغل در ب
  1393شهرستان بابل،سال 

  بیمارستان  يفرامرز یشعبان یهآس
  53  یا... روحان یتآ

آموزش در  یاطالعات بر اثر بخش يفناور یريبکارگ یرتاث
  54  یراپزشکیدانشکده پ  يفرشته عادل مشهدسر  حوزه بهداشت و درمان

مورد استفاده در   يحسابدار افزارهاينرم یازهاين
  55  یراپزشکیدانشکده پ  یمحبوبه خادم ابوالفضل  یدولت هايدستگاه

56  معاونت درمان  یانمعصومه نقو  یراندر ا "یاطالعات دندانپزشک یستمس"مدل  یهارا  

دانشکده پرستاري   یانسلمل یعل  کارکنان يوربر بهره يادار یوناتوماس یريبکارگ یرتأث
  57  مامایی رامسر

سما توسط  یآموزش یریتاستفاده از نرم افزار مد یتوضع
 یکبابل در جهت ثبت الکترون یدانشگاه علوم پزشک یداسات

  92 یتلغا 90نمرات  در طول سال 
  58  یمعاونت آموزش  یزيپرو يهد

در جهت بهبود  يادار یوناتوماس یستماز س گیريبهره
  59  یمعاونت آموزش  یتکفا يمحمدمهد  دانشگاه یدر حوزه معاونت آموزش یمکاتبات و ارتباطات سازمان

 سطح آگاهی و توانمندي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
  60  دانشکده پیراپزشکی  محبوبه خادم ابوالفضلی  بابل در استفاده ازسیستم جامع مدیریت آموزش

بیمارستان  فرامرزيآمنه شعبانی   کارگیري فناوري اطالعاتنقش اخالق در به  
  61  یا... روحان یتآ

و نگرش کارکنان ارائه دهنده  یآگاه یزانبررسی م
تهران از  یالدم یمارستانب یو درمان یخدمات بهداشت

  92راه دور در سال  یپزشک
توسعه معاونت   شیرین حاتمی

  62  مدیریت و منابع

بابل از بکار  یا...  روحان یتآ یمارستاننگرش پرستاران ب
خدمات  یفیتو ک یبر بازده ینیاطالعات بال یستمس یريگ

  يپرستار
  بیمارستان  زاده ینحامد حس

  63  یا... روحان یتآ

اطالعات در نظام سالمت از  يتوسعه فناور يراهکارها
یی دانشجو معاونت  تبار یحاج ینبز  1393در سال  یرکالکودکان ام یمارستانکارکنان ب یدگاهد

  64  فرهنگی

در  یاندانشجو يرزرو غذا یوناتوماس یستمارتقاء س
یی دانشجو معاونت  یاییض یننازن  اطالعات يتوسعه فن آور يراستا

  65  فرهنگی

يسازمانها يها یتاطالعات بر چرخه فعال ينقش فناور 
توسعه معاونت   شیرین حاتمی  93در سال  یرانا یدولت

 مدیریت و منابع
66  

يمراجعان از خدمات کتابخانه ا یتمنديرضا یزانم :
  بیمارستان  زاده ینحامد حس  بابل یدر دانشگاه علوم پزشک يمطالعه مورد

  67  یا... روحان یتآ

تاثیر فناوري اطالعات در ارائه دانش و یادگیري  
  

  68  دانشکده دندانپزشکی  نسرین موقرنژاد

  



  تحول اداري و بهبود سازمانی
  صفحه  واحد محل خدمت نویسنده مسئول  عنوان مقاله

توسعه معاونت   يصمد حجاز یدس  ارتباط فرهنگ سازمانی با توانمند سازي کارکنان
 مدیریت و منابع

69  

کشور از  یعلوم پزشک هايدانشگاه یکبرنامه استراتژ
توسعه معاونت   نصراهللا پور یدداوددکتر س  تا عمل يتئور

  70  مدیریت و منابع

یندر مراجع يپوشش برنامه پزشک خانواده شهر یبررس 
سالمت شهرستان بابل:  2دهندگان خدمات سطح  یهبه ارا

  1392خرداد 

 یاناشرف حسندکتر 
  71  یمعاونت بهداشت  یريام

72  معاونت درمان  یجهان یمحمد علدکتر   ارتقاء دهنده سالمت يرفتارها یابیارز  
بازخورد  بهبود کیفیت تدریس اساتید دانشگاه توسط

  73  دانشکده پیرا پزشکی  دکتر داریوش مسلمی  اساتید مجرب

مرکز آموزشی  92میزان رضایت ارباب رجوع در سال
شهریور  17 مرکز  معصومه نادر نژاد  درمانی هفده شهریور مرزیکال

  74  مرزیکال

 عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پایش در مرکز بهداشت
  75  معاونت بهداشتی  نیاماریا رمضان   1391شهرستان بابل: 

 دورکاري ضرورتی غیرقابل اجتناب در عصر فناوري
  اطالعات و ارتباطات

  رویا رمضانی 
  

معاونت توسعه 
  76  مدیریت و منابع

 ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بابل بر اساس
  77  دانشکده پزشکی  زینب فرهادي  کارت امتیازي متوازن

 پزشک خانواده و بیمه روستایی چه براي پویاسازي برنامه
  78  معاونت بهداشتی  حمیده رمضانی  باید کرد؟ دیدگاه پزشکان خانواده

 سنجش ادراکات مشتریان معاونت بهداشت وزارت
- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مدل جایزه ملی بهره

  وري و تعالی سازمانی ایران

پور نصراهللا سیدداود دکتر
 79  بهداشتیمعاونت   شیروانی

احمد غالم نیا روشن  ها و راهکارهاهاي دولتی: چالشخصوصی سازي سازمان  
  

معاونت توسعه 
  80  منابع مدیریت و

فتتاح خانه رابط در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم ا
  پزشکی بابل

  81  معاونت بهداشتی  عذرا بابازاده

 عملکرد تیم هاي سالمت در پایش از خانه هاي بهداشت
  82  معاونت بهداشتی  رجبعلی رمضانی  1392تحت پوشش در شهرستان بابل: 

شغلی و خالقیت در پرستاران ارتباط بین رضایت
 کودکان بیمارستان  ملیکا احبابی  1391: زاده بابلیعفبیمارستان کودکان ش

  83  امیرکال

هاي کاري معاونت بهداشتی کارکرد و اثربخشی تیم
  ایران: دیدگاه مدیران و کارشناسان هاي علوم پزشکیدانشگاه

پور نصراهللا سیدداود دکتر
  84  معاونت بهداشتی  شیروانی

آموزش بیماران در عوامل انگیزشی پرستاران در 
شهید  بیمارستان  لیال سعادتی  هاي دانشگاه علوم پزشکی بابلبیمارستان

  85  دکتر بهشتی

 ارتباط رضایت شغلی با نحوه  اجراي طرح کارانه
شهید  بیمارستان  نادعلی حسینجان زاده  هاي دانشگاه علوم پزشکی بابلازدیدگاه پرستاران بیمارستان

  86  دکتر بهشتی



  صفحه  واحد محل خدمت نویسنده مسئول  عنوان مقاله
 ارزیابی عملکرد بیمارستان هفده شهریور مرزیکالدر

شهریور  17مرکز   آقاتباررودباريجمیله   1391ي تنظیم برنامه بهبود واحد ها در سال زمینه
  87  مرزیکال

 ارزیابی بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان
شهریور 17مرکز   زلیخا قنبرزاده گرایلی  هفده شهریور مرزیکال

 مرزیکال
88 

تحت از واحدهاي محیطی  تیم پایش ستادي عملکرد
  89  معاونت بهداشتی  نیاماریا رمضان   1391مرکز بهداشت شهرستان بابل: پوشش 

وري جایزه ملی بهرهمندي از مدل ساختار و قابلیت بهره
ایران در نظام سالمت: دیدگاه مدیران و و تعالی سازمانی 

  کارشناسان

پور نصراهللا سیدداود دکتر
  شیروانی

معاونت توسعه 
  90  مدیریت و منابع

دانشکده پرستاري   مشایی نرجس تقی  ي توانمندسازي و تعهد سازمانی کارکنانرابطه
  91  مامایی رامسر

 رابطه کیفیت مراقبت از بیماران توسط پرستاران با
مندي بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رضایت

  رجایی بابلسر
مرکز پرتودرمانی   حمید رضا نامدار

  92  شهید رجایی بابلسر

 میزان تحقق اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی مرکز
شهید  بیمارستان  احمد صالحی گتابی  1392: شهید یحیی نژاد بابل آموزشی درمانی

  93  یحیی نژاد

دانشکده پرستاري   فریدون کیهانیان  تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود کارکنان
  94  مامایی رامسر

دانشکده پرستاري   پورعلیحکیمه گل  هاي انسانیوري سرمایهعوامل مؤثر بر بهره
  95  رامسرمامایی 

 خانواده  انپزشکفرایند، ابزار و نتایج پایش فصلی عملکرد
هاي شهرستان هاي استان در شبکه بهداشت و درمان

  شمالی ایران

پور سیدداود نصراهللادکتر 
  96  معاونت بهداشتی  شیروانی

بیمارستان کودکان   مجتبی شکوهی  رابطه بین ارگونومی محیط کار و استرس شغلی کارکنان
  97  امیرکال

 نتایج ارزشیابی کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم

  1392پزشکی بابل: 
  98  معاونت بهداشتی  سیده زهرا صادقیان

مولفه هاي موثر بر رضایت شغلی کارکنان  
  

معاونت توسعه   ام البنین عباسی
  99  مدیریت و منابع

  بررسی  رضایت شغلی کا رکنان مرکزآموزشی درمانی
شهریور  17مرکز   زلیخا قنبر زاده  شهریور مرزیکال هفده

 مرزیکال
100  

 نگرش بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی بابل در
  راستاي توسعه پژوهش در سطح اول نظام مراقبت سالمت

پور دکتر سیدداود نصراهللا
  101  معاونت بهداشتی  شیروانی

خدمات، سنجی ارائه زمان اي موثر برفاکتورهاي مداخله
کاهش مدت اقامت بیمار و میزان  رضایتمندي بیمار در 

  1391-92اورژانس بیمارستان آیت ا...روحانی بابل
بیمارستان آیت اله   رحمت شفیع پور

  102  روحانی

  



  صفحه  واحد محل خدمت  نویسنده مسئول  عنوان مقاله
 رضایت سنجی کارکنان از عوامل بهداشتی و انگیزشی

آموزشی درمانی آیت ا...روحانی  بابل محیط کار مرکز 
  1392سال

بیمارستان آیت اله   راحله حاجی آقابزرگی
  103  روحانی

 رضایتمندي بیماران بستري از خدمات ارائه شده مرکز
بیمارستان آیت اله   فاطمه عباسی  1392آموزشی درمانی آیت ا...روحانی  بابل  سال

  104  روحانی

 معاونت بهداشتی دانشگاهارزیابی عملکرد حوزه ستادي-
  EFQMهاي علوم پزشکی ایران بر اساس مدل ها/ دانشکده

پور نصراهللا سیدداود
  شیروانی

معاونت توسعه 
  105  مدیریت و منابع

معاونت دانشجویی   کلثوم جهانیان  رابطه کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی در کارکنان
  106  فرهنگی

 اقتصادي، اجتماعی، نقش مددکاري اجتماعی در حمایت
زاده خانوادگی ازبیماران سرطانی مرکزآموزشی درمانی شفیع

  امیرکال
بیمارستان کودکان   رقیه نوروزي

  107  امیرکال

 بررسی فراوانی مواجهات شغلی پرسنل درمانی
بیمارستان آیت ا...   مژگان نعیمی راد  بیمارستان آیت ا... روحانی بابل با اجسام تیز و برنده

  108  روحانی

 دیدگاه کارکنان مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی
درمانی  مرکز پرتو  حکیمه مهدي زاده  1392بابلسر نسبت به برنامه عملیاتی سال 

  109  شهیدرجائی بابلسر

هاي شمالی ایران از سطح مندي بهورزان استانرضایت
  1389عملکردي پزشکان خانواده: 

پور دکتر سیدداود نصراهللا
  110  معاونت بهداشتی  شیروانی

 روند توسعه تحصیالت تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی
  111  معاونت آموزشی  یوسف یحیی پور  1381-93هاي بابل طی سال

از دید نسانی وي اوري نیربهره و موانع بهبود عوامل موثر
معاونت توسعه   سید جعفر موسوي روشن  بابل پزشکی دانشگاه علوم کارکنان

  112  مدیریت و منابع

بیمارستانی  فعال ملکرد کمیته هايمیزان ع
شهید  بیمارستان  احمد صالحی گتابی  1392:شهید یحیی نژاد بابلمرکزآموزشی درمانی 

  113  یحیی نژاد

معاونت تحقیقات و   مهرانگیز بالغی  نقش مدیریت زمان در بهبود عملکرد
  114  فناوري

دانشگاه علوم پزشکی بابل از مندي بهورزان شاغل رضایت
  1393هاي مقدماتی روش تحقیق: کارگاه

پور دکتر سیدداود نصراهللا
  115  معاونت بهداشتی  شیروانی

کز آموزشی درمانی میزان رضایت گیرندگان خدمت از مر
شهید  بیمارستان  احمد صالحی گتابی  1392:شهید یحیی نژاد بابل

  116  یحیی نژاد

 مراجعان در دانشگاه علوم پزشکی مدیریت رضایتمندي
معاونت توسعه   سعید عالمیان  بابل

  117  مدیریت و منابع

 میزان رضایتمندي بیماران قبل و بعد از اجراي طرح
مرکز پرتودرمانی   طاهره حسینی نوشیروانی  در مرکز پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسر نظام سالمت

  118  شهید رجائی بابلسر

 معاونت توسعه   معصومه یدالهی  هاسازمانمسئولیت اجتماعی
  119  مدیریت و منابع

معاونت توسعه   ام البنین عباسی  علل بی تفاوتی و  افت کاري در کارکنان
  120  مدیریت و منابع

  



  صفحه  واحد محل خدمت  نویسنده مسئول عنوان مقاله
مندي کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه علوم رضایت

  1393نویسی: هاي چکیدهکارگاه پزشکی بابل از 
پور دکتر سیدداود نصراهللا

  شیروانی
معاونت توسعه 
  121  مدیریت و منابع

122  معاونت غذا و دارو  مهران میرزایی  ارزیابی ارتباط سرمایه فکري با عملکرد سازمانی  

 معاونت توسعه   حسین آقاجان نژاد  عوامل موثردراستقرار پروژه مهندسی مجددارزیابی
  123  مدیریت و منابع

کارایی فنی بیمارستانهاي عمومی دانشگاه علوم پزشکی  
معاونت توسعه   مهدي جعفري بائی  )DEAاستان گلستان به روش تحلیل فراگیر داده ها (

  124  مدیریت و منابع

 نگرش کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
  اجرایی دانشگاههاي حوزهبابل در راستاي توسعه پژوهش در 

پور دکتر سیدداود نصراهللا
  شیروانی

معاونت توسعه 
  125  مدیریت و منابع

126  معاونت بهداشتی  شهربانو جعفري تبار  مشکالت ارزشیابی کارکنان در سازمانها  
 میزان آشنایی مشمولین آموزش مداوم دانشگاه علوم

  127  معاونت آموزشی  اسبکیان بهاره  پزشکی بابل از قوانین و بخشنامه هاي آموزش مداوم

بستري بهایتمندي مراجعه کنندگان سرپایی و میزان رض 
مرکز آموزشی در مانی شهید یحیی نژاد بابل از روند انجام 

  امور اداري مربوط به واحد پذیرش
بیمارستان شهید   محسن قائمی امیري

  128  یحیی نژاد

بهبود  دالیل لزوم مدیریت تغییر و تحول اداري به منظور
  سازمانی

دکتر سید رحیم رجبی 
  ولوکالئی

بیمارستان شهید 
  129  بهشتی

 نیازهاي آموزشی بهورزان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی
  1393بابل در امور پژوهشی: 

پور دکتر سیدداود نصراهللا
  130  معاونت بهداشتی  شیروانی

 بررسی ارزشیابی عملکرد پرسنل شاغل در بیمارستان
بیمارستان کودکان   علی اصغر صفري  92امیر کال در سالکودکان 

  131  امیرکال

بیمارستان شهید   ساناز بیکی  تحول اداري  و بهبود سازمانی
  132  بهشتی

 مؤثر بر آن در  برخی از عواملرضایت شغلی پرستاران و
 بیمارستان آیت اله  حامد حسین زاده  بابلبیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

  133  روحانی

 سنجش سطح یادگیري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
معاونت توسعه   کرمعلی حضرت زاده  1392دردوره آموزش توجیهی بدو خدمت در سال   بابل

  134  مدیریت و منابع

1386راپزشکی:هاي عملکردي دانشکده پرزیابی شاخصا- 
  135  دانشکده پیراپزشکی  نیاهاجر طبري  1392

 آموزش ضمن خدمت در تحول اداري و بهبود ضرورت
  136  معاونت بهداشتی  محمد فرج پور آهنگر  سازمانی

 عملکرد مراکزMMT  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
  137  معاونت بهداشتی  نرگس آقا بزرگ زاده  1391-92بابل: 

 بررسی توصیفی روند توسعه آموزش دوره هاي
) در undergraduateکارشناسی و دکتراي عمومی (

  1383-92هاي دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال
  138  معاونت آموزشی  پروین سجادي

 مقایسه روش هاي آموزش سخنرانی و تلفیقی بر میزان
یادگیري و رضایت دانشجویان مقطع عمومی دندانپزشکی در 

  )1درس اندودانتیکس نظري(
  139  دندانپزشکیدانشکده   دکتر ابراهیم حاجی آقاتبار



  صفحه  واحد محل خدمت  نویسنده مسئول عنوان مقاله
 ارزیابی محیط آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل از

طی  DREEMبر اساس مدل  دیدگاه دستیاران تخصصی
  1388-91هاي سال

  140  دانشکده دندانپزشکی  گیلچینی فاطمه

مرکز رد فعالیت هاي حوزه پژوهشی وارزیابی عملک
تا 1390تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی از سال

  کنون
  141  دانشکده دندانپزشکی  گیلچینی فاطمه

در پایش از  عملکرد مرکز بهداشت شهرستان بابل
  142  معاونت بهداشتی  ماریا رمضان نیا  1391واحدهاي محیطی: 

شهریور  17 مرکز  جمیله آقاتباررودباري  برنامه ریزي استراتژیک در قرآن
  143  مرزیکال

 میزان اثربخشی مدیریت راهبردي در مدیریت بحران
دانشکده پرستاري   نرجس تقی مشایی  هادانشگاه

  144  مامایی رامسر

رفتار شهروندي و سازمانی عدالت از ادراك بین يرابطه 
دانشکده پرستاري   سعیده کاکوان  سازمانی

  145  مامایی رامسر

عدم گزارش آن از دیدگاه  اشتباهات دارویی و علل
بیمارستان آیت ا...   فاطمه صاحبیان  پرستاران مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی  بابل

  146  روحانی

اي مراجعین بخش داخلی انکولوژي مرکز بررسی مقایسه
مرکز پرتودرمانی   افسانه اسدیان  93-91پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر

  147  شهید رجایی بابلسر

معاونت توسعه   ام البنین عباسی  نقش آمار در تصمیم گیري مدیریتی
  148  مدیریت و منابع

هاي گروه بهداشت محیط دانشکده پیراپزشکی زیرساخت
دانشگاه علوم پزشکی بابل به منظور جذب دانشجویان 

  تحصیالت تکمیلی
  149  دانشکده پیراپزشکی  نیاهاجر طبري

 150  معاونت دارو غذا  مهران میرزایی  با عملکرد سازمانیارزیابی ارتباط سرمایه فکري  
هاي مدیریت فرانوگرا در دانشگاه آفرینی از مولفهمیزان هم

دانشگاه علوم   الهام باقرزاده کاسمانی  علوم پزشکی بابل
  151  تحقیقات واحد البرز

  مدیریت مالی در نظام سالمت
برنامه پزشک  يشهرستان بابل در سال اول اجرا یمارانب

 یبرا از ج ییخدمات سرپا ینهچند درصد هز يخانواده شهر
  پرداخت نمودند؟

 نصراهللا پور یدداوددکتر س
 شیروانی

  152  یمعاونت بهداشت

مرکز  يواحد ترابر ياز برنامه برون سپار ینهکاهش هز
  1392بهداشت شهرستان بابل: 

 یاندکتر حسن اشرف
  153  یمعاونت بهداشت  یريام

یدر دانشگاه علوم پزشک یفیتکل هايینهروند هز یبررس 
توسعه معاونت   یانعطار یمادکتر س  1389-1392بابل: 

  154  مدیریت و منابع

سالمت  یطهسالمت ، چالشها و فرصت ها در ح یسمتور
  155  معاونت درمان  یجهان یمحمد علدکتر   کشور

مقاله  یکتمام شده  یمتقISI یابی ینهبر اساس هز 
معاونت تحقیقات و   یژنیب یدکتر عل  1393:بابل یدر دانشگاه علوم پزشک یتبر فعال یمبتن

  156  فناوري
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و  يبستر یمارانبه ب یابزار آموزش یهته ي ینهکاهش هز

 یمارستانب )یو یس ی(سیژه بخش مراقبت و یصهنگام ترخ
  1393نژاد:  یحیی یدشه

شهید  بیمارستان   يطبر يافروز مناد
  157  یحیی نژاد

موفق یمارستانب یکارائه مدل  ی:بخش ریزيبودجه  یعیشف یدحم مرکز پرتودرمانی  
ربابلس یرجائ یدشه  158  

یمارانطرح تحول نظام سالمت بر ب ياجرا یرتاث یزانم 
 بابلسر: یرجائ یدشه یو پرتودرمان یمرکز پزشک يبستر

1393  
زاده يمهد یمهحک مرکز پرتودرمانی  

ربابلس یرجائ یدشه  159  

 روند جذب اعتبار درآمد اختصاصی در دانشگاه علوم
توسعه معاونت  زهرا منعمی  1389-1392  پزشکی بابل

  160 مدیریت و منابع 

برنامه پزشک  يو الزامات اجرا یزاتمنابع، تجه ینتام
تا  ياز تئور یرانا یشمال هايدر استان ییروستا یمهخانواده و ب

  عمل

 پور نصراهللا یدداوددکتر س
یمعاونت بهداشت شیروانی  161  

حوزه معاونت  هايمتمرکز برنامه یفاعتبارات رد
روشن يجعفر موسو یدس  1391-1389بابل:  یدانشگاه علوم پزشک یبهداشت توسعه معاونت  

  162 مدیریت و منابع 

فر یانزهرا اسالم یدهس  ينقد يبر حسابدار يتعهد يروش حسابدار يها یتمز شهید  بیمارستان  
  163 یحیی نژاد

یدالهیمعصومه   یمنابع انسان يحسابدار توسعه معاونت  
  164 مدیریت و منابع 

دانشگاه علوم  یمعاونت بهداشت یاختصاص درآمد یزانم
یبینق یفتح اله رحمت  1382: يطرح پزشک خانواده شهر يبابل با اجرا یپزشک یمعاونت بهداشت   165  

در دانشگاه علوم  یاتیعمل یزيبودجه ر یامکان سنج
کاکوان یدهسع  بابل یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک مرکز پرتودرمانی  

ربابلس یرجائ یدشه  166  

یدر دانشگاه علوم پزشک ايینهروند  جذب اعتبار هز 
یانعطار یمادکتر س  1389-1392بابل:   

توسعه معاونت 
  167 مدیریت و منابع 

مراکز و  یزو تجه یراعتبار جهت احداث، تعم ینتام یزانم
بابل:  یبهداشت تابعه دانشگاه علوم پزشک يخانه ها
  1391و1389

روشن يجعفر موسو یدس توسعه معاونت  
  168 مدیریت و منابع 

یاحمدچال اسدپور داود  یاجتماع یناز طرف سازمان تام یمهعلل کسورات نسخ ب یمعاونت بهداشت   169  
علوم  يدر دانشگاهها یمال یننو يبه استقرار نظامها یازن

کاکوان یدهسع  کشور یپزشک دانشکده پرستاري  
  170 مامایی رامسر

یجهان یمحمد علدکتر  یرانا یمارستانیخدمات ب یالملل ینب یابیمدل بازار   171 معاونت درمان 
مشکل  یک يبرا یارسادهمدل بس یک: یرشناوربودجه سا

یانعطار یمادکتر س  یارپیچیدهبس توسعه معاونت  
  172 مدیریت و منابع 

ینظارت و کنترل بر کاهش هدر رفت منابع مال یرتاث 
نژاد یطاهره عل  یازمورد ن یمصنوع یرش ینتام یمعاونت بهداشت   173  

يحسابدار يبه جا يتعهد يحسابدار یگزینیجا یلدال 
یاحمدچال اسدپور داود  ينقد یمعاونت بهداشت   174  
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کسب شده  در  یازامت  یزانبر م یبودجه پژوهش یرتاث

 یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یتهايفعال  یانهسال یابیارزش
  90 یال 82بابل از سال 

ییمحمود بابا معاونت تحقیقات و  
  175 فناوري

مقاالت استخراج  یزانبر م یقاتیبودجه طرح تحق یرتاث
ییمحمود بابا  88 یال 85از سال  یقاتیتحق يشده از طرح ها معاونت تحقیقات و  

  176 فناوري

در  یابتد يبرنامه مرکز غربالگر ياقتصاد جوییصرفه
ياژدر یمحمدعلدکتر   1392شهرستان بابل:  یمعاونت بهداشت   177  

یمانیزا یالتدر مرکز تسه یعیطب یمانزا هزینه پرسنلی 
نژاد یطاهره عل  1393 گلوگاه: یمعاونت بهداشت   178  

 دانشگاه علوم در اتالف منابع مالی دانشجویان مشروطی
نژاد یالهه رسول یدهس  پزشکی بابل یمعاونت آموزش   179  

نویسیینخدمات ماش سپارياز برون یناش ینهکاهش هز 
یمعاونت بهداشت جعفر رسول زاده  1392مرکز بهداشت شهرستان بابل:   180  

 کاربرد اقتصاد مقاومتی در نظام سالمت
مصرف در  يها و اصالح الگو یارانه يطرح هدفمند ساز

یريام یزادهباباعل یرامت  یرانا شهید   بیمارستان 
  181 دکتر بهشتی

در دانشکده  یاقتصاد مقاومت یاتیعمل يارائه راهکارها
یريم یعل یدس  بابل یراپزشکیپ ییراپزشکدانشکده پ   182  

از امکانات،  ینهو استفاده به يادار یزاتتجه یریتمد
  یاقتصاد مقاومت يدر راستا یاقدام

 يموسو ینحس یدس
یجدانان ییراپزشکدانشکده پ   183  

یاقتصاد مقاومت یکردبا رو یفیتکل يها ینههز یریتمد 
یمحبوبه خادم ابوالفضل  91- 92سال  بابل: یدر دانشگاه علوم پزشک ییراپزشکدانشکده پ   184  

یو کارکنان دانشگاه علوم پزشک یعلم یاتنگرش اعضا ه 
یريام یقائم یممر  آن يساز یادهپ يو راهها یبابل درخصوص اقتصاد مقاومت یمعاونت آموزش   185  

نظام  یمال هايدر حل چالش ینقش اقتصاد مقاومت
یروزجائیف يآمنه الغر  سالمت مرکز پرتودرمانی  

ربابلس یرجائ یدشه  186  

در  در جهت بهبود اقتصاد مقاومتی یاتیعمل يراهکارها
یريم یعل یدس  بابل یراپزشکیدانشکده پ ییراپزشکدانشکده پ   187  

درونکال يصادق شکر  در نظام سالمت یاقتصاد مقاومت شهید   بیمارستان 
  188 دکتر بهشتی

یاقتصاد مقاومت یتهکم یخط مش یینو تع یابیخود ارز 
  دانشگاه

یرگردکتر آرام ت یدانشکده پزشک   189  

 مدیریت فضاي فیزیکی و تاسیسات ساختمانی
یرهذخ یزانو م یتظرف ی،حرارت یستمس یتوضع یبررس 

یفیاسکندر شرمهندس   1392بابل:  یسوخت نوع دوم در دانشگاه علوم پزشک توسعه معاونت  
  190 مدیریت و منابع

در  یساختمان یساتو تاس یزیکیف يفضا یریتمد یرتاث
اصغرپور یبافر  سالمت یینتع ییراپزشکدانشکده پ   191  
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یو رفاه یآموزش یطحاکم بر مح يفضا یتوضع 

 یدگاهبابل از د یتابعه دانشگاه علوم پزشک يها یمارستانب
  1392در سال یکارآموزان پرتوپزشک

يفرشته عادل مشهدسر ییراپزشکدانشکده پ   192  

دهنده خدمات سطح اول نظام  یهمراکز ارا یمنیا یابیارز
یرزاییمحسن م  یاشبکه شهرستان بابل در مواجهه با بال یمعاونت بهداشت   193  

ها و مراکز آموزشیدانشکده یآموزش يفضاها یتوضع 
يموعود یمیندکتر س  1393بابل، سال  یدر دانشگاه علوم پزشک یدرمان یمعاونت آموزش   194  

تحت پوشش دانشگاه  يها یمارستانب یمنیا یتوضع
یجهان یمحمد علدکتر   بابل               یعلوم پزشک   195 معاونت درمان 

 هاي دانشگاهی شهر امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه
  بابل

افسانه نصراله زاده 
کیدانشکده دندانپزش معصومیان  196  

و 1393فضاي فیزیکی دانشکده دندانپزشکی بابل در سال
مقایسه آن با استاندارد تعیین شده از سوي وزارت بهداشت، 

  یدرمان و آموزش پزشک
کیدانشکده دندانپزش دکتر احسان موعودي  197  

ملزومات پزشکی، آموزشی و رفاهی مدیریت تجهیزات و  
دارو یمصرف منطق  یمعاونت بهداشت دکتر محمود رمضانی  198  

یازمندن هاي: چالشیپزشک یزاتتجه يو نگهدار ینتام 
  یربه تدب

 دکتر محمود 
احمديحاجی  

توسعه معاونت 
  199 مدیریت و منابع

یزانو زمان آن بر م یآموزش یلماستفاده از ف یرتاث 
روشن یخان ینشهال حس  دانشگاه علوم پزشکی بابل پزشکی یادگیري دانشجویان شهید   بیمارستان 

  200 دکتر بهشتی

ی: کاهشییانباردارو یودرحفظ نقطه سفارش کنتراسپت 
ییرضا یممر  یطیمح يواحدها یرمنطقیدرخواست غ در یمعاونت بهداشت   201  

ملزومات  یعتوز ینددر اصالح فرآ ییصرفه جو یزانم
اله محمد نژاد یفس  1392بابل: یدرمان یمراکز بهداشت يادار یمعاونت بهداشت   202  

  هاي مردم نهاد و خیرین در تامین منابع نظام سالمتنقش سازمان
 یشکسوتپ یـّرخ یروانیفالح نوش یدحسینس یادزنده 

  203  دانشکده پزشکی  پورنصراهللا یدداوددکتر س  منابع سالمت ینشهرستان بابل در تام

و  یبخش سالمت در مرکز پزشک یرینمشارکت خ یزانم
ییرضا یموس  بابلسر ییرجا یدشه یپرتودرمان مرکز پرتودرمانی  

ربابلس یرجائ یدشه  204  

طرح  يدر مراکز مجر یمحل يجلب مشارکت نهادها
: یرانا یشمال هاياستان ییروستا یمهپزشک خانواده و ب

1391  
پور نصراهللا یدداوددکتر س یمعاونت بهداشت   205  

رضا برزگر یوسف  گیري از مفاهیم قرآنیشناخت عمل صالح با بهره توسعه معاونت  
  206 مدیریت و منابع 

هفده  یدرمان یسالمت در مرکز آموزش یرینعملکرد خ
يآقاتباررودبار یلهجم  1393ماه یرت یتلغا1386 یناز فرورد یکالمرز یورشهر  یورشهر 17مرکز  

یکالمرز  207  
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هاياز سازمان یکی یسرطان یمارانانجمن امداد به ب 

پور نصراهللا یدداوددکتر س  نهاد در ارائه خدمات سالمت شهرستان بابلمردم   208 دانشکده پزشکی 

یندرتام یرینمردم نهاد و خ يسازمانها مشارکت یزانم 
یانفاطمه نعمت  1383- 1392منابع اداره انتقال خون مازندران   بیمارستان 

یا... روحان یتآ   209  

و مردم در حوزه   یرینهاي جلب  مشارکت  خراه
یفرج ینحس  سالمت ییراپزشکدانشکده پ   210  

هايدانشگاه سایتسالمت در وب یرینمجمع خ یمعرف 
 کشور یعلوم پزشک

پور نصراهللا یدداوددکتر س   211 دانشکده پزشکی 

برتر جهان در  يدانشگاهها یمال يهاصورت یبررس
در  یدولت یرغ یمال يجذب کمکها يها ینهخصوص زم

  يرکود اقتصاد یطشرا
یريام یقائم یممر یمعاونت آموزش   212  

 

 



  17      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  منابع انسانی عامل کلیدي در رشد و تعالی سازمانی
  

  دکتر سیدمظفر ربیعی

  

  عضو هیات علمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

انسانی است و منابع فیزیکی و مالی خود به خود منبع فیزیکی، مالی و  3در هر سازمانی عملکرد اصوال حاصل  مقدمه و هدف:
هاي متفاوت بنابراین هر کدام از منابع به سهم باعث تولید کاال یا خدمات نمی شوند، مگر اینکه عنصر انسانی وارد عمل شود.

تعالی سازمانی  باشند. این مطالعه به منظور شناخت نقش منابع انسانی در رشد ودر حفظ بقاء و رشد سازمانی تاثیرگذار می
  انجام گرفت.

 
 ,Google scholar, SID هايسایت در جستجو با اي وبه صورت کتابخانه بوده که مروري از نوع مطالعهاین کار: روش

Magiran  وGoogle مطالعه هدف مقاله در راستاي 11ها و اطالعات مرتبط در دسترس، داده مقاله 14 گرفت. از بین انجام 
  قرار گرفت.  بنديطبقه و مورد استخراج

  
ترین عنصر آن بوده است. بنابراین کلیدي "انسان"رسمیت یافت،  "سازمان"پدیدار شد و "جامعه"از زمانی که ها: یافته

گذار توانند یک سازمان را زنده نگه دارند. اکیو موریتا بنیانکارکنان، رکن اساسی و منبع الهام، خالقیت و انگیزه هستند که می
دارند که کار، استعداد و خالقیت را به سازمان ارزانی میگوید: افراد و کسانیسونی در خصوص اهمیت منابع انسانی می شرکت

آیند. به عبارت دیگر منابع انسانی مناسب و واجدالشرایط حساب میترین منابع سازمان بهدهند از مهمو پویایی به سازمان می
نماید. نیروي آفرینی براي سازمان دارد، به مراتب موثرتر از سایر منابع سازمانی ایفاي نقش میهاي ارزشکه قابلیتبه جهت این

کند، بلکه با ارائه راهکارهاي متناسب نسبت به بینی مییابی و حتی پیشانسانی توانمند نه تنها مشکالت را شناسایی، ریشه
ن شایسته، کارکنان با تجربه و با انگیزه نقش مهمی در موفقیت شود. متخصصین متعهد، مدیراحل آن به موقع دست به کار می

-پذیر، خالق و نوآور با فروتنی و بدون ترس و نگرانی فرهنگ خودکنترلی را توسعه میسازمان دارند. نیروي انسانی مسئولیت
هاي سنتی پیشرو هم برخالف سازمان گرا وهاي تعالینماید. سازماننیاز میاي بیهاي دورهدهند و بتدریج سازمان را از بازرسی

گیري از تخصص گروهی و همکاري و کنند، بهرهچیزدان معرفی میکاره و همهکه مدیر و تعداد معدودي از کارکنان را همه
  شویم.مانیم و متوقف میدهند و اعتقا دارند که بدون همکاري دیگران ما تنها میتعامل با یکدیگر را گسترش می

  
شود نتایج مطالعه نشان داد که نیروي انسانی نقش به سزایی در رشد و بالندگی سازمانی دارد. پیشنهاد می :گیرينتیجه

هاي ترین وظیفه خود را گزینش، آموزش و پرورش مهارتمدیران نظام سالمت با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع انسانی مهم
  آفرینی نمایند.ان، در رشد و تعالی سازمانی نقشهاي سازمتوانند با تامین هدفافرادي بدانند که می

  
  منابع انسانی، تعالی سازمانی، رشد سازمانیهاي کلیدي: واژه
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  و پزشک خانواده مندي پزشکان خانواده از عوامل موثر بر پویایی برنامه رضایت
   1391هاي شمالی ایران: استان بیمه روستایی در

، دکتر 4محمدجواد کبیردکتر  ، 3پور شیروانیسیدداود نصراهللادکتر ، 2امیري حسن اشرفیان، دکتر 1دکتر ابراهیم میکانیکی
  8دکتر محمدرضا میرزایی، 7، دکتر ارسالن داداشی6،  دکتر محمد نعیمی طبیعی5ناهید جعفري

 

مرکز عوامل اجتماعی موثر بـر سـالمت،   هاي داخلی، متخصص بیماري -2دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشیار،  -1
استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و  -4دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، استادیار،  -3دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 -6ونـت بهداشـت، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی       استادیار، مرکز مدیریت شـبکه، معا  -5توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
متخصص جراحی عمومی، معـاون بهداشـتی، دانشـگاه علـوم پزشـکی       -7هاي عفونی، معاون بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان متخصص بیماري

  ، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران MPHپزشک عمومی و  -8گیالن 
  

بخشـی  هاي مستمر نهادهاي درون و برونمستلزم همکاري و بیمه روستاییپزشک خانواده اجراي موفق برنامه  مقدمه و هدف:
تر خواهد از نهادهاي مرتبط طبیعتا باعث افزایش انگیزه، ماندگاري بیشتر و ارائه خدمات جامعرضایت پزشکان خانواده . باشدمی
  هاي شمالی ایران انجام گرفته است.استان در این مطالعه به منظور بررسی سطح رضایت پزشکان خانواده شد.

درصـد مراکـز مجـري طـرح      25 انجام گرفـت.  1391ماهه دوم ششدر  کهبوده  Cross-Sectionalاز نوع  مطالعه :روش کار
مرکـز مجـري بصـورت     552مرکـز از   139یالن، مجموعـا  پزشک خانواده و بیمه روستایی در سه استان گلستان، مازندران و گـ 

ماه سابقه خدمت مورد مطالعه قـرار   6با حداقل  تصادفی منظم انتخاب و در هر مرکز منتخب کلیه پزشکان خانواده در دسترس
منـدي از:  سـئوال بـاز و بسـته و رضـایت     10ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهاي فردي با آوري دادهگرفتند. ابزار جمع

، کـارکرد  2، کارکرد شبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان، کـارکرد متخصصـان سـطح      1منابع انسانی و فیزیکی موجود در سطح
مـورد تائیـد قـرار    که روایی و پایـایی آن  سئوال بسته در مقیاس لیکرت بود  34بخشی با جمعیت تحت پوشش و نهادهاي برون

  .شدتحلیل  P<0.05داري معنی در سطح SPSS17آوري شده در هاي جمعگرفت. داده

درصد) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن و کل سابقه خدمت  59نفر ( 111پزشک خانواده مطالعه شده،  188از  ها:یافته
نمـره، از اعضـاي تـیم سـالمت و      5سال بود. میانگین سـطح رضـایت پزشـکان خـانواده از      5±9/2و  5/36±4/6افراد به ترتیب 

،  از 8/2±1بخشـی  هاي برون، از همکاري8/2±8/0، از جمعیت تحت پوشش 3±6/0امکانات و تجهیزات موجود در مرکز مجري 
بوده است. سطح رضایت پزشـکان   1/2±9/0و از عملکرد پزشکان متخصص  7/2±9/0کارکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
بـین سـن،    ).P=0/001دار وجود داشـت ( ي شمالی ایران تفاوت معنیهادر استان 2خانواده از عملکرد پزشکان متخصص سطح

دار وجـود نداشـت   تحت پوشش، کل سابقه خدمت، تعداد جابجایی و رضایت کلی پزشکان خانواده رابطـه معنـی   تعداد جمعیت
)99/0=P) ،(87/0=P) ،(33/0=P) ،(17/0=P.(  

کان خانواده تقریبا در حد متوسط بوده که براي حفظ و ارتقاء آن پزش نتایج این مطالعه نشان داد که رضایتمندي گیري:نتیجه
  اي در سطوح مختلف طراحی و عملیاتی گردد. هاي متناسب مداخلهباید برنامه

  مرکز بهداشتی درمانی، بیمه روستایی، پزشک خانواده، منديرضایت: هاي کلیديواژه
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  ضرورت توسعه نقش رهبري مدیران نظام مراقبت سالمت
  

  دکتر سیدمظفر ربیعی
  عضو هیات علمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
توجه به مشکالت پیچیده بهداشت و درمان و همچنین تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادي، تکنولوژیک و توجه  مقدمه و هدف:

آشکار نموده است. بنا به هاي سالمت را بیش از پیش هاي مهمی چون کارایی و اثربخشی، اهمیت مدیریت در نظامبه شاخص
هاي بهداشتی درمانی محسوب که مدیریت قوي اساس و منشاء اثربخشی همه برنامهاعتقاد سازمان جهانی بهداشت با وجود این

هاي مدیریتی به عنوان شود ولی همچنان به عنوان یک موضوع جهانی و فراگیر مورد توجه قرار نگرفته و حتی فقدان قابلیتمی
 MDGs (Millenium development goals)ي خدمات و تحقق اهداف هزاره سوم هم در راه توسعهمحدودیت م

  باشد. این مطالعه با هدف نشان دادن نقش رهبري در ارتقاي مدیریت نظام مراقبت سالمت انجام گرفت. مطرح می

 Pub Med   Googleهايسایت در جستجو با اي وبه صورت کتابخانه بوده که مروري از نوع مطالعهاین کار: روش
scholar, SID, Magiran  وGoogle و  استخراج مطالعه هدف با مقاله منطبق 7مرتبط،  مقاله 11 گرفت. از بین انجام

  قرار گرفت.  بررسی مورد

ها و عامه هاي مربوط به اعضاي گروهرهبري به عنوان یکی از وظایف مدیران، فرایند تاثیرگذاري و هدایت فعالیت ها:یافته
چنانچه مدیران در سطح مطلوب رهبري رفتار نمایند، کارکنان کارهاي سازمانی را با تمایالت درونی  کارکنان تعریف شده است.

امروزه براي افزایش انگیزش کارکنان، ارتقاي  کنند.دهند و از انجام کار خود احساس رضایت میو بدون زور و اجبار انجام می
رد، توجه به ایفاي نقش رهبري در برابر منسوخ شدن سبک ریاستی آنقدر با اهمیت و موثر شناخته شده کیفیت و بهبود عملک

و تقریبا تمامی  Mayerهاي تعالی سازمانی، اولین معیار اصلی، معیار رهبري نام گذاري شده است. که تقریبا در تمامی مدل
باشد. جویی سازمانی میبرنده سایر معیارهاي موثر در برتري هاي تعالی اعتقاد دارند که رهبري محرك و پیشطراحان مدل

و همکار امروزه  key کند. بنا به اعتقاد سرجان هاروي جونز رهبري را کسب نتایج فوق العاده از کارکنان عادي تعریف می
و همکاران توسعه  Badriشود، بلکه یک ضرورت است. ها به عنوان یک نیاز لوکس تلقی نمیتوسعه نقش رهبري در سازمان

ریزي گیري، تحلیل و مدیریت سازمان، برنامهنقش رهبري را به عنوان هادي تمامی اجزاي سیستم مدل تعالی در اندازه
روي هر یک از تاثیر نقش رهبري بر  Cutshal و  Prybutakدانند. در پژوهشاستراتژیک و مدیریت فرایندها ضروري می

مندي گیرندگان خدمات، افزایش کیفیت محصوالت و خدمات و ع انسانی، تمرکز بر رضایتمعیارهاي مدیریت و توسعه مناب
  تحلیل اطالعات مورد تائید قرار گرفته است.

با توجه به اثربخشی نقش رهبري در بهبود و توسعه عملکردهاي سازمانی و وجود ضعف مشهود مدیریت در نظام  گیري:نتیجه
هاي نظام مراقبت سالمت نیازمند به رهبرانی هستند که بتوانند براي سازمان خود اعتبار سالمت باید پذیرفت که سازمان

  اي بسازند، فرایندهاي کارا و اثربخشی را خلق نمایند و از کیفیت خدمات تولید شده اطمینان یابند.دوباره

 اثربخشی، نظام سالمت ،نقش رهبري هاي کلیدي:واژه
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  پنهان رفتارشغلی کارکنانارتباط هوش هیجانی با عوامل 
  زاده پاشانرگس قلی

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل ، کارشناسی ارشد مدیریت، معاونت توسعه مدیریت و منابع

  

یکی از عاملهایی که رفتار سازمانی هرفرد را در مسیر رسیدن به اهداف سازمان به شدت تحت تاثیر قرار می دهد،  مقدمه:
است که اکتسابی و قابل آموزش می باشد. دوعامل مهم در رفتار سازمانی هر فرد رضایت شغلی و تعهد هوش هیجانی 

سازمانی(عوامل پنهان) است. لزوم داشتن تعهد سازمانی، رضایت شغلی می باشد. لذا در این مطالعه به بررسی ارتباط بین 
  .هوش هیجانی با دو عامل پنهان رفتار شغلی کارکنان می پردازیم

 Googleدر ابتدا منابع کتابخانه اي در زمینه سه متغیر پرداخته شد. سپس با استفاده از موتورهاي جستجو  روش کار:
Scholar ، Elsevier ،Magiran  وSID  مقاالتی با کلیدواژه هاي هوش هیجانی(هوش عاطفی)، رضایت شغلی و

  تعهدسازمانی جستجو گردید.

کتاب مورد مطالعه قرارگرفت. هوش هیجانی شامل پنج مولفه در دو دسته  5خارجی و مقاله داخلی و  55 ها:یافته
فردي(خودآگاهی، خود شغلی، خودانگیزي) و بین فردي(همدلی، مهارتهاي اجتماعی) تقسیم می شود. تعهد سازمانی نیز شامل 

یل شدید به ادامه عضویت در سازمان) می سه عامل(باور به هدف و ارزش سازمانی، تمایل به تالش بیشتر در راه سازمان، تما
باشد. منظور از رضایت شغلی نگرش کلی فرد به کارخویش می باشد. ارتباط معنی دار و مثبت بین هوش هیجانی با رضایت 

مقاله ثابت شده است و تنها در دو مقاله مورد بررسی عنوان شد، ارتباط معنی  53شغلی یا تعهد سازمانی و یا هردو متغیر در
  داري بین هوش هیجانی و رضایت شغلی وجود ندارد.

اکثر محققین اذهان داشتند ارتباط معنی دار و مثبتی بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود  گیري:نتیجه
قیقی، عوامل دارد. لذا، پیشنهاد می گردد: باوجود آموزش پذیر بودن هوش هیجانی می توان، بااجراي برنامه هاي آموزشی و تح

موثر بر بروز و شکل گیري هوش هیجانی را شناسایی و در کارکنان افزایش و تقویت نمود؛ بدو استخدام افرادي که هوش 
  هیجانی باالیی برخوردارند استخدام و گزینش شوند.

  مانیهوش هیجانی(هوش عاطفی)، عوامل پنهان رفتار شغلی کارکنان، رضایت شغلی، نعهد ساز هاي کلیدي:واژه
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  ضرورت صیانت از منابع انسانی از طریق آموزش و اجراي برنامه هاي ارتقاء سالمت 
  2پور درزيمحمد تقیدکتر  ،1آرام تیرگردکتر 

  

  عضو هیات علمی و عضو مرکز تحقیقات اختالل حرکت، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  علوم پزشکی بابلعضو هیات علمی و عضو مرکز تحقیقات اختالل حرکت ، دانشگاه - 2
 

، سالمت نیز مهمترین سرمایه هستند منابع انسانی هر سازمان مهمترین دارایی و ابزار توسعه و بهره وري آن مقدمه و هدف:
انسانی بشمار آمده و عملکرد مطلوب هر فرد منوط به برخورداري از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است. نظر به شیوع 

عضالنی در اغلب محیط هاي کار بویژه مشاغل همراه با استفاده از کامپیوتر، هدف از مطالعه حاضر -لتیباالي اختالالت اسک
  بررسی وضعیت عالئم اختالالت مذکور و برخی عوامل موثر بر آن در میان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

  
تن از کارشناسان و پرسنل  139حرفه اي براي ساعته در خصوص بهداشت  10دوره آموزشی 6این مطالعه طی : کار روش

به اجرا در آمد. شرکت کنندگان هرکالس (نمونه ها) از طریق ارسال اطالعیه به بیمارستان ها، و دفتري  مشاغل اداري
اي  ها، معاونت ها، و مراکز تحقیقاتی دانشگاه و با ارائه معرفی نامه در آن شرکت کردند. داده ها بکمک پرسشنامهدانشکده

عضالنی جمع  - سوال بسته و با استفاده از متغیرهایی مرتبط با اختالالت اسکلتی 6سوال باز و  11محقق ساخته مشتمل بر 
استفاده  SPSS15آوري گردید. جهت پردازش داده ها از شاخص هاي آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون کاي دو) و نرم افزار 

  ین گردید.تعی p>05/0شد. سطح معنی داري نتایج 
  

درصد  72نفر) زن بودند.  80از آنان ( %59سال، و  9/14 ± 2/7و 6/39 ± 7میانگین سن و سابقه نمونه ها به ترتیب  :هایافته
از آنان  %61از پرسنل شرکت کننده در این کارگاهها براي انجام کار خود از کامپیوتر استفاده می نمودند که میزان استفاده در 

پرسش در خصوص عالئم  نفر) فاقد صندلی قابل تنظیم بودند. 80از این افراد ( %60بیش از یک تا دو ساعت در روز بود. 
درصد کارکنان با درد و  68و  67اختالالت اسکلتی عضالنی طی یک هفته، و یک سال گذشته حاکی از آن بود که به ترتیب 

آنها  براي ادامه کار و فعالیت ناگزیر به استفاده از مسکن یا دیگر داروها  %40ناراحتی در سیستم مذکور روبرو بوده و بیش از 
ر درد شایعترین ناحیه درگیر در بین کارکنان بود. انجام آزمون آماري کاي دو نشان داد که نسبت ابتالء به عالئم شده اند. کم

عضالنی و همچنین ابتالء به عالئم کمر درد بطور معنی داري در زنان بیش از مردان، و در کسانی که  -اختالالت اسکلتی
  )p>05/0ر بوده است. (صندلی قابل تنظیم نداشته اند بیش از گروه دیگ

  
کمردرد و از  "عضالنی مخصوصا-با توجه به ابتالء سهم قابل مالحظه اي از پرسنل به عالئم اختالالت اسکلتیگیري: نتیجه

سویی شرایط نامطلوب در خصوص برخی از عوامل اثرگذار، ضرورت آموزش پرسنل و اجراي برنامه هاي مداخله اي با هدف 
  ارکنان امور اداري و دفتري ضروري تعیین می گردد. حفظ و ارتقاء سالمت ک

  
   عضالنی، کمردرد.-بهداشت حرفه اي، کارکنان دفتري، اختالالت اسکلتی، منابع انسانیهاي کلیدي: واژه
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هاي علوم پزشکی ایران از ریاست تا رهبري: دیدگاه هاي مدیریتی مدیران ارشد دانشگاهنقش
 مدیران میانی و کارشناسان

  4سیدعزیزي، پري حاجی3محمد شریعتی ، دکتر2مطلق محمداسماعیل ، دکتر1 پور شیروانینصراهللا سیدداود دکتر

  

  پزشکی بابل، بابل، ایران علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده آموزش عمومی، گروه - 1
 اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ،اطفال گروه - 2
  تهران، تهران، ایران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکدهگروه پزشکی اجتماعی،  - 3
  دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران - 4
  

که در بهبود و توسعه عملکرد فراتر از  است اثربخش و پویا رهبري، موفق هايسازمان هايمشخصهیکی از  مقدمه و هدف:
این مطالعه به منظور شناخت طیف مدیریتی مدیران . شودریاست موجب انگیزش کارکنان، توسعه نوآوري و ارتقاي کیفیت می

  دیدگاه مدیران میانی و کارشناسان انجام گرفت.از هاي علوم پزشکی کشور از ریاست تا رهبري ارشد دانشگاه
  

علوم  يهادانشگاه 13 یانجام گرفت. جامعه پژوهش معاونت بهداشت 1391 -92سال مطالعه به صورت مقطعی در : کار روش
و کارشناسان به  رانیمنتخب مد يهادانشگاه منظم انتخاب شدند. در یو تصادف ايسهمیهکشور بوده که به صورت  یپزشک

و  يفرد يرهایشامل متغمحقق ساخته پرسشنامه ها، دادهآوري ابزار جمعقرار گرفتند.  يپرسشگر مورد يشمارصورت سر
 .ه که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفتبود دو طیف مدیریت از ریاست تا رهبري و سئواالت کلیدي در زمینه یسازمان

    تحلیل شد. >05/0α داريهاي مرتبط آماري در سطح معنیبا آزمون SPSS18ها در داده
  

امتیاز به  5مدیر و کارشناس مورد بررسی، میانگین نقش ریاستی و نقش رهبري مدیران ارشدشان از  267نظر از ها: یافته
)، کنترل 3/3± 0/1بوده است که باالترین سطح ریاستی مدیران ارشد کار کردن در چارچوب بوروکراسی ( 96/1و  04/3ترتیب 

) و باالترین سطح رهبري مدیران ارشد 3/3±3/1رتباطات عمودي (و تاکید بر حفظ ا) 3/3± 2/1جاري (امور سازمان به شکل 
قضاوت شده ) 1/2±1/1و تالش براي اصالح آن ( به شرایط موجود) اعتراض نسبی 1/2±3/1بودن (منشاء حرکت تا حدودي 

رابطه تیپ دانشگاهی مدیران ارشدشان و در خصوص سطح ریاستی و رهبري  و کارشناسان رانیمدبین سطح برداشت است. 
دار وجود داشت بین سمت شغلی و سطح برداشت مدیران و کارشناسان رابطه معنی). P=014/0(دار وجود داشت معنی

)017/0=P.(  
 

لذا براي نمایند. مطالعه نشان داد که مدیران ارشد حوزه معاونت بهداشتی بیشتر در طیف ریاستی ایفاي نقش می گیري:نتیجه
هاي تعالی سازمانی پیشنهاد با مدل مدیران ارشد هاي آموزشی مدیریتی خصوصا آشناییدورهتوسعه نقش رهبري برگزاري 

  گردد.  می
  

 ، نقش رهبري، دانشگاه علوم پزشکی ریاستیمدیران ارشد، نقش  هاي کلیدي:واژه
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  1392هاي تابعه علوم پزشکی بابل: سالو بیمارستان ستاديمیزان افسردگی در میان کارکنان 
  3محبوبه خادم ابوالفضلی، 2، محدثه خاکسار1بابایی شیروانی زبیده

  

 کارشناس ارشد روانشناسی، گروه بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 کارشناس ارشد ژنتیک، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  اي، گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل هستهکارشناس ارشد فیزیک  - 3
  

در  روانی بهداشت به دارد و توجه حیاتی پایدار نقش توسعه در که است انسان اساسی نیازهاي از سالمتی مقدمه و هدف:
 به مراقبت ارائه در کارکنان سالمت اهمیت به است. با توجه اهمیت حائز فرد کاري زندگی از جمله زندگی هاي عرصه تمام

  علوم پزشکی بابل مقایسه و بررسی شد. کارکنان درمانی و اداري دانشگاه در شغلی مددجویان به این منظور میزان افسردگی
  

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی که جامعه آماري آن کلیه کارکنان دانشگاه و بیمارستان هاي تابعه علوم  روش کار:
نفر نمونه بصورت طبقه اي از جامعه آماري مذکور انتخاب گردیده و طی مراجعه حضوري و با استفاده  140پزشکی بابل است. 

عدد پرسشنامه به کارکنان اداري  46سوال است انجام گرفته است. تعداد  21از فرم آزمون اصالح شده افسردگی بک که شامل 
و  19SPSSعدد پرسشنامه به کارکنان درمانی تحویل و پس از تکمیل جمع آوري گردید و سپس با استفاده از ابزار  94و

  مورد تحقیق قرار گرفت. t-testآزمون 
  

با  3/35درصد) زن بودند که میانگین رتبه افسردگی در آنها 7/55نفر(78ه،نفر مورد مطالع140نتایج نشان داد، از بینیافته ها: 
از میانگین افسردگی در کارکنان مرد بیشتر بوده است. همچنین میانگین  3/4برآورد شد که به مقدار  3/8انحراف استاندارد 

میانگین افسردگی نسبت به کارکنان  از 5/2است که افزایش به مقدار  9/34±9/6میزان افسردگی در کارکنان دانشگاه مقدار 
  بیمارستانها را نشان داده است.

  
اگر چه میانگین رتبه افسردگی در دانشگاه بیشتر از بیمارستان است اما رابطه معنی  با بررسی نتایج مطالعهنتیجه گیري: 

رابطه معنی داري وجود بین جنس و میزان افسردگی همچنین و ) =22/0pداري بین محیط کار و افسردگی مشاهده نشد(
البته میزان افزایش افسردگی به عنوان تهدید کننده سالمت روان در کارکنان را نمی توان انکار کرد، مدیران  ).=09/0pنداشت(

  باید به سالمتی روان در زیر مجموعه خود اهمیت بیشتري بدهند. 
  

  مت روانافسردگی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، سال میزانواژه هاي کلیدي:  
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  1391ستاره شدن:  5هاي شمالی ایران در راستاي استانسطح توانمندسازي پزشکان خانواده 
، نیره 4پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا، 3، دکتر ناهید جعفري2، دکتر محمدجواد کبیر1امیريحسن  اشرفیان  دکتر

  6، فهمیه ذبیحی7، محبوبه محمدي5محمدزاده

استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت  -2دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، هاي داخلی، معاون بهداشتی، متخصص بیماري -1
استادیار، مرکز مدیریت شبکه، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی   -3سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

کارشناس بهداشت خانواده، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشـکی   -5دانشگاه علوم پزشکی بابل  مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، ر، استادیا -4
  بابل

  

اند با استفاده بهینـه از منـابع انسـانی و فیزیکـی موجـود      پزشکان خانواده در نقش راهبران تیم سالمت موظف مقدمه و هدف:
اي از سالمت را به جمعیت تحت پوشش ارائه نمایند. ارائه خدمات سالمت توسط پزشـکان خـانواده یـا    گستردهخدمات متنوع و 

 توانمندسـازي این مطالعه به منظور بررسی سـطح  باشد. هاي خاص خود میسایر اعضاي تیم سالمت نیازمند به دانش و مهارات
  الی ایران انجام گرفت.هاي شمهاي اصلی شغلی در استانپزشکان خانواده در حیطه

درصد مراکز مجري طرح  25 انجام گرفت. 1391شش ماهه دوم در  کهبوده  تحلیلی -توصیفیاز نوع  این مطالعهروش کار: 
مرکز مجري بصورت  552مرکز از  139پزشک خانواده و بیمه روستایی در سه استان گلستان، مازندران و گیالن، مجموعا 

که حداقل  هاي پژوهش انتخاب و در هر مرکز منتخب کلیه پزشکان خانواده در دسترسن خوشهتصادفی سیستماتیک به عنوا
آوري شش ماه سابقه خدمت در مرکز منتخب را داشتند، به صورت سرشماري انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع

هاي مرتبط با آزمون SPSS17ها در ار گرفت. دادهها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرداده
  .شدتحلیل  P<0.05داري معنی آماري در سطح

درصد) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن و کل سابقه خـدمت   59نفر ( 111پزشک خانواده مطالعه شده،  188از ها: یافته
درصد) مسـئولیت مرکـز محـل خـدمت را بعهـده داشـتند. نـوع         7/61نفر ( 116سال بود.  5±9/2و  5/36±4/6افراد به ترتیب 

درصد) عقد قـرارداد بـا    4/73نفر ( 138درصد) طرح نیروي انسانی،  8/12نفر ( 24درصد) رسمی/پیمانی،  8/13نفر ( 26جذب، 
درصـد)   7/52نفـر (  99بومی محل خدمت،  درصد) 9/6نفر ( 13طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی بوده است. از نظر بومیت، 

درصد) خـارج از اسـتان محـل خـدمت بودنـد. میـانگین        7/11نفر ( 22درصد) بومی استانی و  7/28نفر ( 54بومی شهرستانی، 
بخشـی  هـاي بـرون  ، در حیطـه همکـاري  3/3± 9/0نمره، در حیطه مـدیریت سـالمت    5سطح توانمندسازي پزشکان خانواده از 

و در حیطه خدمات درمـانی و   4/3± 9/0، در حیطه خدمات پیشگیري و بهداشتی 7/2±1/1یطه ارتقاء سالمت ، در ح 1/1±9/2
دار وجـود داشـت   بوده است. توانمندسازي پزشکان خانواده با سن و کل سابقه خـدمت رابطـه مسـتقیم معنـی     9/2±1/1ارجاع 

)P<0.002 & r= 0.229 , P<0.015 & r= 0.178هـاي محـل سـکونت    ازي پزشکان خانواده و استان). بین سطح توانمندس
  ).P>0.05دار وجود نداشت (رابطه معنی

در حد متوسط بوده که براي ارتقاء آن باید تقریبا هاي اصلی شغلی پزشکان خانواده در حیطه توانمندسازي گیري:نتیجه
   هاي متناسب آموزشی طراحی و اجرا گردد.نیازسنجی و بر اساس آن برنامه

  بیمه روستایی، نیازهاي آموزشیتوانمندسازي، پزشک خانواده،  هاي کلیدي:واژه
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  رابطه بین شبکه هاي رسمی ارتباطات و سطوح تعارض در دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
  

  مریم حیدریان بایی
  

  کارشناس بهبود روش، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  

جمله مقوله هایی است که تحت تأثیر عوامل متعددي در سازمان پدیدار می شود. یکی از  تعارض سازمانی ازمقدمه و هدف: 
عوامل مؤثر بر بروز تعارض، ارتباطات است. ارتباطات از عوامل بنیادي هویت سازمان است و مدیران بخوبی می دانند که تعارض 

 ت دارد که پدیده هاي تأثیرگذار بر تعارض را شناسایی نمایند.پاره اي اجتناب ناپذیر از حیات سازمانی است، لذا براي مدیران اهمی
این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین شبکه هاي رسمی ارتباطات و سطوح تعارض در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام 

  گرفت.
  

ارکنان ستاد مرکزي دانشگاه نفر از ک 144پیمایشی است که به صورت مقطعی بر روي  - : این مطالعه از نوع توصیفیروش کار
علوم پزشکی مازندران که به صورت نمونه گیري تصادفی گروهی طبقه بندي شده انتخاب شدند انجام گردید. داده ها با استفاده از 
یک پرسشنامه استاندارد سنجش تعارض و یک پرسشنامه محقق ساخته جهت تعیین شبکه هاي ارتباطی موجود که روایی و 

  رد تآیید قرار گرفت جمع آوري و بررسی گردید.پایایی آن مو
  

) % 30نفـر(  43) معتقد به حاکم بودن الگوي همـه جانبـه در سـازمان،   %33نفر( 48نفر از افراد مورد مطالعه،  144از بین یافته ها: 
قراري ارتباط بـا مـدیر از   ) از کارکنان معتقد به بر%16نفر(  23شکل و  Y) معتقد به الگوي %21نفر( 30معتقد به الگوي ستاره اي، 

) از افراد گزینـه کـم و بسـیار کـم را     % 85نفر( 122طریق الگوي زنجیره اي می باشند. در تجزیه و تحلیل میزان تعارض در سازمان
و میـزان تعـارض افـراد مـورد     Y)، شـبکه ارتبـاطی   =B+553/1اي و میـزان تعـارض (   انتخاب کردند. بین شـبکه ارتبـاطی زنجیـره   

)، شـبکه   =B-654/0سـتاره اي و میـزان تعـارض (    )، رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد. بین شـبکه ارتبـاطی  =B+698/0مطالعه(
  )، رابطه معنی دار معکوس وجود دارد.=B -703/0ارتباطی همه جانبه و میزان تعارض افراد مورد مطالعه(

  
نتایج مطالعه نشان داد که میان نوع و شکل شبکه هاي رسمی ارتباطات و میزان تعـارض در سـازمان رابطـه وجـود     نتیجه گیري: 

  دارد، بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران بمنظور کنترل تعارض از مدلهاي مناسب جهت برقراري ارتباط با کارکنان استفاده نمایند.  
  

  باطات سازمانی، تعارض سازمانی، کانالهاي رسمی و غیر رسمیشبکه هاي ارتباطی، ارتواژه هاي کلیدي: 
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  1392نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان بیمارستان شهیدرجایی:
  

  2، حمیدشفیعی 1فاطمه عباسپور

  

  کارشناس اداري مرکز پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
   کارشناس ارشد روانشناسی، رئیس مالی- 2
  

پیشرفت یک سازمان وابستگی زیادي به نیروهاي انسانی آن دارد و ارزیابی عملکرد یکـی از راههـاي سـنجش     : مقدمه و هدف
عملکرد کارکنان می باشد. فرایند ارزیابی عملکرد که امروزه باید آن را در چارچوب مدیریت عملکرد طراحی و پیاده سازي نمود 

انسانی به شمار می رود. لذا این پژوهش با هدف بررسی نتـایج ارزیـابی عملکـرد کارکنـان     یکی از مهمترین فرایند توسعه منابع 
  مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر انجام شد.

نفـر از کارکنـان درمـانی و     84انجـام گرفـت. جامعـه پـژوهش      92این پژوهش از نوع توصیفی اسـت کـه در سـال     کار :روش
هـا، فـرم ارزیـابی عملکـرد سـاالنه      آوري دادهماري به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار جمعغیردرمانی می باشد که بصورت سرش

  وارد و مورد توصیف قرار گرفت. Excelافزار آوري در نرمها پس از جمعکارکنان بوده که داده

) %80نفـر(  68، همچنـین  80 و حداقل نمـره  100نفرمرد بودند. حداکثر نمره  48نفر زن و 36نفر مورد بررسی  84ازها : یافته
و بقیه کمتر از آن کسب نمودند. در بین شاخصهاي عمـومی ارزیـابی عملکـرد آیـتم رضـایت اربـاب        85کارکنان امتیاز باالتر از 

  رجوع بیشترین امتیاز و آیتم ابتکار و خالقیت کمترین امتیاز را داشته است.

کارکنانی کـه کمتـر از    %20دد مداخالت الزم جهت بهبود سطح امتیازبا توجه به نمرات مکتسبه پیشنهاد می گرگیري : نتیجه
  اند صورت پذیرد و کالسهاي مجتلف افزایش ابتکار و خالقیت برگزار گردد.داشته 85

  ارزیابی عملکرد، کالس آموزشی، کارکنان مرکز پرتودرمانی شهید رجایی بابلسرهاي کلیدي : واژه
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  1384 -1391روستایی در شهرستان بابل: بررسی روند ریزش پزشکان خانواده
  6،مریم موسوي5،  ابراهیم باعث1، عذرا بابازاده4، رجبعلی رمضانی3، ماریا رمضان نیا2، محمد قنبري1نجیبه حسن پور

 

کارشناس ارشد مدیریت خـدمات بهداشـتی درمـانی     - 2کارشناس مامایی ، کارشناس گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
MPH کارشناس ارشد-3، مسئول گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلMBA)HPN    کارشناس گسـترش شـبکه، معاونـت ،(

کارشناس  -5کارشناس مبارزه با بیماریها ، کارشناس گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-4لوم پزشکی بابلبهداشتی، دانشگاه ع
  کارشناس مدیریت ، کارشناس گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -6حسابداري، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  

هـزار نفـر اجـرا شـده اسـت. ایـن        20در مناطق روستایی و شهرهاي زیر  1384برنامه پزشک خانواده از سال  :مقدمه و هدف
برنامه یکی از مهم ترین و موثرترین روش هاي افزایش دسترسی و بهره مندي عادالنه آحاد مردم از خـدمات سـالمت اسـت. از    

خدمت به جمعیت تحت پوشش می باشد. دراین مطالعه روند ریـزش  آنجایی که ماندگاري پزشکان موجب افزایش کیفیت ارائه 
  پزشکان خانواده روستایی در شهرستان بابل مورد بررسی قرار گرفته است.

  
را  1391لغایـت  1384این مطالعه از نوع طولی توصیفی بوده که میزان خروج پزشـکان خـانواده روسـتایی  از سـال      روش کار:

ه پژوهش، پزشکان خانواده طرف قرارداد بودند. ابزار جمع آوري دادهـا فـرم هـاي جـاري اداري     پوشش داده است. جامعه و نمون
  بوده و داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار اکسل توصیف گردید.

  
رج هـیچ پزشـکی از برنامـه پزشـک خـانواده روسـتایی خـا        1386لغایـت   1384بر اساس نتایج مطالعه در سال هاي  یافته ها:

  68از  1389)، سـال %7,3نفـر (  5پزشـک   68از  1388)، سـال  %22,3نفـر(  19پزشـک شـاغل    85از  1387نگردید. طی سـال  
) از برنامـه  %3/26نفـر(  20پزشـک   76از  1391) و در سـال  %3/20نفـر(  15پزشک  74از  1390)، سال %16,1نفر( 11پزشک 

  خارج شدند.
  

وج پزشکان خانواده از مناطق روستایی سریعتر شده  لذا مطالعه جهـت شناسـاي و   این مطالعه نشان که روند خر نتیجه گیري:
  مداخله مناسب به منظور حفظ پزشکان ضروري می باشد.  

  
  پزشک خانواده، ماندگاري، ریزش پزشکان خانواده کلیدي: هايهواژ
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  1392کمبود کارشناس و کاردان بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی بابل: 
  5، سیده مریم موسوي4، طاهره علی نژاد معلم 3 ، فتح اهللا رحمتی2، سیده راضیه کریمپور1قنبريمحمد 

 

کارشناس  -2، مسئول واحد گسترش شبکه معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل MPHکارشناس ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانی، - 1
کارشناس حسابداري، رییس اداره حسابداري معاونت بهداشتی،  - 3پرستاري، کارشناس گسترش شبکه،  ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

اشت خانواده مرکز بهداشتی درمانی رضیاکال، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کارشناس پرستاري، کارشناس بهد -4دانشگاه علوم پزشکی بابل
  کارشناس مدیریت دولتی، کارشناس گسترش شبکه،  معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5بابل

یـزي بـه طـور اعـم و     در عصر حاضر کمتر جامعه اي را می توان یافت که اداره امور مختلف آن بدون برنامـه ر  مقدمه و هدف:
جذب نیروي انسـانی برابـر برنامـه پـیش بینـی شـده موجـب افـزایش         برنامه ریزي نیروي انسانی به طور اخص امکان پذیر باشد

راندمان هر سازمانی خواهد بود. این مطالعه به منظور بررسی کمبود کارشناس و کاردان بهداشتی در مراکـز بهداشـتی درمـانی    
  بابل انجام گردید.

  
طرح گسترش و دفتـر تشـکیالت نیـروي انسـانی      .انجام گرفت 1392توصیفی در مهر  -به روش مقطعی این مطالعه کار: روش

واحدهاي بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابل بررسی و وضعیت ردیـف هـاي سـازمانی (پسـت) مصـوب، وضـعیت       
شتی درمانی پیش بینی شده بررسـی گردیـد و وضـعیت    تصدي پستها و وضعیت اشتغال متصدیان پست در کلیه واحدهاي بهدا

رشته هاي مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و بهداشت محیط و حرفه اي با سایر کارشناس و کاردان بهداشتی شامل در گروه 
جمعبندي و توصـیف   ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و با استفاده از نرم افزار اکسلابزار جمع آوري دادهپستها مقایسه گردید. 

  .گردید
  

مرکـز   27بر اساس تشکیالت مصوبنیروي انسانی واحدهاي بهداشتی شبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان بابـل بـراي       ها:یافته
مرکز مشاوره رفتـاري   1پایگاه بهداشتی و  22خانه بهداشت،  178مرکز بهداشتی درمانی شهري،   9بهداشتی درمانی روستایی، 

 509) داراي متصـدي بـوده و   %4/67پسـت(  644کـه تعـداد   پسـت پیشـنهاد گردیـد     955پیش بینی شده در دفتر گسـترش  
پسـت از مجمـوع پسـتهاي     207مجمـوع   ) از کـل متصـدیان پسـتها در واحـدهاي بهداشـتی اشـتغال داشـتند. در        %0/79نفر(

 59)،  مبـارزه بـا بیماریهـا    %7/52پسـت( 109عنوان بهداشت خانواده  3) به گروه کاردان و کارشناس بهداشتی با %7/21مصوب(
از کل پستهاي اختصاص یافتـه بـه   پست  94) اختصاص یافته بود. %8/18پست( 39) و بهداشت محیط و حرفه اي %5/28ست(پ

) در واحدهاي بهداشتی مربوطه اشتغال داشتند. درمجمـوع  %6/76نفر از متصدیان( 72)  داراي متصدي بوده و %4/45این گروه(
بوده و این نسبت در زیر گروه هاي آن در گروه بهداشت محیط  %8/34ور نسبت شاغلین به تعداد پستهاي مصوب در گروه مذک

  بوده است. %4/25و مبارزه با بیماري ها  %4/29، بهداشت خانواده %1/64و حرفه اي 
  

این مطالعه نشان داد واحدهاي بهداشتی بابل دچار کمبود نیروي انسانی به ویژه در گروه کارشناس و کاردان  گیري:نتیجه
  تی می باشند. برنامه ریزي جهت جذب نیروي انسانی و اشتغال صاحبان پست در ردیف مورد تصدي پیشنهاد می گردد.بهداش

  
  مرکز بهداشتی درمانی، گسترش شبکه، منابع انسانی، تشکیالت هاي کلیدي:واژه
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هاي شمالی ایران از سطح عملکردي پزشکان خانواده: مندي اعضاي تیم سالمت استانرضایت
1391  

ناهید  دکتر، 4رمحمدجواد کبی دکتر ، 3پور شیروانیسیدداود نصراهللادکتر، 2ابراهیم میکانیکی دکتر ،1امیري حسن اشرفیاندکتر
  7محمد نعیمی طبیعی دکتر، 6قاسم اویس دکتر، 5ارسالن داداشی دکتر ،4جعفري

  

مرکز عوامل اجتمـاعی  دانشیار،  -2دانشگاه علوم پزشکی بابل ، بر سالمتمرکز عوامل اجتماعی موثر هاي داخلی، معاون بهداشتی، متخصص بیماري -1
استادیار، مرکـز تحقیقـات    -4، دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمتاستادیار،  -3دانشگاه علوم پزشکی بابل ، موثر بر سالمت

استادیار، مرکز مدیریت شبکه، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -5 مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اي، معاون اجرایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم دکتري حرفه -6متخصص جراحی عمومی، معاون بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن  -5پزشکی 

 شتی، دانشگاه علوم پزشکی گلستانهاي عفونی، معاون بهدامتخصص بیماري -7پزشکی مازندران 

   

صـاحبان دانـش و   هاي اعضاي تیم سالمت که متشـکل از  با استفاده بهینه از ظرفیت موظفند خانواده انپزشک مقدمه و هدف:
ایـن  دهنـد.  ي خدمات سطح اول را در اختیار جامعه تعریف شده قرار باشند، بستهمهارت در حوزه خدمات بهداشتی درمانی می

هاي شـمالی ایـران انجـام    مندي اعضاي تیم سالمت از عملکرد پزشکان خانواده در استانمطالعه به منظور بررسی سطح رضایت
  گرفت.

درصـد مراکـز مجـري     25 انجام گرفـت.  1391شش ماهه دوم در  کهبوده  و میدانی تحلیلی -توصیفاز نوع  مطالعه روش کار:
مرکز مجري بصـورت   552مرکز از  139ه استان گلستان، مازندران و گیالن، مجموعا طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در س

کـه   رسهاي پژوهش انتخاب و در هر مرکز منتخب کلیه اعضـاي تـیم سـالمت در دسـت    تصادفی سیستماتیک به عنوان خوشه
-حداقل یک سال سابقه خدمت در مرکز منتخب را داشتند، به صورت سرشماري انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع

-معنـی  در سـطح  SPSS17ها در ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. دادهآوري داده
  .شدتحلیل  P<0.05داري 
درصد) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن و سابقه خـدمت   7/67نفر ( 380عضو تیم سالمت مطالعه شده،  561از ها:یافته

 درصد) رسـمی/پیمانی بـوده اسـت.    3/52نفر یا  293سال بود.  نوع جذب بیشترشان ( 2/8±9/5و  34±5/6کل افراد  به ترتیب 
از عملکـرد   اعضاي تیم سالمت میانگین سطح رضایت صد) لیسانس داشتند.در 48نفر یا  271از نظر تحصیالت، بیشترین افراد (

، 7/3±1، ارتقـاء سـالمت   5/3±1بخشـی  هـاي بـرون  ، همکـاري 7/3±1هاي مدیریت سالمت در حیطهنمره  5پزشک خانواده از 
از کیفیـت   درصـد)  71نفـر (  398بـوده اسـت.    5/3±9/0و خـدمات درمـانی و ارجـاع     9/3±1/1خدمات پیشگیري و بهداشتی 

درصد) هم از کیفیت برقـراري ارتبـاط پزشـک خـانواده بـا بیمـاران در        7/79نفر ( 447برقراري ارتباط پزشک خانواده با خود و 
 1/81نفرشان ( 256سال سابقه خدمت داشتند،  7درصد) که بیش از  3/56نفري ( 316سطح زیاد و خیلی زیاد راضی بودند. از 

جراي طرح پزشک خانواده کمیت و کیفیت ارائه خدمات سالمت بهتر یـا خیلـی بهتـر شـده اسـت.      درصد) اظهار نمودند که با ا
  ).P<0.05دار وجود داشت (هاي شمالی ایران تفاوت معنیسطح رضایت اعضاي تیم سالمت در استان

شود بـراي حفـظ   می رضایت اعضاي تیم سالمت از عملکرد پزشکان خانواده بیش از حد متوسط بوده که پیشنهاد گیري:نتیجه
  اي طراحی و اجرا گردد.هاي متناسب مداخلهو ارتقاء سطح عملکردي برنامه

 تیم سالمت، بیمه روستاییمندي، پزشک خانواده، عملکرد، رضایت هاي کلیدي:واژه 
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  شهریور مرزیکال 17وضعیت آموزش ضمن خدمت کارکنان  مرکز 
  3مهدي گلی  ،2سودابه نجف پور ، 1جمیله آقاتباررودباري

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل  ،کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، بیمارستان هفده  شهریور مرزیکال  - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل، متصدي امور دفتري و بایگانی ، بیمارستان هفده شهریور مرزیکال  - 2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ، کارشناس مدیریت ، بیمارستان هفده شهریور مرزیکال  - 3
  

افرادي که به استخدام سازمانها در می آیند ، به آموزش تخصصی و حرفه اي نیاز دارند تا دانش فنی و مقدمه و هدف : 
مهارت هاي الزم را براي انجام شایسته وظایف به دست آورند و نقش موثر تري در نیل به اهداف سازمان ایفا کنند . این 

  منظوربررسی  دوره هاي آموزشی طی شده ي کارکنان بیمارستان هفده شهریور مرزیکال انجام شد.مطالعه به 

این مطالعه به روش گذشته نگر و مقطعی و با سر شماري شناسنامه  هاي آموزشی پرسنل رسمی و پیمانی و روش کار : 
  .انجام شد 93ه سال ) این مرکز موجود در واحد اداري در تیر ما 2و ماده  3قراردادي ( تبصره 

نفر تا  42) به تعداد  2ماده  3کل دوره هاي آموزشی گذرانده شده پرسنل رسمی و پیمانی و قراردادي ( تبصره یافته ها :
عمومی ) . متوسط ساعت آموزشی هر  7802ساعت تخصصی و  9812ساعت بود (  17614، مدت  93پایان تیر ماه سال 

ساعت  15540پیمانی مرکز جمعا ً  –نفر پرسنل رسمی  28بود .  186و عمومی  234یک از پرسنل نامبرده در مرکز 
 327عمومی ) . متوسط ساعت آموزشی هر پرسنل رسمی و پیمانی ،  6290ساعت تخصصی و  9150آموزشی داشتند ( 
بودند اما  ساعت عمومی بود . کلیه پرسنل رسمی و پیمانی دوره هاي آموزشی تخصصی طی نموده 228ساعت تخصصی و 

ساعت دوره ي  2074نفر پرسنل قراردادي جمعا ً  14درصد ) دوره ي آموزشی عمومی را نگذراندند. 85/7نفر از آنان (  5
ساعت عمومی ) . به طور متوسط هر یک از کارکنان قراردادي  1412ساعت تخصصی و  662آموزشی طی نموده بودند ( 

مومی طی نمودند . صددرصد پرسنل قراردادي مرکز آموزش عمومی ساعت آموزش ع 101ساعت آموزش تخصصی و  47
  .درصد ) فاقد دو.ره هاي آموزشی تخصصی بودند 57/28نفر (  4ساعت گذراندند  اما  100را حداقل به میزان 

این بررسی نشان داد که الزم است توجه بیشتري به آموزش پرسنل قراردادي خصوصا ً در زمینه هاي :  گیري نتیجه
صصی به عمل آید . ضمنا ً برگزاري دوره هاي آموزشی عمومی در کنار  دوره هاي تخصصی براي دستیابی به اهداف تخ

  .توانمند سازي پرسنل رسمی و پیمانی ضروریست

  ، آموزش تخصصی موزش ضمن خدمت کارکنان، آموزش عمومیواژه هاي کلیدي: آ
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  HIVو, B,Cهپاتیت  نظر شهریور مرزیکال ازبررسی وضعیت ایمنی کارکنان  بیمارستان هفده 
  

  3، زلیخا قنبرزاده2، جمیله اقاتبار رودباري1زهرا محمدي

 

  کارشناس ارشدپرستاري، بیمارستان هفده شهریورمرزیکال، ،دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 کارشناسارشدمدیریت اجرایی،بیمارستان هفده شهریورمرزیکال، ،دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  کارشناس مامایی،بیمارستان هفده شهریورمرزیکال، ،دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

  
کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی همواره در خطر مواجهه با پاتوژن هاي منتقله از را ه خون از جمله ویروس  مقدمه و هدف:

هستند. این پژوهش با هدف بررسی  (HIV)و ویروس نقص ایمنی اکتسابی ایدز  C (HCV)، ،هپاتیت B (HBV)هپاتیت 
  وضعیت ایمنی کارکنان بیمارستان هفده شهریور مرزیکال انجام گرفت.

  
نفر از کارکنان درمانی، اداري و خدمات که داراي پرونده  62نفر از   55این مطالعه به روش توصیفی بر روي  روش کار:

انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش دستی صورت  گیري در دسترس انتخاب شدند،بهداشتی بودند و با روش نمونه
  گرفت.

  
 34نفر خدمات بودند. از این تعداد  6نفر اداري و  19نفر درمانی،  29در این پژوهش از بین نمونه هاي انتخاب شده،  ها:یافته
نفر از پرسنل اداري سابقه یک بار واکسیناسیون  5درصد) مرد بودند. تمامی پرسنل درمانی و 38نفر ( 21درصد) زن و 62نفر (

درصد از  79درصد از پرسنل درمانی، 6/27منفی بودند. HIVو HBsAgو AntiHCvدرصد کارکنان از نظر 100را داشتند.
  درصدپرسنل خدماتی تیتر کمتر از حد نرمال داشتند.100کارکنان اداري و

  
با توجه به این که درصد باالي افراد گروه شغلی خدمات و اداري و بیش از  یک چهارم  پرسنل درمانی داراي گیري: نتیجه

نرمال بودند، لزوم آموزش و انجام واکسیناسیون کامال محسوس است. پیشنهاد می گردد براي کلیه کارکنان  تیتر کمتر از حد
  در معرض خطر بررسی دوره اي انجام شود.

  
  ایمنی کارکنان ، تیتر، ویروس هپاتیت هاي کلیدي :واژه

    



  32      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  نقش مدیریت جامع کیفیت بر بهبود عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
  

  5،علی سلملیان4،سعیده کاکوان3، حکیمه گلعلی پور 2، نرجس تقی مشایی1فریدون کیهانیان 
 

  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  سر، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارگزین، دانشکده پرستاري رام- 2
  لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3
  مالی،حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -کارشناس ارشد مدیریت دولتی- 4
  ع انسانی، مسئول خدمات، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشجوي کارشناشی ارشد مدیریت مناب - 5

تري چون : نگرش هاي کیفیت گرا در مدیریت، طی چند دهه اخیر به درستی جایگزین صورتبندیهاي سنتیمقدمه و هدف
ه خواستگاههاي کیفی نگرش منفعت گرا و بسیاري از این دست شده است. اما مدیریت جامع کیفیت فراتر از توجهی که ب

استفاده از مدیریت جامع کیقیت در محصوالت و خدمات ارائه شده دارد، تمرکز خود را بر حمایت از مشتري قرار می دهد.
سازمانها تاثیر زیادي در افزایش بهره وري این سازمانها و کسب رضایت مشتري دارد که می تواند منجر به ارتقا سطح کیفی 

مدیریت کیفیت جامع ایجاد یک سیستم و نظام مدیریتی است که از بروز نارسایی ها و مشکالت در  خدمات بیانجامد. هدف
چرخه عملکرد فراگیران سازمان و موسسه جلوگیري می کند تا در نهایت رضایت مشتریان بدست آید. براي تحقق این امر 

ا شناسایی و در خصوص حل آنها اقدام نمود. این میبایست مسائلی را که در فعالیت هاي سازمان ایجاد مشکل می نمایند ر
  مطالعه به منظوربررسی رابطه بین مدیریت جامع کیفیت و بهبود عملکرد کارکنان انجام شد.

  
: ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه اي به بررسی پیشینه درزمینه مدیریت جامع کیفیت پرداخته و سپس با استفاده کارروش

 ,Emerald, Elsevier, Sid, Magiran ,Modir,Modiranوپایگاه مقاالت Google,  ،GoogleSchoolarاز سایت 
Modiryar  تمامی مقاالتی که با عنوان و کلید واژه هاي انها از مدیریت جامع کیفیت و بهبود عملکرد استفاده شده بود، مورد

  د.مقاله استخراج و جزء به جزء مطالعه گردی 95جستجو قرار گرفت و 
  

مقاله در  5مقاله در زمینه ارتقا فرآیندهاي جاري سازمان در بخش اورژانس،  10که  نتایج حاصل از جستجو نشان داد :هایافته
شناسایی و مقاله در زمینه 10، تمرکز بر روي مشتريمقاله در زمینه  15مقاله در زمینه  آگاهی و نگرش،  10بخش ترخیص،

اندازه مقاله در زمینه  5توانمندسازي وکارگروهی، مقاله در زمینه  5استراتژیک، ریزي ه برنامهمقاله درزمین 5 آموزش کارکنان،
وري مطالعه گردید. مدیریت جامع کیفیت با توانمندسازي مقاله بهبود عملکرد و بهره 10گیري و تجزیه و تحلیل کیفیت،

مشکالت سازمانی و ترویج کار تیمی براي پاسخگویی به  کارکنان، رضایت مشتري، پیشگیري از اتالف منابع سازمان، حل سریع
  نیازها و انتظارات جامع را فراهم می سازد.

  
ارتقا ي مستمر کیفیت حرکتی است از باال به پایین، بدین معنی که اگر مدیران ارشد و رده میانی نخواهند و یا :  نتیجه گیري

ارتقا مستمر کیفیت فراهم نخواهد شد، مدیران باید ابتدا با کسب آگاهی الزم ندانند که چرا و چگونه بخواهند امکان پیاده شدن 
  در مورد این رویکرد مدیریتی، خود را تغییر داده تا زمینه تغییر را ایجاد و از آن حمایت کنند.

  
  مدیریت جامع کیفیت، عملکرد، بهبود، ارتقا فرآیند واژه هاي کلیدي:
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  1390 -93هاي دانشگاه در جهت مدیریت منابع انسانی در طی سالوضعیت عملکرد هیات ممیزه 
  

  4، دکتر سیمین موعودي3، دکتر علی شبستانی منفرد2، دکتر علی اکبر مقدم نیا1طاهره احمد نژاد
  

  کارشناس هیات ممیزه، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  عضو هیات علمی، معاون تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  استاد و عضو هیات علمی،رئیس مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
  مدیر اجرائی ، معاونت آموزشی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 4
  

 اظهار و رسیدگی منظور از واحدهاي مدیریت امور اعضاي هیات علمی است که بههیات ممیزه دانشگاه یکی  مقدمه و هدف:
 و آموزشی وظایف انجام کیفیت ارزیابی استادي و و دانشیاري ، استادیاري مراتب به علمی هیئت اعضاء ارتقاء به نسبت نظر

 علمی هیات اعضاء جذب و استخدامی آئین نامه در که مواردي سایر به رسیدگی همچنین و علمی هیئت اعضاء پژوهشی
گردد. این مطالعه به منظور ارزیابی فعالیتهاي هیات ممیزه دانشگاه از بدو تشکیل این  می تشکیل است شده اشاره آن به

  ریزي و مداخالت مرتبط اقدام گردد.هیات تنظیم شده تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود، نسبت به برنامه
هاي تخصصی مرتبط با آن ( شامل قاله توصیفی تمامی مستندات عملکردي هیات ممیزه دانشگاه و کمیتهدر این مروش کار: 

( تاریخ تشکیل نخستین جلسه هیات ممیزه  1390علوم پایه، بالینی و کمیته تخصصی دندانپزشکی) از اسفند ماه سال
اي استفاده شد که ها از فرم پژوهشگر ساختهدادهآوري جمع آوري گردید. جهت جمع 1393لغایت پایان تیر ماه دانشگاه) 

هاي تخصصی و تعداد اعضاي هیات علمی که پرونده ایشان جهت ارتقاي مرتبه کمیتههیات ممیزه و مشتمل بر تعداد جلسات 
  علمی مطرح گردید به تفکیک مرتبه علمی مورد درخواست بوده است. نتایج در قالب آمار توصیفی گزارش گردید.  

 58هاي تخصصی مرتبط با آن (مجموعا جلسه کمیته 34جلسه هیات و  24ماه فعالیت هیات ممیزه،  29در طول ها: تهیاف
عضو هیات علمی  57جلسه در هر ماه بوده است. در طول این مدت، پرونده  2جلسه) تشکیل گردید. میانگین تعداد جلسات 

) موافقت %4/61عضو هیات علمی(  35ائه شده، با ارتقاي مرتبه جهت ارتقاي مرتبه علمی مطرح  و بر اساس مستندات ار
نفر ارتقا به مرتبه استادیاري بوده  2دانشیاري و  27رتبه استادي،  6گردید. ارتقایافتگان به ترتیب مرتبه علمی مشتمل بر 

از  %9/51از اساتید،  %8/42است. نسبت اعضاي هیات علمی ارتقایافته به کل اعضاي هیات علمی موجود بیانگر آن است که 
  اند.ماه اخیر ارتقاي مرتبه علمی داشته 29از استادیاران دانشگاه در طول  %1دانشیاران و 

نتایج تحقیقات نشان داد که عملکرد هیات ممیزه در ارتقاي اعضاي هیات علمی و در نهایت ارتقاي آموزش گیري: نتیجه
  دانشگاه تاثیر گذار بوده است.

  هیات ممیزه دانشگاه، عضو هیات علمی، ارتقاي: هاي کلیدواژه
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  بررسی  روند  شغلی پرسنل تبدیل وضعیت شده  مرکزآموزشی درمانی  هفده شهریور مرزیکال
  2پور ، سودابه نجف1جمیله آقاتباررودباري 

  

  ، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، بیمارستان هفده  شهریور مرزیکال- 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،متصدي امور دفتري و بایگانی، بیمارستان هفده شهریور مرزیکال- 2

  
 ،همچنین دارد اشاره زندگانی در فرد یک هاينقش و کارها همه به ،)Career ( شغلی روند یا شغلی سوابق مقدمه و هدف:

 تواندشودو میمی گفته است پیشرفت فرصت داراي و شده پذیرفته فرد یک زندگی از توجهی قابل مدت براي که ايپیشه به
منظور از این مطالعه بررسی روند شغلی کارکنان .شودمی گرفته نظر در او شغلی آینده یا زندگی درازاي در فرد یک کار بعنوان

  .تبدیل وضعیت شده ي، بیمارستان هفده شهریور مرزیکال بوده است
  

این مطالعه توصیفی بوده، به روش گذشته نگر و با بررسی سوابق وپرونده هاي پرسنلی و احکام کارگزینی پرسنل  روش کار:
ي مرکز که به صورت سر شماري انتخاب شدند ، انجام شد . تجزیه و تحلیل داده ها پس از ورود داده ها به تبدیل وضعیت شده

  .جام گردیدجدول طراحی شده توسط محققین ،به صورت دستی ان
  

 4درصد) مرد می باشند.68نفر(17درصد)زن و 32نفر(8پرسنل تبدیل وضعیت یافته در مرکز شاغل می باشندکه 25یافته ها: 
درصد) داراي مدرك 32نفر ( 8درصد) اداري، مالی و خدمات هستند. 84پرسنل (21درصد ) درمانی و 16نفر از این پرسنل (

درصد) 16نفر (4درصد) زیر دیپلم می باشند. از این افراد 40نفر( 10درصد) و28ی (نفر فوق دیپلم و کارشناس7دیپلم ، 
از طریق شرکت هاي خصوصی طرف قرارداد وارد سازمان  درصد)84نفر(21استخدام و  2ماده  3مستقیما به صورت تبصره 

سال متغیر بوده است.  22ماه تا 4شدند. دامنه تغییرات و فاصله بین شروع به کار به صورت شرکتی تا تبدیل وضعیت شدن از 
سال و حداقل 9سال می باشد. سابقه کار این پرسنل به صورت تبدیل وضعیت حداکثر10متوسط سابقه کار به صورت شرکتی 

درصد) از این 88نفر (22سال بوده است.  3و حداقل  25سال است. کل سابقه کار (شرکتی و تبدیل وضعیت) حداکثر  2
شغلی که براي آن وارد سازمان شدند (ازطریق شرکت یا به طور مستقیم از طریق دانشگاه) مشغول به   پرسنل در همان عنوان

  درصد) تغییر شغل یافته اند.12پرسنل ( 3کار هستند و
  

از آنجایی که تعداد کارکنان تبدیل وضعیت یافته درصد باالیی از پرسنل بیمارستان مرزیکال را شامل می شوند.  نتیجه گیري:
سال هاي متمادي تحت پوشش شرکت هاي خصوصی بوده اند ،الزم است برنامه ریزي جهت دوره هاي  قابل توجهی از آنها
  کیفی شغلی ایشان صورت گیرد. هاي الزم و ارتقاي کمی وتوجیهی و آموزش

  
  شغلی کارکنان، تبدیل وضعیت، استخدام، روندواژه هاي کلیدي: 
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  1393شگاه علوم پزشکی بابل، مرداد وضعیت اعضاي هیات علمی در دان
  2، دکتر سیمین موعودي 1فروغ رمضانیان

  
  کارشناس امور هیات علمی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل - 1
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل مدیر اجرایی، معاونت آموزشی ، - 2
  

در نهاد آموزش . نیروهاي توانمند است ارایه خدمات مطلوب و باکیفیت در حوزه سالمت، نتیجه تربیتمقدمه و هدف: 
گذاران، محور اصلی تربیت نیروي انسانی، همانا اعضاي هیات علمی و مدرسان می پزشکی، عالوه بر مدیران کالن و سیاست

  هیات علمی در دانشگاه بپردازد.  . این مطالعه بر آن است تا به تبیین وضعیت موجود اعضاي باشند
  

تنظیم شده است.  1393این مطالعه توصیفی با مراجعه به پرونده کارگزینی اعضاي هیات علمی در مرداد ماه سال روش کار: 
ها مشتمل بر سن، جنس، وضعیت استخدامی و رتبه اعضاي هیات علمی شاغل در دانشگاه بوده است. فرم جمع آوري داده

، طرح نظام سربازي و انعقاد قرارداد )kآزمایشی، پیمانی، مشمول تعهدات( ضریب  -هاي مربوط به مدرسین رسمی، رسمیداده
هیات علمی ( مربوط به افرادي که پرونده استخدام ایشان در هیات اجرایی جذب دانشگاه در دست بررسی است و تازمان نهایی 

قرارداد شده) در مطالعه وارد گردید، لیکن اطالعات مدرسین قراردادي، حق شدن استخدام پیمانی، با نامبردگان انعقاد 
ها در قالب آمار توصیفی در مطالعه وارد نشده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده percaseالتدریس و متخصصین درمانی و 

  گزارش گردید.
  

) %9/43عضو هیات علمی (  136). %5/63مرد( 197) و %5/36زن(  113عضو هیات علمی است:  310دانشگاه داراي ها: یافته
نفر (  27سال،  50-59) %3/21نفر ( 66سال،  30 - 39) در گروه %2/23نفر (  72سال قرار دارند،  40 -49در گروه سنی 

سال. وضعیت استخدامی اعضاي هیات علمی به ترتیب عبارت است از:  30) زیر %9/2نفر (  9سال سن دارند و  60 -69) 7/8%
) %9/1(  6آزمایشی،  -) رسمی%3/10( 32) پیمانی، %9/21(  68) مشمول تعهدات، %2/23(  72) رسمی، %3/41نفر(  128

 52) استادیار، %9/61نفر (  192باشند. رتبه ) در مرحله انعقاد قرارداد تا نهایی شدن جذب می%3/1نفر ( 4طرح نظام و 
  ) در مرتبه استادي قرار دارند.%5/4نفر(  14) و %8/16مربی(  52)، %8/16دانشیار( 

  
دهد. از از تعداد کل اعضاي هیات علمی وزارت بهداشت را به خود اختصاص می %4/2دانشگاه علوم پزشکی بابل گیري: نتیجه

ارتقا یافته است، در جهت تداوم و ارتقاي  1از لحاظ آموزشی به تیپ  1392آنجایی که این دانشگاه از اردیبهشت ماه سال 
  ضعیت موجود، نقش کلیدي اعضاي هیات علمی مورد تاکید است.و
  

  عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروي انسانیهاي کلیدي: واژه
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خدمت، ماندگاري و تاثیرآن رتبه بندي مولفه هاي طرح نیروي انسانی درانتخاب محل  شناسایی و
  برعملکرد شغلی آنان

  1، سیده فاطره علی پور3، زهره برزگر 2حامد حسین زاده، 1مریم ثقفی
  

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی)، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 کارشناس ارشد علم اطالعات ودانش شناسی، بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس پرستاري ،  - 3
 

امروزه نیروي انسانی ماهر و خودکفا به عنوان مهمترین عامل پویایی اجتماعی و رمز پیروزي سازمانهاي  :و هدف مقدمه
 انسانی در انتخاب نیروي طرح هاي مولفه بندي و رتبه متحول و پیشرفته شناخته شده است. این تحقیق نیز با هدف شناسایی

-89آنان در بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل بین سال هاي شغلی بر عملکرد و تاثیر آن خدمت، ماندگاري محل
  انجام شده است. 91
  

 122 انجام گرفته است. جامعه آماري این پژوهش شامل پیمایشیاز نوع کاربردي و به روش توصیفی  این مطالعه روش کار:
مرد،  %53ر از پزشکان و پیراپزشکان مشمول طرح که به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب گردیده، که از این تعداد نف

 و روایی از اطمینان کسب از پس و پیراپزشک می باشد که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته %66پزشک،  %34زن،  47%
 SPSSافزار آوري و به کمک نرمداده ها جمع، )77/0کرونباخ ( آلفاي ضریب محاسبه و خبرگان آن براساس قضاوت پایایی

   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  

امنیتی، -اعتقادي، شغلی، اقتصادي، اقلیمی، سیاسی ـ اجتماعی عوامل نشان داد بین هر یک از T-test آزمون نتایج ها:یافته
)  درمان حوزه بر تأکید با(  ماندگاري و تاثیر بر عملکر شغلی آنان و خدمات محل انتخاب با بهداشتی، رفاهی و عوامل فرهنگی،

  ).05/0از کمتر داري هریک از مولفه ها معنی سطح(رابطه معناداري وجود دارد 
  

اعتقادي  -.عوامل اجتماعی1نتایج نشان داد که عوامل ماندگاري مشمولین طرح به ترتیب اولویت شامل:  گیري:نتیجه
. عوامل 8.عوامل رفاهی 7.عوامل بهداشتی 6امنیتی  -.عوامل سیاسی5.عوامل اقلیمی 4.عوامل اقتصادي 3.عوامل شغلی، 2

  اند.بندي شدهفرهنگی بوده و به همین ترتیب رتبه
  

  ماندگاري، عوامل شغلی، عوامل اقلیمی، عوامل اجتماعی ، عوامل بهداشتی :واژه هاي کلیدي 
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  نان مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکالسنجش امید در کارک
  3، معصومه نادر نژاد2جمیله آقاتباررودباري،  1طیبه اسماعیلی

  کارشناس ارشد آمار و مدارك پزشکی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  بابلکارشناس ارشد مدیریت اجرایی، بیمارستان هفده شهریور مرزیکال ، دانشگاه علوم پزشکی - 2
  کارشناس پرستاري، بیمارستان هفده شهریور مرزیکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
  

امید به زندگی و امید به آینده ي شغلی از شاخص هاي مهم در پیشرفت جوامع و سالمت روان افراد یک مقدمه و هدف: 
  هفده شهریور مرزیکال انجام شد.می باشد.این مطالعه جهت سنجش امید در کارکنان مرکز آموزشی درمانی جامعه

در بیمارستان مرزیکال انجام شد.  1393تحلیلی بوده و به صورت مقطعی در سال  -این بررسی از نوع توصیفیروش کار: 
) پاسخ دادند. داده  Snyder-2005ي پژوهش پرسنل شاغل در مـرکز بودند که بـه پرسشنامه استاندارد سنجش امید (جامعه

  تجزیه و تحلیل گردید.  excelاز نرم افزار ها با استفاده

سال و 15درصد) زیر 59نفر (22درصد) مرد بودند.31نفر(12درصد) زن و69نفر(25نفر افراد مورد  مطالعه،  37: از بین یافته ها
ی گیري می من با انرژي کامل اهدافم را پ«سال سابقه کار داشتند. همه افراد مورد بررسی به سوال 15درصد) باالي 41نفر(15

درصد نگران 9/72درصد اغلب خسته نبودند . 71درصد پاسخ دادند که اغلب اوقات خسته هستند و 29پاسخ مثبت دادند.» کنم
را کسب  40درصد پاسخ دهندگان با توجه به تکمیل سواالت پرسشنامه، در مجموع امتیاز بیشتر از 100سالمتی خود بودند.

  ، نشانه امید وار بودن آنهاست.نمودند که بر اساس تعریف پرسشنامه

این تحقیق نشان داد،کارکنان مرکز امیدوار بوده، با انگیزه باال براي رسیدن به اهداف تالش می نمایند و این مهم گیري: نتیجه
شاخص مناسبی براي نیل به اهداف سازمانی نیز می باشد. جهت برطرف نمودن خستگی و رفع نگرانی هاي پرسنل، انجام 

  ت پیشنهاد می گردد.مداخال

  ، امید واري، سالمت روانسنجش، امیدکلیدي:  واژه هاي
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  تاثیر تمام وقتی بر عملکرد متخصصین زنان بیمارستان  هفده شهریورمرزیکال
  3،مهین قلی زاده2، ربابه علی اکبري1جمیله آقاتباررودباري

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشدمدیریت اجرایی، بیمارستان هفده شهریورمرزیکال، - 1
  ماما مسئول، بیمارستان هفده شهریورمرزیکال ، دانشگاه علوم پزشکی بابل-2
  کارشناس پرستاري ، بیمارستان هفده شهریورمرزیکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
  

منظور از  .باشدپزشکی میهاي مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش طرح تمام وقتی پزشکان یکی از اولویت :مقدمه و هدف
پزشک تمام وقت در این مطالعه ، پزشکی است که فقط در این بیمارستان شاغل بوده، در هیچ بیمارستان خصوصی یادولتی 
دیگر شاغل نباشدو فاقد مطب باشد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تمام وقتی بر عملکرد متخصصین زنان بیمارستان هفده 

  انجام شد.شهریور مرزیکال 
آمار عملکرد تمامی متخصصین زنان مرکز در فاصله زمانی  ، این بررسی به صورت مقطعی و گذشته نگر انجام شد روش کار:

در قالب جدول جمع آوري و سپس عملکرد متخصص زنان تمام وقت  با سایر متخصصین مقایسه 1/9/1388لغایت 1/9/1387
  گردید.

و تمام  Kپنج متخصص زنان در مرکز شاغل بودند. یک نفر متخصص ضریب 1/9/1388لغایت  1/9/1387از تاریخ یافته ها: 
بیمار بستري  639بودند. دراین مدت  وقت، یک نفر استخدام (شاغل در این بیمارستان و مرکز دولتی دیگر) و سه نفر پرکیس

درصد) مربوط به مجموع چهار متخصصین 51مورد (326و درصد) مربوط به یک پزشک تمام وقت 49مورد ( 313شدند که 
درصد) مربوط 61مورد (135درصد) مربوط به پزشک تمام وقت و 39مورد ( 86زایمان طبیعی، 221زنان دیگر بود. از مجموع 

درصد) توسط سایر 92/45مورد ( 118درصد) توسط پزشک تمام وقت و 08/54مورد ( 139سزارین  257به سایرین بود. از 
درصد) مربوط به پزشک تمام 65/54مورد ( 88مورد سایر اعمال جراحی و بستري تعداد 161تخصصین انجام شد. از مجموع م

مورد  1696مورد بود که  5141درصد) مربوط به کلیه متخصصین بود. کل بیمار سرپایی در این مدت 35/45مورد ( 73وقت و
  درصد) کارکرد مجموع متخصصین دیگر بود.67مورد ( 3445درصد) کارکرد متخصص تمام وقت و 33(

این بررسی نشان داد تمام وقتی تاثیر زیادي بر عملکرد متخصصین داشته، به طوري که آمار عملکرد یک  گیري:نتیجه
متخصص زنان تمام وقت  در زمینه ي بستري بیمار و اعمال جراحی  از مجموع پزشکان دیگر باالتر بوده است. نتیجه این که 

  افزایش ضریب اشغال تخت و ارتقاي عملکرد این مرکز ، حضور متخصصین تمام وقت ضروري است.براي 

 عملکرد، متخصصین، تمام وقتی، بیمار بستريکلیدي:  واژه هاي
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  عوامل موثر در بروز تخلفات اداري کارکنان 
  

  3ام البنین عباسی، 2، ناصر حبیبی افروزي1سیدصمد حجازي
 

  و منابع انسانی ، معاونت توسعه مدیریت ومنابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیر توسعه سازمان  - 1
    مسئول سخت افزار ونرم افزار کامپیوتر ، معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی بابل     - 2
  کارشناس آمار ،معاونت توسعه مدیریت ومنابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

  
ل روانی، ئاي از مسابستگی دارد و طیف گستردهی اري، مانند هر پدیده دیگري به عوامل و فرآیندهایتخلفات ادمقدمه وهدف: 

پذیري در گیرد. همچنین مسایل حقوقی مانند انعطافاجتماعی، سیاسی و اقتصادي و عوامل فردي و گروهی را در بر می
استانداردها، فقدان نظارت بر عملکردها، دستکاري در اسناد و نادیده گرفتن قوانین اداري، نبود شفافیت در وظایف و ، قوانین

گرایی مدیران توجهی به شایستگی نیروي انسانی و باندبازي و گروهشوند. از سوي دیگر بیمدارك نیز در این تعریف جمع می
لذا این  رکنان بپاشد.برخی کا در خالف را و بذرانحراف و حس ضایع شدن حقوق کارمندان گردد تواند زمینه سازارشد می

  مطالعه بمنظور بررسی عوامل موثر در بروز تخلفات اداري کارکنان انجام گردید.

،  Google scholarبا مطالعه مقاالت انتخاب شده از سایت هاي جستجوي مقاالت نظیر این تحقیق مروري روش کار: 
ISI ید.و سایر سایت هاي مرتبط با استفاده از کلمات کلیدي انجام گرد  

 باشد. نظارت داشته موثري نقش تخلفات کنیتواند در ریشهمی سازمان در کل عملکرد مدیریتبررسی ها نشان داده یافته ها: 
از  جلوگیري براي توانند از آنمی مدیران که است و سازمانی کاري از انحرافات بازدارنده از عوامل یکی عنوانبه و کنترل
، عدم توجه به مشکالت کارکنانمی توان به موثر در تخلفات اداري   جمله عوامل از اساس این کنند. بر استفاده تخلفات

عدم تفویض اختیارات  ،و ضوابط مقررات در اجراي تبعیض اعمال ،کار ناعادالنه تقسیم ،کارکنان آموزشی نیازهاي به توجهیبی
نام  نظارت کافی فقدان کنترل و ،صالحیت فاقد مدیران خدمت و تداوم در انتصاب ثباتی و بی نظمی بی ،سوي برخی مدیران از

ناخت دقیق نسبت به ش  پیشگیري از تخلفات راهی است که باید با اعتقاد و جدیت پیمود و براي کسب موفقیت از طریق برد .
اختیار  فرآیند تفویض درست کارگیريبا به مدیران .ئوالنه عمل کردآن به طور مس تخلف و راههاي مقابله با عوامل بروز

 کاري، نقضکنند با کم و تبعیض عدالتیبی احساس کارکنان چنانچه کنند. جلوگیري سازمانی از تخلفات توانند از بخشیمی
رسد در دار میحق به حق مقررات صحیح با اجراي کهدریابند  اگر کارکنان دهندمی نشان از خود واکنش تفاوتیو بی مقررات

 یابد.می کاهش شدتبه تخلف و میزان باال خواهد رفت وريبهره سطح صورت آن

 وريبهره که است امري و سازمانی کاري از استانداردهاي انحراف عنوانبه کارکنان تخلفات: نتایج نشان داده نتیجه گیري
و  برخوردار است خاصی از اهمیت آن دهندهشکل و عوامل علل دهد. بنابراین، شناساییتاثیر قرار می تحت شدت را به زمانیسا

تواند در می که است فرایند مدیریت کارکنان موثر درتخلفات از عوامل کرد. یکی ها را شناساییریشه بایستی از برخوردها قبل
  .کند نقش ایفاي و یا تشدید تخلفات یکنریشه

  
  تخلف اداري ، فقدان نظارت ، عملکرد مدیریتی :  واژه هاي کلیدي
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  تابعه  هاي آموزشی درمانیوضعیت نیروي انسانی شاغل در بیمارستان

  1392دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 
  2طیبه اسماعیلی ،1 ماندانا امیري

  

 ، دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاونت توسعه مدیریت و منابعت ، کارشناس تشکیال - 1
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابلمدارك پزشکی، معاونت درمان مسئول آمار و - 2
  

بیمارستان یکی از سازمان هاي اصلی ارائه دهنده  خدمات بهداشتی درمانی است و نیروي انسانی مهمترین  :مقدمه و هدف
ترین منابع و سرمایه مورد نیاز بیمارستانها می باشد و نقش اصلی و اساسی را در برآورده نمودن نیازهاي درمانی جامعه به 

  کیفیت ارائه خدمات به بیماران موثر باشد. عهده دارند. کمبود ها و مازاد آن می تواند در کاهش
  

انجام شد.  1392این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  :روش کار
جامعه پژوهش شامل تمام بیمارستانهاي آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل بود داده ها از کلیه 

ارستانها اعم از بخش هاي بستري، پاراکلینیکی، اداري مالی، پشتیبانی و سایر بخش هاي بیمارستانی ( سرپایی و ....) از بیم
مورد بررسی قرار   Excelطریق اطالعات برگرفته ازسامانه آواب و ساناب جمع آوري گردید. و داده ها با استفاده از نرم افزار 

  گرفت.

اشغال تخت و  %74تخت فعال بستري ، 899داراي  1392مورد بررسی به طور میانگین در سال   هايبیمارستان: یافته ها
) نیروي غیر رسمی  بود. در %44نفر (  1076) نیروي رسمی و پیمانی و %56( نفر 1385نیروي انسانی که  2461

وجود داشت . از  نیروي غیر رسمی )2/1، نیروي رسمی و پیمانی  5/1نیرو ي انسانی( 7/2بیمارستانهاي تابعه به ازاي هر تخت 
) فوق %3نفر( 68) لیسانس، %50نفر(1240فوق دیپلم،  ) %12نفر (282) دیپلم و زیر دیپلم، %35نفر ( 871 نظر تحصیالت

نیرو وجود  86/1از کل کارکنان را نیروي بهداشتی درمانی تشکیل داده اند که به ازاي هر تخت  %69لیسانس و دکتري بودند و 
  بیشترین گروه بهداشتی درمانی  را به خود اختصاص داد. %57داشت و کادر پرستاري  نیز با 

 7/1ستاندارد وزارت بهداشت سرانه نفر (نیروي بهداشتی و درمانی ) به تخت در بیمارستانها تقریباً مطابق با ا :نتیجه گیري
نبودند. کمبود نیروي انسانی اعالم شده توسط بعضی  بنابراین بیمارستانها در مجموع داراي کمبود نیروي انسانیبوده 

  ازبیمارستانها با مدیریت صحیح و هماهنگی با مدیریت منابع دانشگاه برطرف خواهد شد.

  نیروي انسانی، بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی بابل واژه هاي کلیدي:
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   هاي دولتیقش برنامه ریزي نیروي انسانی در سازمانن
  

  4، مهرانگیز بالغی 3، قنبرعلی حسینجان زاده2سید صمد حجازي، 1گرائیلیموسی 
  

  ، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارگزین- 1
  ، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی - 2
  ، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل بازرگانیو کارشناسی ارشد مدیریت دانشج - 3
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابلپژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوريکارشناس امور  - 4

  
برنامه ریزي نیروي انسانی به سازمان کمک می کند تا تغییرات سازمانی و محیطی مرتبط با فعالیت هاي خود  مقدمه و هدف:

 حداقل هزینه ها مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به انطباق وضعیت سازمان با تغییرات رخ داده با حداقل هزینه اقدام نمایدرا با 
این مطالعه به منظور بررسی نقش تشخیص و تامین کادر مورد نیاز با توجه به تغییر و تحوالت در آینده است.نیز هدف آن  و

  در سازمانها انجام شد. ارهاي بهینه سازي آنبرنامه ریزي نیروي انسانی و راهک
  

 SID ،Magiran ،Iran و پایگاههاي  Yahooو  Googleاین مطالعه مروري کوتاه با جستجو در سایت هاي  روش کار:
Medex  .و با استفاده از واژه هاي کلیدي، برنامه ریزي، سازمانهاي دولتی، نیروي انسانی و بهینه سازي انجام شد  

  
یافت شد که پس از حذف  نقش برنامه ریزي نیروي انسانیمقاله در رابطه با  200در جستجوي انجام شده بیش از ا: یافته ه

. براي تعیین استبرخوردار  ايویژه گیري، از جایگاهتصمیم سازمانی منابع ریزيدر برنامهمشخص گردید که مقاالت غیر مرتبط 
افت نیروي انسانی  اطالعات در زمینه پرسنل موجود، توان ترفیع و ارتقا و خروج از خدمت ونیازهاي نیروي انسانی وجود آمار و 

در سازمان ضرورت دارد. برنامه ریزي نیروي انسانی نیاز به اطالعاتی در زمینه وضع پرسنلی موجود سازمان، مسائل و مشکالت 
از طریق برنامه ریزي نیروي انسانی، مدیران قادر  دارد. پرسنلی و اطالع از برنامه هاي آموزشی و ارزیابی عملکرد کارکنان

خواهند بود تا افراد مناسب را در زمان و محلی مناسب در خدمت داشته باشند، تا هم در جهت تحقق اهداف سازمان و هم 
  .تحقق اهداف فردي هر انسان شاغل با موفقیت روبرو شوند

  
نابع انسانی از وظایف عمده مدیریت منابع انسانی است که انجام صحیح آن در برنامه ریزي منتایج نشان داد که  نتیجه گیري:

   .حفظ و بقاي سازمان اثر تعیین کننده دارد
  

  هاي دولتی، نیروي انسانی و بهینه سازيبرنامه ریزي، سازمان واژه هاي کلیدي: 
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  مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکال میزان اثر بخشی گردش شغلی در
  2معصومه نادر نژاد ،1جمیله آقاتبار رود باري
  

  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مرکزآموزشی درمانی هفده شهریورمرزیکال،دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
  کارشناس پرستاري، مرکزآموزشی درمانی هفده شهریورمرزیکال،دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
  

مدیریتی  است که موضوع آن با جابجایی کارکنان درمشاغل گوناگون با انگیزه گردش مشاغل از جمله تدابیر . مقدمه و هدف:
.این مطالعه به منظور  بررسی میزان اثربخشی گردش شغلی هاي مختلف به طور مشروط و اقتضایی انجام می پذیرد

  درمرکزآموزشی درمانی هفده شهریورمرزیکال انجام گرفت.
  

با توزیع پرسشنامه استاندارد بین  1393کاربردي بوده ،به صورت مقطعی در مرداد- : این مطالعه از نوع توصیفی روش کار
  .کارکنان مرکز و تجزیه وتحلیل امتیاز حاصل از  پرسشنامه به صورت دستی انجام گرفت

  
تعداد  درصد) مرد بودند. از این33نفر(10درصد) زن و 67نفر(20نفر از پرسنل  که  به پرسشنامه پاسخ دادندکه 30یافته ها:

درصد) چرخش شغلی 60نفر از این افراد(18درصد) کارکنان غیر در مانی بودند. براي 40نفر(12درصد) درمانی و 60نفر(18
درصد)گردش شغلی 57نفر (17درصد)مرد بودند.با توجه به امتیاز مکتسبه  22نفر (4درصد)زن و 78نفر (14انجام شده بود که 

نفر 5درصد ) نظام گردش شغلی در مرکز را تاحدودي اثر بخش و 27نفر (8توصیف کردند،در بیمارستان را با اثر بخشی باال  
درصد)گردش شغلی در مرکز را با اثر بخشی پایین توصیف  نمودند .کلیه ي پاسخ دهندگان  پاسخ دادند که از گردش 16(

  شغلی در  این مرکز به عنوان تنبیه استفاده نمی شود.
  

به طور اثر بخش   انجام می  ن داد گردش شغلی در بیمارستان به عنوان یک راهکار مدیریتی  واین بررسی نشانتیجه گیري:
؛در عین حال توجه به عالیق افراد قبل از این چرخش ضروري است.استفاده ازگردش شغلی به منظور انگیزش گردد

  می گردد.وتوانمندسازي کارکنان و برطرف نمودن نیاز ها، در سایر بیمارستان ها پیشنهاد 
  

  : چرخش ،گردش شغلی ،اثر بخشی ،بیمارستان واژه هاي کلیدي
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  1393نیازهاي آموزشی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در امور پژوهشی: 
، 6، رویا رمضانی5، فریده قریب4، مهندس اسکندر شریفی3، دکتر علی بیژنی2، دکتر سیما عطاریان1احمديدکتر محمود حاجی
  10پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا، 9، سیده معصومه آقایی8، ناصر حبیبی7البنین عباسیام

  

 - 3کارشناس بودجه، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2استادیار، مرکز تحقیقات کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
گروه  -5مدیر امور عمومی، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -4علوم پزشکی بابل  آوري، دانشگاه مدیر امور تحقیقات و فن

کارشناس امور رایانه، معاونت نوسعه مدیریت و  - 6بندي مشاغل، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل تشکیالت، آموزش و طبقه
کارشناس امور رایانه، معاونت   -8کارشناس آمار، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل   -7بابل  منابع، دانشگاه علوم پزشکی

استادیار،  - 10کارشناس منابع انسانی، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -8آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل تحقیقات و فن
  ت عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز تحقیقا

هاي مهم جهت توانمندسـازي مـدیران   هاي متناسب با آن یکی از گامشناسایی نیازهاي آموزشی و اجراي دوره مقدمه و هدف:
تعیـین نیازهـاي   منظـور  این مطالعه بـه  و کارشناسان حوزه سالمت بوده و نقش مهمی در ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانی دارد. 

  .انجام گرفت هاي پژوهشیآموزشی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در راستاي فعالیت
  

جامعـه پـژوهش کارکنـان     انجـام گرفـت.   1393ماهه اول سال ششدر  کهبوده  Cross-Sectionalاز نوع  مطالعه :روش کار
ابـزار  نویسی بودند که به صورت سرشماري به عنوان نمونه انتخـاب شـدند.   چکیدههاي غیرهیات علمی شرکت کننده در کارگاه

سـئوال بسـته    4سئوال باز و بسته و نیازهاي آموزشی با  9ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهاي فردي با آوري دادهجمع
افـزار اکسـل وارد و در   آوري شـده در نـرم  هـاي جمـع  مورد تائید قـرار گرفـت. داده  که روایی و پایایی آن در مقیاس لیکرت بود 

SPSS17 داري معنی در سطحP<0.05  شدتحلیل.  
  

و  8/38±2/7درصد) زن بودند. میانگین و سابقه خدمت کل افراد به ترتیـب   8/62نفر ( 162نفر مطالعه شده،  260از  ها:یافته
درصـد) در حـوزه اداري    6/50نفـر (  129داشـتند.  درصد) افراد مدرك تحصیلی لیسانس  4/72سال بود. بیشترین ( 1/7±9/13

درصد) در حوزه آموزشی، پژوهشـی و فرهنگـی اشـتغال     7/4نفر ( 12درصد) در حوزه بهداشتی درمانی،  7/44نفر ( 114مالی، 
یـا  نفـر   172درصد) مدرك تحصیلی پیراپزشکی یا بهداشـت را داشـتند. اکثـر کارکنـان (     9/42نفر یا  97داشتند. بیشتر افراد (

نمره کل، در خصـوص شـرکت در کارگـاه     5ها مشغول بکار بودند. میانگین سطح نیاز اعالم شده از درصد) در بیمارستان 7/67
بـوده   SPSS 1/1±2/4و در کارگـاه   1/4±1، در کارگاه پروپوزال نویسی 2/4±1، در کارگاه روش تحقیق 1/4±9/0مقاله نویسی 

ارتبـاط   SPSSهاي مقاله نویسی، روش تحقیق، پروپـوزال نویسـی و   شرکت در کارگاهاست. بین مقطع تحصیلی و سطح نیاز به 
دار رابطه معنی هاي مذکور). بین سن و سابقه خدمت و سطح نیاز به شرکت در کارگاهP>05/0(دار وجود داشت مستقیم معنی
  ).   P<05/0(  وجود نداشت

 
هـاي امـور پژوهشـی    نیاز کارکنان غیرهیات علمی جهت شـرکت در کارگـاه  سطح نتایج این مطالعه نشان داد که  گیري:نتیجه

آوري نسـبت  معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مساعدت معاونت تحقیقات و فنگردد بیش از حد زیاد بود. پیشنهاد می
  اي طراحی و اجرا نماید. هاي مداخلهبرنامه هاي مذکوربه برگزاري کارگاه

  
    نیازسنجی آموزشی، آموزش کارکنان، امور پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل دي:هاي کلیواژه
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  حقوق متقابل سرپرستان، همکاران و زیردستان از منظر امام سجاد علیه السالم
  2، علی بیژنی 1صدیقه یزدانپور

  
 بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 اجتماعی موثر برسالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابلمرکز تحقیقات عوامل  - 2

  
حق و وظیفه دو واژه اي می باشند که در اکثر موارد همراهی دارند و در هر ارتباطی حقوق متقابل را شکل می  هدف:ومقدمه

اي سازمانی مختلف دهند . در سازمان هاي اداري عالوه بر رابطه کارکنان  با ارباب رجوع، تعامل صحیح بین همکاران در رده ه
به عنوان یک عنصر مهم درون گروهی می باشد که باعث ایجاد آرامش محیط ، باال بردن رضایت شغلی و ارائه خدمات مناسب 
تر می گردد. یکی از نکات مورد توجه سیاستگذاران سازمانها تدوین منشور اخالقی مناسب در این زمینه و اجرایی نمودن آن 

معه اسالمی منابعی غنی از قرآن، روایات و سنت در این خصوص وجود دارد. هدف این مطالعه است. بدیهی است در جا
  برشماري برخی از این تعالیم از دیدگاه امام سجاد علیه السالم می باشد.

  
و این مطالعه با واکاوي و استخراج مولفه هاي مختلف در خصوص حقوق متقابل بین همکاران با بهره گیري از د روش کار:

  منبع ارزشمند صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد علیه السالم، فهرستی از انواع حقوق و تکالیف را ارائه می دهد.
  

نتایج این مطالعه نشان می دهد در دو منبع مذکور صدها بار به نحوي به حقوق متقابل بین همکاران اشاره شده  یافته ها:
، 26، 22، 20، 13، 8صی و تفصیلی و در صحیفه سجادیه به خصوص در باب هاي است که در رساله حقوق به صورت اختصا

نکات بسیار مهمی در این خصوص یافت می شود که می توان در پنج دسته و گروه اصلی تبیین نمود:  47و  39، 38، 35، 30
زیردستانی که با کمک آنان اول حقوق خداوند به سبب اعطاي نعمت رئیس و مافوق، چه از نظر اجرایی و یا علمی، نعمت 

مسئولین به عزت می رسند، نعمت همکاران و مالزمانی که یاریگر هم می باشند و ... که این حقوق شکر نعم و عذر از قصور در 
وظایف را واجب می گرداند. دوم حقوق مسئولین بر زیردستان که شامل تبعیت در اجراي فرامین، فراهم نمودن رضایت آنان، 

در امانت، تشکر و قدردانی از احسان و انتشار خوبی هاي آنان و ... در چارچوب رضایت حق تعالی می باشد. سوم  عدم خیانت
حقوق زیردستان بر مسئولین که شامل موارد بسیاري از جمله رعایت عدالت، رفتار رحیمانه، خیرخواهی، گشاده دستی، صبر بر 

عدم تحمیل کار بیش از طاقت، نگاه برابر بین قوي و ضعیف و فقیر و غنی،  برخی اعمال و رفتار آنان، چشم پوشی از خطایا،
عزت بخشی و حفظ کرامت انسانی و ... می باشد. چهارم حقوق همترازان که می توان از حسن مصاحبت، مشورت در امور، 

وق متقابل بین تمام سطوح کمک در انجام وظایف در حضور و غیبت یکدیگر، عدم حسدورزي و ... می توان نام برد. پنجم حق
به عنوان برادر دینی و یا رعایت حقوق انسانی که این گروه طیف وسیعی از مکارم اخالقی را اعم از شکر و سپاس در مقابل 
اعمال نیک و صبر،  بخشش در خصوص بدي ها و نامالیمات و حقوق خاص تک تک اعضا و جوارح انسان و ... را شامل می 

  گردد.
  

با توجه به تعالیم برگرفته از منابع فوق، هندسه حقوق متقابل بین اعضاي یک سازمان به نحوي ترسیم شده  نتیجه گیري:
است که الگویی مبتنی بر کرامت انسانی را به صورت علمی و عملی ارائه می نماید و به نظر می رسد افراد در سطوح سازمانی 

شامل حال آنان گردیده است، تکالیف سنگین تري در خصوص اداي  باالتر با توجه به نعمت ها و موهبت هاي بیشتري که
  حقوق دارا باشند.

  حقوق متقابل، امام سجاد(ع)، همکاران، سرپرستان، زیردستان واژه هاي کلیدي:
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مقایسه وضعیت موجود کادر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با شاخص هاي استاندارد 
  پزشکیوزارت بهداشت درمان و آموزش 

  2دکتر سیمین موعودي،1مریم حیدریان بایی
  

  کارشناس بهبود روش، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  مدیر اجرایی و سرپرست امور هیات علمی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2

  
است که کمبود و یا مازاد آن می تواند در کاهش : نیروي انسانی از مهم ترین منابع و سرمایه هاي هر سازمانی مقدمه و هدف

کیفیت خدمات ارائه شده موثر باشد. نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هیأت علمی به عنوان سرمایه انسانی مهم و لزوم 
ت علمی دانشگاه این پژوهش به منظور مقایسه وضعیت موجود کادر هیا ها از استادان فرهیخته، کارآمد و معتقد،مندي دانشگاهبهره

  علوم پزشکی بابل با شاخص هاي استاندارد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام گرفت.
  

مقطعی بر اساس شاخص استاندارد نسبت دانشجو به اعضاي هیات علمی وزارت بهداشت  -: این مطالعه از نوع توصیفیروش کار
جز دانشجویان بین الملل و دکتري تخصصی پژوهشی در دانشگاه حصیل بهصورت گرفته است. ابتدا تعداد کل دانشجویان در حال ت

  به تفکیک مقطع، از طریق سیستم سما جمع آوري، سپس با شاخص هاي استاندارد وزارت بهداشت تطبیق داده شد. 
  

داقل تعـداد هیـات   نفـر و حـ   2665نفر، تعداد دانشجویان در حال تحصیل 310تعداد اعضاي هیات علمی موجود دانشگاهیافته ها: 
نفر می باشد که فاصله وضع موجود از استانداد وزارت بهداشـت بـه تعـداد     337علمی مورد نیاز بر مبناي شاخص استاندارد وزارت، 

نفراست. به عبارت دیگر تعداد اعضاي هیات علمی شاغل در این دانشگاه بر مبناي شاخص نسبت دانشجو به کادر هیـات علمـی   27
که با تشکیل گروههاي آموزشی مستقل و لحاظ نمودن اعضاي هیات علمی مـرتبط جهـت   انتظار است. ضمن اینحداقل مورد  92%

آموزش فراگیران مقاطع تحصیالت تکمیلی از جمله دستیاري و فوق تخصصی، می تـوان تعـداد ردیـف هیـات علمـی بیشـتري در       
  تشکیالت دانشگاه لحاظ نمود.

 
داد که دانشگاه علوم پزشکی بابل از لحاظ کادر هیات علمـی در وضـعیت مطلـوبی قـرار دارد. بـا      نتایج مطالعه نشان نتیجه گیري: 

منظور جذب نیروي هیات علمی بیشـتر و رسـاندن   توجه به رسالت این دانشگاه پیشنهاد می گردد مدیریت و برنامه ریزي صحیح به
هاي مدیران و لیت ها در واحدهاي تابعه دانشگاه در اولویت برنامهآن به سطح استاندارد و به تبع آن افزایش کارآیی و اثر بخشی فعا

  سیاست گذاران وزارت و دانشگاه متبوع قرار گیرد.
  

  شاخص هاي استاندارد وزارت بهداشت، عضو هیات علمی، نیروي انسانیواژه هاي کلیدي: 
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  در نهج البالغه علی امام دیدگاه از مدیریت اصول
   3حسین فرجی ،2فاطمه رسولی خورشیدي   ،1ماریه صفري  

  

 کارشناس تربیت بدنی، گروه هوشبري ، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 کارشناس پژوهشی استانداري   -کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی - 2
  کارشناس بهداشت محیط ، معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  

در  اصول سلسله یک به باید شده، تعیین پیش از اهداف سمت به انسانی نیروي هدایت براي مدیران و هدف: مقدمه
 در مدیران شکست سبب نیز ها به آن توجهیبی و  کاري کیفیت افزایش اصول، این رعایت د.باشن بند پاي مدیریت
  است. علی امام دیدگاه از مدیریت اصول ، هدف  از این مطالعهشد خواهد نظر مورد اهداف به رسیدن

  
کتاب  نهج البالغه و  بررسی متونی که حاوي مطالبی از نهج  مطالعه حاضر یک پژوهش مروري که با  مطالعه در :روش کار

  البالغه بودند،  انجام شد
  

ازجمله  کارآمد مدیریت براي متعددي اصول حضرت عملی سیره و روش و )ععلی ( امام سخنان مراجعه به با یافته ها:
- انسجام توانایی، اجرا در بودن مصمم ، کارکنان معیشتی وضع به توجه، دستان فرو با منصفانه برخورد، بدرفتاري از دوري
-پاك، تکلیف به آشنایی ،اجتماعی تحوالت از آگاهی، خویشتن شناخت ،توانایی ،هدف برابر در تعهد، جامعه حفظ و دهی

، اسرار حفظ ،تنبیه و تشویق، تفویض اختیار،  امور در اعتدال رعایت، انتقادپذیري، مالیم رفتار، چاپلوسان از محیط سازي
انضباط ،  و کفایت ،نظم و صدر، شایستگی تدبیر، سعه کاري، حسن ، تجربهتخصص ،آگاهیدانش،  و علم ،نگري آینده
 و تجزیه تشخیص، خانوادگی داشتن، قدرت صالحیت و قوي، پاکی حافظه داشتن تنبلی، از دوري و پشتکار سابقه، حسن

 فروتنی، عدالت، و مشکالت، قاطعیت، شجاعت ، وفاداري ، تواضع برابر در توانایی، استقامت و نگري، قدرت تحلیل، آینده
کردن،   نفس، مشورت به جویی، اعتماد عیب از پرهیز و پوشی بردباري، عیب و رویی ، امانتداري ، صبرانصاف گشاده

 و عهد، جاذبه به پذیري، وفاي پوزش تکبر، گذشت، و غرور از کارکنان، پرهیز با مستقیم قضاوت ارتباط در دقت و احتیاط
قدرتمندان،  با قاطعیت جامعه، قبال در گرایی، مسئولیت خدا، حق بر نفس، توکل کنترل دافعه، صداقت، تقوي، توانایی

مقام   از استفاده سوء از خالف، پرهیز اعمال در همکاري اموال، عدم در جویی اطرافیان ، صرفه و خویشان به ندادن امتیاز
  .آید می دستبه 
 

 شود می شود و پیشنهاد می تقسیم  مکتبی و ارزشی البالغه به  تخصصی، نهج در معیارهاي مدیریت نتیجه گیري:
  کنند. سازي پیاده خود هاي زیرمجموعه و سازمانها در را مدیریتی سبک این مدیران

 
 البالغه نهج  ،امام علی (ع)  ،اصول مدیریت :واژه هاي کلیدي
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  هاي استحقاقی و استعالجی استفاده شده ارزیابی میزان مرخصی
  1393کارکنان دانشکده پیراپزشکی: 

  
  5نیاهاجر طبري، 4محبوبه خادم، 3زهرا رفاهی، 2، حسین فرجی1سید علی میري

  
   امور اداري، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مدیر هاکارشناس مبارزه با بیماري - 1
                   کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
                  ی بابل                                  دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشک کارشناس پرستاري، آموزش گروه پرتو پزشکی، - 3
  دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل اي، گروه فیزیک،کارشناس ارشد فیزیک هسته - 4
  مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5

                            
گی از سوي وري و جلوگیري از روزمرهمرخصی به منظور تامین آسایش و رفاه حال کارکنان، افزایش بهرهدف: مقدمه و ه

هاي اجرایی و دولت در نظر گرفته شده است. کارکنان در طول دوره خدمت بر حسب ضرورت از سازمان براي شاغلین دستگاه
نمایند. این مطالعه به منظور بررسی میزان اعتی روزانه استفاده میها اعم از استحقاقی، استعالجی و ساشکال گوناگون مرخصی

 1393هاي استحقاقی و استعالجی استفاده شده کارکنان دانشکده پیراپزشکی در ارتباط با واحدهاي شغلی در سال مرخصی
  انجام شده است.

  
ام شده است. جامعه و نمونه پژوهش در دانشکده پیراپزشکی انج 1393: این مطالعه به صورت توصیفی در سال روش کار

کارکنان غیر هیات علمی اعم از رسمی و غیر رسمی شاغل در دانشکده بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار 
مالی، آموزشی، خدماتی و تخصصی و گروه تخصصی نیز چهار زیر  - آوري لیست محقق ساخته شامل چهار گروه اداريجمع

ها با مراجعه به مستندات پرسنلی نمونه پژوهش علوم آزمایشگاهی، فیزیک و هوشبري بوده است. داده گروه بهداشت محیط،
آوري، به صورت دستی توصیف و با استانداردهاي سازمانی شامل سقف حداکثر یک ماه مرخصی و چهار ماه استعالجی در جمع

  سال مقایسه گردید. 
  

مالی، بهداشت محیط، آموزش،  -هاي اداريهاي استفاده شده در بین گروهخصینتایج نشان داد که میانگین مر ها:یافته
روز در سال بوده است.  5/31و  5/27، 5/26، 5/22، 6/18، 7/17، 16خدمات، هوشبري، فیزیک و علوم آزمایشگاهی به ترتیب 

روز از مرخصی  30بیش از  %7/17 روز و 15-30بین  %7/57روز،  15از کارکنان کمتر از  %5/24در دسته بندي انجام شده 
کارکنان غیر  %5/62روز از مرخصی استحقاقی استفاده نمودند،  30استحقاقی استفاده نمودند. از میان کارکنانی که بیش از 

روز بوده است. همچنین میانگین مرخصی استعالجی  6/19روز و مرد  5/24اند. میانگین مرخصی در کارکنان زن رسمی بوده
  روز در سال بوده است. 6تا  7/1شده کارکنان در محدوده استفاده 

  
مطالعه نشان داد که میانگین مرخصی استفاده شده در زنان بیشتر از مردان و در گروه علوم آزمایشگاهی بیشتر  گیري:نتیجه

گردد، . لذا پیشنهاد میروز در کارکنان غیر رسمی باالتر بوده است 30ها و میزان مرخصی استفاده شده بیش از از سایر گروه
مدیریت نسبت به اختالالت احتمالی محل کار متقاضیان استفاده از مرخصی تدبیر نمایند و در زمان موافقت مرخصی، نظارتی 

  هاي استحقاقی داشته باشند.بر مانده مرخصی
  وريارزیابی، مرخصی استحقاقی کارکنان ، مرخصی استعالجی کارکنان ، افزایش بهره هاي کلیدي:واژه



  48      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  تأثیر مدیریت منابع انسانی بر بهبود اثربخشی کارکنان 
  

   2قنبرعلی حسینجان زاده،  1سیدصمد حجازي
  

  مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  معاون مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  

 البته و فردي توسعه سازي،هویت رفاه، هدف با هاي متفاوت کارمندينقش کارکنان با  هاسازمان در عمده  :مقدمه و هدف
 به مدیران و کارکنان بین ارتباط برقراري در اساسی بسیار نقش انسانی منابع مدیریت که کنندفعالیت می مالی کسب درآمد

 توسعه فرصت کارکنان که شود حاصل اطمینان باید که است مهم جهت آن از به ویژه انسانی منابع مدیریت نقش. دارد عهده
مدیریت  هاينقش شناسایی منظوراین پژوهش به  .هستند خشنود خود کاري وضعیت و شرایط از و آورندمی دست به را خود

  .انجام گرفتانسانی بر بهبود اثربخشی کارکنان  منابع
  

  هايسایت در جستجو با اي ومطالعه کتابخانهها با انجام گرفت. داده 1390پژوهش مروري  بود که در سال روش کار: 
SID, Magiran  وGoogle و مورد استخراج مطالعه هدف با مقاله منطبق 6مرتبط،  مقاله 14 گرفت. از  بین انجام 

  قرار گرفت.  بررسی
  

کارکنان، تهیه لیست امروزه وظایف مدیریت منابع انسانی همچون گذشته صرفا به وظایفی همچون حضور و غیاب  ها:یافته
هاي امروزي شود. مدیریت منابع انسانی در سازمانکاري،تشکیل پرونده پرسنلی و یا مسائل ساده دیگر ختم نمیحقوق و اضافه

آمیز باید به مسائل انگیزشی، ارضاي نیازهاي معنوي، فراهم آوردن فضایی براي رشد خالقیت همراه با ایجاد محیط سالم و صلح
مدیریت منابع انسانی در راستاي  مین نیازهاي مادي کارکنان حتی بعد از پایان خدمت هم توجه و تاکید نماید.در کنار تا

هاي نیرویابی کارکنان، جذب و گزینش کارکنان، طراحی و اجراي برنامهاثربخشی کارکنان باید پنج وظیفه اصلی شامل: 
هاي مهمی ا و توسعه شغلی کارکنان متمرکز شود. یکی از زیرساختبررسی شرایط ارتقآموزشی، ارزشیابی عملکرد کارکنان و 

باشد که آوري اطالعات میکه مدیریت منابع انسانی در شرایط امروزي باید نسبت به استقرار و توسعه آن اقدام نماید توسعه فن
  برداري قرار دهند. هرههاي سازمانی باید نسبت به آن توانمند شوند و در بهبود اثربخشی مورد بتقریبا همه رده

  
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت منابع انسانی اگر از نگاه سنتی به وظایف نوین ارتقا و توسعه یابد،  نتیجه گیري:

هاي نوین، نسبت به ارتقاي گردد مدیریت منابع انسانی با طراحی برنامهتواند در اثربخشی کارکنان موثر باشد..پیشنهاد میمی
  مستمر کارکنان اقدام نماید.

  
 کاري کاري، شرایط وضعیت، اثربخشیبهبود ، مدیریت منابع انسانی  :هاي کلیديواژه
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  هاچالش هاي پیش رو در روند ارزیابی کارکنان در سازمان
  

  4موسی گرائیلی، 3، مهرانگیز بالغی 2حجازي، سید صمد 1قنبرعلی حسینجان زاده
  

  دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، معاون مدیر امور اداري ، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  ل فوق دیپلم امور اداري ، مدیر امور اداري ، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی باب - 2
  کارشناس امور پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی بابل   - 3
  دیپلم ، رئیس نیروي انسانی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4

  
در اغلب سازمانها و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفیعات، تعیین شایستگی و نظایر این ها  مقدمه و هدف:

شرکتهاي دولتی و خصوصی مطرح است. ارزشیابی ابزار موثري در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن، 
هدف از این مطالعه بررسی ضمن آن که سازمانها با کارایی به اهداف خود می رسند، منافع کارکنان نیز تامین می گردد.

  ن در سازمانها می باشد.مشکالت ارزیابی کارکنا
  

 SID ،Magiran ،Iran و پایگاههاي  Yahooو  Googleاین مطالعه مروري کوتاه با جستجو در سایت هاي  روش کار:
Medex  .و با استفاده از واژه هاي کلیدي، کارکنان، سازمانهاي دولتی، ارزیابی و مشکالت انجام شد  

  
مقاله در رابطه با ارزیابی کارکنان یافت شد که پس از حذف مقاالت غیر  100در جستجوي انجام شده بیش از یافته ها: 

ساده ترین و در عین حال معروفترین روش ارزیابی شیوه انجام کار مشکالت ارزیابی در سازمانها، مشخص گردید که  مرتبط با
و کیفیت به عنوان عوامل ارزیابی  . در جدول مورد بحث ویژگیهاي خاصی چون کمیت  جدول رتبه بندي مقایسه اي می باشد

و نیز عوامل سنجش شیوه انجام کار از ضعیف و بد تا عالی , براي سنجش هر یک از عوامل گنجانده شده و نمره و رتبه شیوه 
-انجام کار هر یک از کارکنان با زدن عالمت به طور دقیق مشخص شده و ارزیابی انجام پذیرفته در کلیه عوامل در پایان جمع

ندي خواهد گردید .بسیاري از سرپرستان هنگام تکمیل فرمهاي ارزشیابی از نوعی گرایش عمومی پیروي می نمایند . به طور ب
طبیعی اینگونه ارزشیابی صحت کار را به طور جدي خدشه دار نموده و در بهره گیري از آن براي تصمیم گیري در زمینه 

  .مشاورتی تاثیر منفی می گذارد مواردي نظیر ترفیع , تعیین حقوق و یا مقاصد
  

موضوع ارزیابی کارکنان در سازمانهاي ایران یک مشکل اساسی بوده بطوریکه کلیه ارزیابیهاي نتایج نشان داد که  نتیجه گیري:
  نیاز به ارتقاء دارد.کارکنان در سازمانها 

  
  کارکنان، سازمانهاي دولتی، ارزیابی و مشکالت واژه هاي کلیدي: 
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  مؤثر ایجاد انگیزه در بین کارکنانعوامل 
   

  5پور، حکیمه گلعلی4، نرجس تقی مشایی 3، سعیده کاکوان2، فریدون کیهانیان1علی سلملیان
 

  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مسئول خدمات، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  مالی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -کارشناس ارشد مدیریت دولتی- 3
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارگزین، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
  لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5
  

ام رساندن وظایفشان به کار       انگیزه، انرژي، تعهد و خالقیتی است که کارکنان یک سازمان براي به انج مقدمه و هدف:
گیرند. انگیزه بدون تردید سهم عظیمی در بهره وري فعالیت ها و کسب کارها دارد. در مدیریت رفتار سازمانی و منابع می

ین اي دارد و نظریات فراوانی در ابدیل خود در برابر سایر عوامل و وظایف جایگاه ویژه انسانی ایجاد انگیزه به دلیل نقش بی
زمینه ارائه شده است با وجود این مدیران همواره با این پرسش روبرو هستند که چگونه باید انگیزه را در کارکنان خود ایجاد 

  کنند؟ این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر ایجاد انگیزه در بین کارکنان انجام گرفته است.
  

و  ,Google Google Scholar, Modir.ir, Modiryarایتهاي اي و جستجو در سپس از مطالعه منابع کتابخانه روش کار:
هاي انگیزش، هاي انگیزه، عوامل ایجاد انگیزه، نظریهبا استفاده از مؤلفه Elsevier Emerald,، Sid, magiranپایگاه مقاالت 

  موضوع مرتبط استخراج گردید. 47صورت گرفته که در نهایت 
  

هاي مختلفی براي ایجاد انگیزه در کارکنان وجود دارد. مدیران و نظریه پردازان رشته نتایج مطالعه نشان داد که شیوه یافته ها:
اند که هرکدام به نوبه خود بر چگونگی رفتار مدیران هاي ایجاد انگیزه نظریاتی ارائه دادهمدیریت همواره درباره انگیزش و روش

مازلو: نیازهاي بنیادي، امنیتی، اجتماعی، احترام، شناخت،  -1ها عبارتند از:مهمترین  این نظریهبا کارکنان اثر می گذارد که 
هرزبرگ: دو دسته عوامل بهداشتی(زندگی شخصی حقوق شرایط کار امنیت کار  -2کند زیبایی و خود شکوفایی را بیان می

ل انگیزشی (کسب موفقیت، چالشی بودن کار، افزایش امنیت شغل سبک مدیریت روابط متقابل افراد و موقعیت شغل) و عوام
آلدرفر: نیازهاي هستی یا وجود،  -3داند مسئولیت، رشد و بهبود در کار، تحسین به خاطر انجام کار) را در ایجاد انگیزه مؤثر می

تقسیم کار، جبران  فایول: با مفاهیمی چون -4نیازهاي تعلق، داشتن ارتباط و نیازهاي رشد را مورد بررسی قرار می دهد 
انتظار وروم: فرد  -5کند خدمات کارکنان، پاداش منصفانه و مبلغ دریافتی در حد رضایت را جزء عوامل انگیزشی بیان می

  انتظار ) ×ها اولویت =کند که حداکثر نتیجه برایش متصور شود(نیروي انگیزشیانگیزه کاري را پیدا می
  

هاي فوق استخراج گردید مشخص شد که کارکنان ممکن ختلف ایجاد انگیزه که از نظریههاي مبا توجه به شیوه گیري:نتیجه
هاي مختلف وارد سازمان شوند و فعالیت نمایند، بنابراین شناسایی عوامل انگیزش می تواند در بهبود عملکرد است با انگیزه

تر خواهد ترو منطقیي داشته باشند رفتارشان عقالییکارکنان مؤثر باشد در این زمینه هر قدر افراد نیازهاي ارضاء شده بیشتر
هاي انگیزش مفاهیم موجود در شد و اثر بخشی و کارایی سازمان بیشتر می شود بنا براین الزم است مدیران با آگاهی از نظریه
  را فراهم سازند.آنها رادر سازمان به کار گرفته و با ایجاد انگیزه در کارکنان زمینه بهبود عملکرد آنها در سازمان 

  
 انگیزه، انگیزش، مازلو، هرزبرگ، آلدرفر، فایول، ورومهاي کلیدي: واژه
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در بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم  بیمارستانی بر میزان کارایی تاثیر سیستم اطالعات
  1392پزشکی بابل در سال 

   3معصومه نقویان  ،  2، علی نقشینه 1محمد علی جهانی
  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدکتري  - 1
متخصص جراحی عمومی ومعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2

  دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشدآمارومدارك پزشکی  - 3
  

  کاربران نیازهاي با متناسبآن  توسعه و اصالح به بیمارستانی منجر اطالعات مند سیستم نظام ارزیابی هدف: و مقدمه
بر میزان تاثیرسیستم اطالعات بیمارستانی  بررسی هدف مطالعه با این لذا ،گردد می و اثر بخشی بیمارستان وافزایش کارایی

   بابل انجام گردیده است. پزشکی علوم دانشگاه تابعه هاي در بیمارستان کارایی از دید کارکنان
  

نفر از  155انجام شده است. جامعه پژوهش  1392این مطالعه کاربردي بوده که به شیوه توصیفی ومقطعی درسال  :کارروش 
به صورت  سروکار داشته اندمدیران وکاربران بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل که روزانه با نرم افزار

ده ها پرسشنامه اي بوده که روایی وپایایی آن تایید گردیده سرشماري در پژوهش شرکت نمودند. ابزار گرد آوري دا
است.پرسشنامه مذکور شامل سئواالت زمینه اي و اختصاصی در مقیاس لیکرتی بود که توسط افرادبه صورت مستقل تکمیل 

در   ANOVAو  2χبا آمار توصیفی و تحلیلی و آزمون هاي   SPSSگردید. داده ها پس از گرد آوري با استفاده از نرم افزار
  .مورد تحلیل قرار گرفت05/0سطح معنی دار  

  
را خانم ها تشکیل داده بودند.در بیمارستان هاي مورد پژوهش پرستاران  افراد مورد مطالعه%9/72در این مطالعه ، یافته ها:

ب مهارت هاي جدید بیشترین میانگین وزنی،نمره مربوط به نیاز به کس بودند. HISکنندگان از شبکه  بیشترین استفاده
مثبت نسبت  داشته اند.نگرش HISنسبت به  از افراد شرکت کننده در مطالعه نگرش مثبت %8/76)بود. 72/3±7/0کاربران (

   داري وجود نداشته استی کارکنان از نظرجنسیت،مدارك تحصیلی وسابقه، اختالف معنبین گروه هاي  HISبه استفاده از
(p-value>0/05). به استفاده از  نگرش اماHIS داري وجود دارد یبیمارستان هاي تحت پوشش اختالف معن در                

(p-value=0/007).  
  

با توجه به اهمیت به کارگیري سیستم اطالعات بیمارستانی در افزایش کارایی و نقش آن در کاهش خطاها و  نتیجه گیري:
بیمارستان، مدیران و برنامه ریزان دانشگاه می بایستی در جهت ارتقاء نگرش مثبت اکثریت کارکنان به این تکنولوژي در 

  سیستم اطالعات بیمارستانی گام  هاي موثري بردارند .
  

  بابل کارایی، سیستم اطالعات بیمارستانی،واژه هاي کلیدي:
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شاخص هاي بهره وري نظام مدیریت اطالعات سالمت در مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش 
  89-92دانشگاه علوم پزشکی بابل با استفاده از مدل پابن السو طی سال هاي 

  4، معصومه نقویان3رمضان آقاجانیدکتر ، 2علی نقشینهدکتر ، 1علی جهانیدکتر محمد

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  ،دکتراي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - 1
 بابلدانشگاه علوم پزشکی ،جراح عمومی و معاون درمان  - 2
 ، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل متخصص اطفال - 3
  کارشناس ارشد آموزش مدارك پزشکی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4

  

 هستند بیمارستان هاشاخص هاي عملکردي  یکی از مهم ترین ابزارهاي سنجش کارایی و بهره وري خدمات  مقدمه و هدف:
و مقا یسه آن با  89- 92سال هايکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی ابررسی عملکرد مرمنظور این پژوهش به  لذا

  شده است.  انجاممهمترین شاخص هاي  عملکردي وزارت متبوع 
  

 92تا 89این مطالعه از نوع کاربردي بوده که به روش توصیفی با استفاده از شاخص هاي عملکردي طی سال هاي  روش کار:
 4گرفته است. جامعه پژوهش مراکز آموزشی درمانی دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و نمونه پژوهش انجام 

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، آیت اله روحانی، شهید یحیی نژاد و کودکان امیرکال بود.ابزار گردآوري داده ها استفاده از 
مصوب وزارت بهداشت بود. شاخص هاي مورد بررسی درصد اشغال تخت،  201-1فرم فعالیت ماهیانه مراکز آموزشی درمانی 

نسبت عملکرد تخت، فاصله چرخش تخت، متوسط اقامت بیمار و درصد مرگ و میر بوده است. نرم افزار مورد استفاده در این 
  بوده است. Excel 2007پژوهش

 
در مقایسه با استانداردهاي وزارت متبوع از نظر شاخص درصد  اشغال تخت ، مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی  :یافته ها
در  92و مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد در سال  90و مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکال در سال  89در سال 

رار داشتند. از نظر شاخص نسبت عملکرد تخت  وفاصله چرخش وضعیت متوسط و سایر بیمارستان ها در وضعیت مطلوب ق
تخت کلیه مراکز در وضعیت مطلوب قرار داشتند. از نظر شاخص متوسط اقامت بیمار مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی 

مطلوب در وضعیت نامطلوب و سایر مراکز  طی سال هاي در وضعیت نا 92در وضعیت متوسط و در سال 89-91طی سال هاي 
در وضعیت متوسط و در   92قرار داشتند. از نظر شاخص درصد مرگ و میر ناخالص مرکز آموزشی درمانی آیت اله در سال 

در وضعیت مطلوب و سایر مراکز در وضعیت مطلوب قرار داشتند. . از نظر شاخص درصد مرگ و میر خالص  89-91سال هاي 
مقایسه هم زمان شاخص ها با استفاده از نمودار پابن السو، یافته ها نشان داد  کلیه مراکز در وضعیت مطلوب قرار داشتند. در

  در ناحیه سوم (نسبتا خوب) قرار داشتند. 92و  91، 90، 89مرکز آموزشی درمانی  مورد مطالعه در سال  4هر 
  

ن شده وزارت متبوع به نتایج مطالعه نشان داد که شاخص هاي مورد مطالعه نسبت به استانداردهاي تعیی :نتیجه گیري
استثناي شاخص متوسط اقامت بیماران در مجموع در وضعیت مطلوب قرار داشتند. شاخص متوسط اقامت بیمار در وضعیت 

  می رسد. ط اقامت بیمار امري ضروري به نظرنامطلوب قرار دارد. لذا تالش در جهت کاهش شاخص متوس
  

 عات سالمت،بیمارستان،بابلشاخص هاي بهره وري،مدیریت اطالواژه هاي کلیدي:
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  تاثیر استفاده از اینترنت بر ارتقاء اطالعات بالینی از دیدگاه پرستاران شاغل 
  1393در بیمارستان آموزشی درمانی روحانی شهرستان بابل،سال 

 
  2آمنه شعبانی فرامرزي ،1آسیه شعبانی فرامرزي 

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس پرستاري، بیمارستان آیت اهللا روحانی،  - 1
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی نیروي انسانی ،بیمارستان آیت اهللا روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  

و استفاده از اینترنت، ضمن دسترسی آسان به اطالعات جهانی، فرصتها را نیز کسب مهارتهاي متعدد فراهم : مقدمه و هدف
با بیماران مراجعه کننده به بیمارستانها می باشند پرستاران می باشند که در این دنیاي پر از بیشترین گروهی که در ارتباط 

اطالعات، استفاده از این فناوري جهت ارتقا اطالعات بالینی کمک کننده می باشد که در این پژوهش محقق بر آن گشته تا به 
گاه پرستاران بیمارستان آموزشی درمانی روحانی شهرستان بابل در تاثیر استفاده از اینترنت جهت ارتقا اطالعات بالینی از دید

  صورت پذیرفت. 1393سال 
  

: در این پژوهش از پرسشنامه دست ساز که روایی آن توسط استاد و سوپر وایزر آموزشی بیمارستان و پایایی آن نیز روش کار
. سپس پرسشنامه مورد تحقیق در بین پرستاران و  روحانی مورد تایید قرار گرفت 87/0با ضریب آلفا کرومباخ بیشتر از 

هاي با آزمون spss-18سوپروایزرهاي بیمارستان روحانی پخش گردید. داده هاي حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار آماري 
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. p-value<0/05آماري مرتبط با 

  
 ±09/4 پرستار  و سوپروایزرهاي بیمارستان روحانی با میانگین سنی 30میان تحلیلی در  - : این مطالعه توصیفیهایافته

انجام پذیرفت. در این پژوهش پرستاران از اینترنت بیشتر جهت ارتقا اطالعات نوین بالینی استفاده می نمودند و بیشتر  43/28
از اینترنت امکان دسترسی به دانش  استفاده جهت کسب اطالعات استفاده می نمایند. yahoo ,googleاز موتور جستجوي 

  جدید را فراهم نموده و رابطه آماري معنی  داري بین ارتقا اطالعات بالینی و فناوري اطالعات چون اینترنت وجود داشته است.
  

ي گردد برانتایج مطالعه نشان داد که اکثر پرستاران از سایت هاي تخصصی استفاده نمی کردند. پیشنهاد می :نتیجه گیري
  معرفی سایت هاي تخصصی جلسات آموزشی براي پرستاران برگزار گردد.

  
 : اینترنت، ارتقا اطالعات بالینی، دیدگاه پرستاران، بیمارانکلیدي واژه هاي
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  در حوزه بهداشت و درمان تاثیر بکارگیري فناوري اطالعات بر اثر بخشی آموزش
  

  3فرشته عادل مشهدسري، 2مطهره اسماعیلپور،سیده 2، راضیه نوروزپور نیازي1فریبا اصغرپور
  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل - دانشکده پیراپزشکی -کارشناس ارشد بیوشیمی -1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل - دانشکده پیراپزشکی  - کارشناس آموزش - 2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل  -دانشکده پیراپزشکی -گروه پرتوپزشکی - کارشناس ارشد فیزیک- 3
  

براي همگام  از جمله حوزه بهداشت و درمان امروزه فناوري اطالعات، نقش اساسی در حوزه هاي گوناگونمقدمه و هدف: 
بازي می کند. فناوري اطالعات به عنوان یک رویکرد نوین، در نقش مکمل نظام  شدن با محیط بیرونی و تحول و نوآوري

 .عمل می کندو نوآوري در عرصه تکنولوژي خودکار  فراهم ساختن آموزش مستمر و ،بهبود کیفیت تدریس باعث آموزشی
  در این حوزه است.هدف ازتحقیق حاضر، بررسی تاثیر بکارگیري فناوري اطالعات بر اثربخشی 

  
اي اطالعاتی هاین مطالعه به صورت مروري با استفاده از کلمات کلیدي فناوري اطالعات، اثربخشی و آموزش در بانککار: روش

SID,Proquest   و Magiran .مقاالت جستجو و مورد بررسی قرار گرفتند  
  

هاي آموزشی رابطه مستقیم که بین توانمندي افراد با تحول و پیشرفت در سازمانمطالعات بررسی شده نشان داد ها: یافته
ها تر تغییرات را در سازمانتوانمند شوند راحت وجود دارد و اگر افراد در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش دیده و

هاي آموزش و پژوهش خواهد شد. از جمله کاربردهاي مفید و موثر فناوري اطالعات در امر پذیرفته و باعث نوآوري در عرصه
بدون نظران در نقاط مختلف جهان ، مشاوره و همفکري با صاحبهاي درمان از راه دورسیستمتوان به آموزش سالمت می

درمانی و  ،دارویی، دسترسی به اطالعات  HER)(ت افراداطالعات سالم الکترونیکی سازيذخیرهدسترسی مستقیم به ایشان، 
هاي در سراسر دنیا اشاره کرد. آموزش نکات بهداشتی و درمانی از طریق فناوري اطالعات به عنوان یک اهرم در کاهش هزینه جراحی

عملکرد سازمان بهداشت و درمان را بهبود بخشیده و موقعیت آن را در دنیاي پزشکی جهان به سالمت نیز می تواند موثر باشد و 
  عنوان قطب تاثیرگذار تثبیت کند.

 
سازي در حوزه هاي علوم پزشکی به عنوان حوزه آموزشی با تغییر نگرش و فرهنگپیشنهاد می گردد در دانشگاهگیري: نتیجه

  آموزش و برگذاري دوره هاي آموزشی در حوزه فناوري اطالعات شایستگی افراد در این عرصه را ارتقاء دهیم.
  

 و درمانفناوري اطالعات، آموزش، بهداشت هاي کلیدي: واژه
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  هاي دولتیافزارهاي حسابداري  مورد استفاده در دستگاهنیازهاي نرم
 

  3محبوبه خادم ابوالفضلی، 2، سیدعلی میري1سید محمد علی موسوي

  

 کارشناس حسابداري، مدیرامورمالی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 بیماریها، مدیراداري، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس بهداشت عمومی و مبارزه با  - 2
  کارشناس ارشد فیزیک هسته اي، گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

  
نرم  شود، انتخاب یکنگهداري می از آنجائیکه تمام اطالعات مالی یک سازمان در سیستم حسابداري ثبت و مقدمه و هدف:

افزار حسابداري کامل و قابل اطمینان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می باشد. از سوي دیگر وجود نرم افزارهاي متعدد 
افزار حسابداري دچار سردرگمی می سازد. هدف گیري در تهیه نرمها را براي تصمیمحسابداري در برخی موارد، مدیران سازمان

  باشد.هاي دولتی میافزار حسابداري در سازمانسه مهمترین معیارها در انتخاب مناسب نرماز این مقاله ، بررسی و مقای
  

هاي اینترنتی و مطالعه ها با جستجو در سایتانجام گرفت. داده 1393این مطالعه از نوع مروري بوده که در تابستان  :روش کار
  ستی طبقه بندي و توصیف شد. هاي جمع آوري شده به صورت دکتابخانه جمع آوري گردید. داده

  
افزارها با استفاده از مطالعات انجام شده در سیستم سازمانها، مهمترین نیازهاي یک مجموعه در انتخاب مناسب نرم ها:یافته

افزار افزار حسابداري، یکپارچه بودن نرمافزار حسابداري، کنترل بر فعالیت کاربران، پشتیبانی نرمدهی نرمشامل سیستم گزارش
افزار شناسایی شدند. با وجود اینکه نیازهاي نرم افزار حسابداري و سادگی و سهولت آموزش نرمحسابداري، قابلیت ارتقاء نرم

هاي گسترده شناسایی شده است، اما نبود امکانات پایه اي، باعث بوجود آمدن افزاري حسابداران و حسابرسان در سازمان
ها می افزار در بین سازمانها شده است. یکی از مهمترین این امکانات، یکپارچه نبودن نرممشکالت در زیر مجموعه سازمان

  باشد.
ها با افزار حسابداري و یکپارچه نمودن آن در تمام سازماناین مطالعه نشان داد می توان با انتخاب مناسب نرم گیري:نتیجه

. با این روش کلیه حسابداران را به یک حسابداري مرکزي متصل شده رمز عبور اختصاصی، ارتباط بین سازمانی را تسهیل نمود
  ها وجود خواهد داشت بطوریکه مداخالت شخص حسابدار در آن کاهش می یابد.و نظارت بیشتري بر سازمان

  
  افزار حسابداري هاي دولتی، نرمحسابداري، دستگاه  :واژه هاي کلیدي 
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  در ایران "دندانپزشکیسیستم اطالعات "ارایه مدل 
  

  2محمد علی جهانیدکتر  ،1معصومه نقویان
  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت درمان ، مدارك پزشکی  آمارو کارشناس ارشد - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دکتري تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - 2
  

و  روانی -امروزه سالمت دهان و دندان با رفاه و کیفیت زندگی ارتباط دارد به نحوي که در ابعاد عملکردي، اجتماعی مقدمه و هدف:
می شوند. جهت تشخیص صحیح بیماري و درمان مناسب بیماري هاي دهان و دندان همه اطالعات مورد نیاز اقتصادي سنجیده 

حاضربه منظور مطالعه سیستم اطالعات دندانپزشکی در کشورهاي منتخب و ارائه مدل  دندانپزشکان باید ارایه شود.بدین منظور پژوهش
  مناسب وکاربردي براي ایران انجام گردید. 

  
پژوهش حاضر کاربردي که به روش توصیفی انجام شده است. ابتدا وضعیت موجود سیستم اطالعات دندانپزشکی در مراکز  روش کار:

بیمارستانی تابعه دانشگاه هاي علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران با استفاده از پرسشنامه و مشاهده دندانپزشکی بیمارستانی و غیر 
فرم ها و مستندات مورد بررسی قرار گرفت. سپس سیستم اطالعات دندانپزشکی در کشورهاي منتخب(آمریکا وانگلیس) جمع آوري و بر 

  ستفاده از تکنیک دلفی مدل نهایی طراحی گردید. اساس نیاز کشور، مدل پیشنهادي ودر نهایت با ا

تحلیل وضعیت موجود سیستم اطالعات دندانپزشکی حاکی از آن است که با محدودیت هاي زیادي همراه می باشد. پژوهشگر  :یافته ها 

محور  5ر اساس نیاز کشور در  الگوي سیستم اطالعات دندانپزشکی در مراکز دندانپزشکی را  بر اساس مطالعه آن در آمریکا ، انگلیس و ب
  (اهداف، ابزار و انواع داده ها، گردآورندگان و مستندسازان، قوانین و استانداردها و فرایند) ارائه نمود. 

  
سیستم اطالعات دندانپزشکی در کشورهاي آمریکا و انگلیس با هدف اصلی ارایه مراقبت صحیح و با کیفیت به بیماران،  نتیجه گیري:

کیفیت مراقبت و ممیزي بالینی، انجام پژوهش، امکان پاسخگویی در امور قانونی، تأیید درمان براي شرکت هاي بیمه و تعیین ارزیابی 
مدل  ،ثیرات منفی بیماري هاي دهان و دنداناتکاربرد اطالعات دندانپزشکی و همچنین با توجه به لذا  هویت اشخاص انجام می شود.

انپزشکی جامع و مناسب در مراکز دندانپزشکی ایران  می تواند گام مهمی دربرنامه ریزي هاي منظم پیشنهادي سیستم اطالعات  دند
  ،تخصیص اعتبار به مراکز دندانپزشکی وانجام پژوهش  ، درمان با کیفیت و مناسب باشد.

  
  سیستم اطالعات دندانپزشکی، اطالعات دندانپزشکی، فرم هاي دندانپزشکی  کلیدي: واژه هاي
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  وري کارکنانیر بکارگیري اتوماسیون اداري بر بهرهتأث
  5پور، حکیمه گلعلی4، نرجس تقی مشایی 3، سعیده کاکوان2، فریدون کیهانیان1 علی سلملیان

  

  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مسئول خدمات، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  مالی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -کارشناس ارشد مدیریت دولتی - 3
  ین، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارگز - 4
  لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5
  

در حوزه فناوري اطالعات مورد توجه زیادي قرار گرفته است. با  اًاتوماسیون اداري موضوعی است که اخیر مقدمه و هدف:
کارهاي مفید، جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از ه این که اتوماسیون اداري، بهترین ابزار براي رسیدن به راهتوجه ب

هاي مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و باشد. از همین رو است که راه حلامکانات موجود در سازمان می
سازد. در این فرایند، مکاتبات کاغذي، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می

  باشد.انسانی می منابع وريبهره بر اداري اتوماسیون به کارگیري تأثیر بررسیهدف اصلی  گردد.وري عملی میافزایش بهره
  

اي به بررسی پیشینه در فاده از مطالعات کتابخانهباشد، در ابتدا با استاز آنجائیکه روش تحقیق به صورت مروري می کار: روش
 ,Google GoogleScholarوري کارکنان پرداخته و سپس با جستجو در سایتزمینه تأثیر بکارگیري اتوماسیون اداري بر بهره

Modir.ir, Modiryar,  و پایگاه مقاالتElsevier Emerald, Sid, magiran, هاي تمامی مقاالتی که در عنوان و کلید واژه
نامه در پایان 3مقاله و  47وري کارکنان استفاده شده بود، مورد جستجو قرار گرفت. در نهایت آنها از اتوماسیون اداري و بهره

ارگیري اتوماسیون اداري بر کتأثیر به وري نیروي انسانی دانلود و برررسی گردید ورابطه با اتوماسیون اداري و تأثیر آن بر بهره
  بودن مورد تحلیل قرار گرفته است. هنگام بودن، به هاي صحت، دقت، اقتصاديهر یک از مشخصه

  
مقاله در رابطه با بهبود عملکرد  15مقاله در مورد ارزیابی عملکرد و  25اي در جستجوي منابع اینترنتی و کتابخانه ها:یافته

 ساعات وارده، ادراك، هاينامه تعداد صادره، هايتعدادنامه مانند هاییمشخصه با که و در نهایت کارکنان استخراج گردید
 هنگام بودن، به صحت، دقت، اقتصادي مانند هاییمشخصه با مدیران گیريتصمیم بهبود و متغیر مستقل عنوان به استفاده

بر  اتوماسیون سیستم که دهنده این واقعیت استنتایج پژوهش حاضر نشان .باشد می مطرح عنوان متغیر وابسته به بودن
  دارد. مثبت تاثیر سازمانی کارکنان و مدیران گیريتصمیم بر بودن و بودن، اقتصادي بهنگام دقت، افزایش صحت، افزایش

  
 مفهومی مبانی گرددپیشنهاد میوري کارکنان با توجه به تاثیر مثبت بکارگیري اتوماسیون اداري بر بهرهگیري: نتیجه

 کارکنان به سازمان، فرهنگ توسعه بر مبتنی قالب یک در و دولتی ادارات در خود شکل فراگیرترین در اداري، اتوماسیون
   شود. آموزش داده

  
  وري منابع انسانیوري، بهرهاتوماسیون، مکاتبات کاغذي، بهرههاي کلیدي: واژه
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  وضعیت استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشی سما توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  92لغایت  90در جهت ثبت الکترونیک نمرات  در طول سال 

  
  2دکتر سیمین موعودي ،1هدي پرویزي

  
  مسئول واحد خدمات ماشینی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل مدیر اجرایی ، معاونت- 2
  

بسیاري از امور آموزشی فراگیران دانشگاه (از جمله ثبت نمرات دانشجویان) از طریق نرم افزار مدیریت  مقدمه و هدف :
 شود. از آنجایی که ثبت به موقع نمرات در این سامانه تاثیر به سزایی در روند انتخاب واحد دانشجو درآموزشی سما انجام می

  نیمسال بعدي دارد لذا این مقاله به ارزیابی این هدف می پردازد.
  

در   92لغایت  90این مطالعه توصیفی بر روي دروس ارائه شده و اساتید مربوطه در طی سالهاي تحصیلی  روش کار:
توسط اساتید و یا واحد  هاي (پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی و پرستاري رامسر) انجام گرفته ، که از لحاظ ثبت نمرهدانشکده

ها مشتمل بر نام آوري دادهخدمات ماشینی معاونت آموزشی از طریق گزارشات نرم افزار سما بررسی شده است. فرم جمع
ها، نیمسال تحصیلی ، تعداد و درصد دروسی که ثبت نمرات توسط اساتید یا معاونت آموزشی انجام گرفته، بوده است. دانشکده

  ري شده، از طریق نرم افراز اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و گزارش نهایی تنظیم گردید.داده هاي جمع آو
  

درس  1003ه گردیده که در درس ارائ 3834هاي تابعه دانشگاه نیمسال تحصیلی در دانشکده 5در مجموع  یافته ها:
) توسط اساتید دانشکده ها %8/73درس ( 2831، ثبت نمرات توسط واحد خدمات ماشینی معاونت آموزشی و در )2/26%(

) ثبت نمرات دروس توسط خود اساتید %9/78انجام گرفت. مطلوب ترین وضعیت مربوط به دانشکده پیراپزشکی بوده که (
) و دندانپزشکی %2/68)، رامسر (%73انجام گرفته بود و وضعیت سایر دانشکده ها به ترتیب نزولی عبارت است از : پزشکی (

-ضمنا مقایسه وضعیت ثبت نمرات بیانگر آن است که ثبت نمرات دروس در نیمسالهاي اول، مطلوب تر از نیمسال .) 1/63%(
  هاي دوم بوده و روند مطلوبیت ثبت الکترونیک، در طول سالهاي فوق سیر صعودي داشته است.

  
رونیک نمرات دروس، در میان اساتید گیري از نرم افزار مدیریت آموزشی سما در جهت ثبت الکتوضعیت بهره نتیجه گیري:

  دانشگاه علوم پزشکی بابل، در موقعیت مطلوبی قرار دارد.
  

 نرم افزار مدیریت آموزشی (سما)، ثبت الکترونیک نمرات، اساتیدواژه هاي کلیدي: 
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  گیري از سیستم اتوماسیون اداري در جهت بهبود مکاتبات و ارتباطات سازمانی بهره
  آموزشی دانشگاهحوزه معاونت در 

 
  3دکتر سیمین موعودي، 2سیده زهرا موسوي روشن ،  1محمدمهدي کفایت

  

  مسئول دبیرخانه ، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 متصدي دبیرخانه ، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2

  مدیر اجرایی ، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3
  

در دنیاي پرتالطم و عصر انفجار اطالعات ، توفیق سازمان ها در گرو سامان دهی و بکارگیري مطلوب تر مقدمه و هدف: 
استفاده از  اطالعات و مدیریت سرمایه اطالعاتی سازمان است. امروزه با پیشرفت هایی که در فناوري اطالعات مشاهده می شود،

وه بر تسهیل در برقراري ارتباطات و انتقال اطالعات، سرعت و دقت تبادل پیام ها را باال برده عال ابزارهایی مانند اتوماسیون اداري،
سیستم اتوماسیون اداري در معاونت آموزشی دانشگاه از  در کاهش هزینه هاي اداري سازمان ایفا نماید.ي و می تواند نقشی موثر

خصوص تاثیر آن در فرایندهاي معاونت آموزشی ارزیابی انجام نشده برداري قرار گرفته لیکن تاکنون در مورد بهره 1390سال
  پردازد.است لذا این مقاله به نقش اتوماسیون اداري در مکاتبات معاونت می

  
به 1393لغایت مرداد1391با مراجعه به چارگون دانشگاه گزارش آمار کارکرد مکاتبات در فاصله زمانی فروردین سالروش کار: 

ها در دیگر توبات و وضعیت عملکردي هریک از کارکنان معاونت آموزشی استخراج شده و با گزارش آمار ثبت نامهتفکیک انواع مک
هاي دریافتی، ارسالی و آوري اطالعات که مشتمل بر وضعیت نامهها در فرم جمعواحدهاي ستادي دانشگاه مقایسه گردید. داده

ش معاونت آموزشی و سایر واحدهاي ستادي دانشگاه وارد گردید و نتایج طرح در هاي تحت پوشها به تفکیک حوزهنامهتعداد کل 
  قالب آمار توصیفی استخراج و گزارش نهایی تنظیم گردید.

  
 41757ي وارده ونامه 22940گیري از سیستم اتوماسیون اداري، معاونت آموزشی دانشگاهماه بازه زمانی بهره26درطیها: یافته

 2488) در سیستم اتوماسیون اداري داشته است. بطور متوسط ماهیانه تعداد مکاتبات این معاونت 64697 نامه صادره (مجموعا
نامه ثبت شده در سیستم بوده است. تعداد مکاتبات این معاونت با وضعیت مکاتبات دریافتی و  99متوسط تعداد مکاتبات روزانه 

نامه  37646ص گردید که فقط دبیرخانه مرکزي دانشگاه با دارابودن ارسالی سایر واحدهاي ستاد دانشگاه مقایسه شده و مشخ
) تعداد مکاتبه بیشتري نسبت به دبیرخانه معاونت آموزشی دانشگاه داشته و آمار 72773نامه ارسالی (مجموعا 35118دریافتی و

  کارکرد سایر واحدهاي دانشگاه از این معاونت کمتر بوده است.
  

یون اداري در بهبود مکاتبات و ارتباطات سازمانی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تاثیرگذار بوده سیستم اتوماس گیري:نتیجه
  است.

  
 آوري اطالعات، معاونت آموزشاتوماسیون اداري، فنهاي کلیدي: واژه
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  سطح آگاهی و توانمندي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در استفاده از
  سیستم جامع مدیریت آموزش 

  
  5محبوبه خادم ابوالفضلی، 4، نادعلی عرب فیروزجاه3، شهربانو لطیفی2، علی اکبر اصحابی1رفاهی باباپور زهرا

  

 کارشناس آموزش پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 مسئول آموزش، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 هوشبري و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد پرستاري،گروه  - 3
 کارشناس آموزش بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
 کارشناس ارشد فیزیک هسته اي، گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5

 
راه حل شرکت نرم افزاري سما براي مدیریت امور آموزشی یک دانشگاه یا  »سما «شسیستم مدیریت آموز مقدمه و هدف:

موسسه آموزش عالی است که تمامی نیازهاي آموزشی را پیش از ورود دانشجو به دانشگاه تا زمان دانش آموختگی و پس از آن، 
با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه اي به منظور بررسی سطح آگاهی و توانمندي کارکنان آموزشی  د.مدیریت و پردازش می کن

  دانشگاه علوم پزشکی بابل در استفاده از سیستم سما انجام گرفت.
  

تحلیلی بوده که جامعه مورد پژوهش آن کلیه کارکنان بخش آموزشی دانشگاه علوم  –این مطالعه از نوع توصیفی  روش کار:
ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و زشکی بابل می باشند و بصورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري دادهپ

وارد و با آزمون ناپارامتریک مرتبط در سطح  SPSS19پایایی آن با آلفاي کرونباخ مورد تایید قرارگرفت. داده ها در نرم افزار 
  ر گرفت.مورد تحلیل قرا >P 05/0معنا داري 

   
درصد) داري  5/92نفر یا 37درصد) مرد بودند. از نظر تحصیالت، اکثریت (50نفر(20، نفر مورد مطالعه 40از بین یافته ها: 

 75نفر (30درصد) نیز دوره آموزشی کامپیوتر را گذرانده بودند. سطح آگاهی  50نفر( 20مدرك کارشناسی به باال بودند و 
درصد)  7/82نفر (33درصد) ضعیف بوده است. از نظر سطح توانمندي نیز  5نفر( 2درصد) متوسط و  20نفر ( 8درصد ) خوب، 

درصد) متوسط بوده اند. بین سطح تحصیالت و سطح آگاهی افراد مورد مطالعه رابطه معنی دار وجود  5/17نفر ( 7خوب و 
دي افراد مورد مطالعه رابطه معنی دار وجود گذراندن دوره آموزشی کامپیوتر و توانمنهمچنین بین    )> 001/0Pداشت(
    ).> 49/0P <( )128/0P( ).  بین جنس، سطح آگاهی و توانمندي رابطه معنی داري وجود نداشت> 027/0Pداشت(

خوب » سما«نتایج بررسی نشان داد که سطح آگاهی و توانمندي افراد در استفاده از سیستم مدیریت آموزشینتیجه گیري: 
   می گردد با گذراندن دوره آموزشی کامپیوتر براي کارکنان نیز در سطح عالی تري قرار خواهد گرفت. است پیشنهاد

  سیستم مدیریت آموزش، سما، دانشگاه علوم پزشکی بابلواژه هاي کلیدي:  
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  کارگیري فناوري اطالعاتنقش اخالق در به
  

  2،آسیه شعبانی فرامرزي1 آمنه شعبانی فرامرزي
  

  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی نیروي انسانی، بیمارستان آیت اهللا روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  کارشناس پرستاري، بیمارستان آیت اهللا روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 

هر روز نیز اشکال مختلف آن در ) گسترش فراوانی داشته است و ICTدر سال هاي اخیر فناوري اطالعات و ارتباطات (مقدمه و هدف: 
هاي فراوانی در حال توسعه است. این دستاورد ارزشمند با عدم رعایت اصول صحیح اخالقی مخاطره آمیز شده است به طوري که نگرانی

ر اطالعات ورود به عص فرهنگ و سالمت جامعه به وجود آمده است. اکنون در اثر توسعه فناوري اطالعات وشد آن بر رمورد تاثیر سوء 
اجتماعی از جمله شیوه مدیریت و  اخالق است. بسیاري از رفتارهاي ،نسبت به گذشته مورد توجه بسیار بیشتري قرار گرفتهموضوعی که 

فناوري سعی شده است تا  مسائل اخالقی در  در این مقاله بنابراینابعاد فرهنگ دارد.  رفتار افراد در سازمانها، ریشه در اخالق و سایر
  و روابط اخالق با جنبه هاي مختلف مدیریت سازمانها بطور کلی و سپس سازمانهاي عصر اطالعات بررسی شد. العاتاط
  

درخصوص موضوع مورد پژوهش  2010تا  2000هاي اینترنتی از سال این مطالعه از نوع مروري بوده که با جستجو در پایگاهکار: روش
  انجام گرفت. که از کلیدواژه هایی چون اخالق، فناوري اطالعات، مدیریت اطالعات بکارگرفته شد. 

  
ان داشتند که در از مقاالت انتشار یافته شده بی %45مقاله مرتبط با پژوهش وارد مطالعه گردید که  15در این بررسی در حدود یافته ها: 

و در کنار آموزش به نیروي انسانی باید به این مسئله توجه ترین اصل بوده دنیاي اطالعات استفاده از اخالق مرتبط با فناوري اطالعات مهم
  شود چرا که زمینه را براي پیشرفت سازمان در امور مرتبط با خود فراهم می سازد.

  
ت با بکارگیري اخالق در عرصه ارتباطات بهترین پاسخ را براي کاربران به همراه خواهد داشت و استفاده از مدیریت اطالعا گیري:نتیجه

  .می توان زمینه را براي سوء استفاده به حداقل رساند
  

  اخالق، عصر کنونی، فناوري اطالعات،موفقیت سازمانهاکلیدي:  هايواژه
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  بهداشتی و درمانی بیمارستان میالد تهرانمیزان آگاهی و نگرش کارکنان ارائه دهنده خدمات 

  92از پزشکی راه دور در سال  
  3، زهرا منعمی2سیما عطاریان دکتر  ،1شیرین حاتمی 

  
بابل  کارشناس ارشد فناوري اطالعات پزشکی و مهندس نرم افزار کامپیوتر، کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی - 1
  ، کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل MPHک عمومی و پزش - 2
 کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

  

روز منجر به ورود تکنولوژي و فناوري اطالعات در عرصه پزشکی تحوالت عظیمی را صورت داده که روز به هدف:  و مقدمه
توسعه خدمات پزشکی و بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف و نیز دورافتاده گردیده است. یکی از این تحوالت، پزشکی از راه 

باشد که این فناوري در افزایش سطح کیفی خدمات رسانی و مراقبتهاي بهداشتی نقش مهمی را می تواند ایفا کند. لذا دور می
  عیین آگاهی و نگرش کارکنان صورت گرفت.این پژوهش به منظور ت

  
نفر از بین کارکنان خدمات  68انجام گرفت. جامعه پژوهش  1392این مطالعه از نوع توصیفی بوده که در پاییز سال کار:روش

از بهداشتی و درمانی بیمارستان میالد تهران به شکل تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق س
  آنالیز و بررسی شد. spssبود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده ها با نرم افزار 

  
-حرفه درصد)، دکتري 61,7نفر (42جامعه آماري شامل افرادي با میزان تحصیالت به ترتیب فراوانی کارشناس ها:یافته

درصد) و نیز بیشترین سال  14,7نفر ( 10رشناسی ارشددرصد) و کا 7,3نفر (5درصد) ، دکتراي تخصصی  6,1نفر (11اي
دزصد) بود. با توجه 1,4نفر( 1سال، 25درصد) و کمترین مربوط به باالي 45,5نفر ( 31سال با تعداد 8تا  4خدمتی مربوط به 

درصد) در  27,9نفر( 19درصد) در سطح خوب، 52,9نفر( 36به ارزیابی پاسخنامه ها آگاهی نسبت به فناوري پزشکی از راه دور 
نفر  16درصد)،60,2نفر موافق (41درصد) اظهار بی اطالعی کردند. کاهش هزینه هاي بیماران :19,1نفر (13سطح ضعیف و 

نفر موافق  37درصد)، پذیرش تکنولوژي پزشکی از راه دور: 16,1نفر نه مخالف و نه موافق ( 11درصد) ،23,5مخالف (
درصد)، افزایش دقت پزشکی و جلوگیري از 23,5نفر نه مخالف و نه موافق( 16درصد) و22نفر مخالف ( 15درصد) 54,4(

درصد) آنالیز و بررسی  38,2نفر نه مخالف و نه موافق(26درصد)، 14,7نفر مخالف(10درصد)، 47نفر موافق(32خطاهاي انسانی:
  شد.

  
مطالعه نشان داد میزان استقبال از تکنولوژي پزشکی از راه دور و پذیرش آن در این بیمارستان در سطح قابل  گیري:نتیجه

قبولی از آرا قرار دارد و نگرش به آن مثبت است. طبق بررسی ها و نتایج حاصل از پاسخنامه ها و مصاحبه با افراد براي اجرائی 
باشد و زیرساخت آموزشهاي الزم براي آشنایی با ابزار و خدمات پزشکی از راه دور میکردن و پیاده سازي این تکنولوژي نیاز به 

  هاي الزم باید فراهم گردد.
  

  پزشکی از راه دور، آگاهی، نگرش، بیمارستان میالد تهرانواژه هاي کلیدي: 
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   ینیبال اطالعات ستمیس يریگ بکار ازروحانی بابل   ...نگرش پرستاران بیمارستان آیت ا
  بازدهی و کیفیت خدمات پرستاري بر

  
  5، مریم ثقفی4، زهره برزگر3، همت قلی نیا آهنگر2حامد حسین زاده، 1حسنعلی جعفر پور

  
  کارشناس ارشد پرستاري، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد علم اطالعات ودانش شناسی، بیمارستان آیت اله روحانی - 2
  کارشناس ارشد آمار، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
 کارشناس پرستاري ، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 4
 لوم پزشکی بابلکارشناس ارشد مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی)، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه ع - 5

 

 که اي گونه به است، سالمتی برآیندهاي ترین مطلوب به یابی دست میزان درمانی بهداشتی خدمات کیفیت :هدف و همقدم
از آنجایی که پرستاران بزرگترین گروه در میان کارکنان بهداشتی بوده  .باشد صرفه به و کارا اثربخش، شده ارائه خدمات

 ستمیس يریگ بکار ازآنان  نگرشپرستاري باشند،  يپاسخگوي کیفیت مراقبت ها دیاخالقی باو از دیدگاه قانونی و 
 یروحان لها تیآ مارستانیب پرستاران نگرش تعیین هدف با مطالعه نیا از اهمیت ویژه اي برخوردار است. ینیبال اطالعات

   .است شده انجام يپرستار خدمات تیفیک و یبر بازده ینیبال اطالعات ستمیس يریگ بکار از بابل
  

  سپس. شد ارائـه سیستم پـذیرش بـر مؤثر پنج عامل قالب در اولیه پیشنهادي مـدل موضوع، ادبیات بررسی از پس :کارروش
 آن بر پایایی و روایی از اطمینان کسب از پس و گردید، طراحی مزبور عوامل اساس بر سؤال 26 بر مشتمل اي پرسشنامه

 یا... روحان تیپرستاران بیمارستان آنفر از  350 بین ها پرسشنامه کرونباخ، آلفاي ضریب محاسبه و خبرگان قضاوت اساس
 مدل برازش منظور آزمون به. بودند شده انتخاب تصادفی گیري نمونه روش از استفاده با که شد توزیع1392بابل در سال 

  .شد گیري بهره لیزرل نرم افزار از استفاده با ساختاري معادالت یابی مدل روش از آن، متغیرهاي بین روابط بررسی و پژوهش
 
)  خدمات تیفیک و پرستار نقش ، اطالعات تبادل ، زمان(  چهارگانه ابعاد در پرستاران نگرش از آمده بدست نمرات :ها افتهی

جمعیت  يرهایمتغ مختلف سطوح از کی چیه در که دادند نشان انسیوار لیتحل و مستقل يا نمونه دو - ي تیها آزمون جینتا
 جهینت مقابل در). <p 05/0( نشد مشاهده يداریمعن اختالف بخشها، و يکارسابقه الت،یتحص تاهل، ت،یجنس از اعم شناختی

 نسبت پرستاران نگرش جهینت در و) p >05/0( بوده شتریب 3 از چهارگانه ابعاد نیانگیم که داد نشاني ا نمونه تک -تی آزمون
  .است بوده برخوردار یقبول قابل تیمطلوب از مذکور چهارگانه ابعاد به
  
اکثر پرستاران این مرکز معتقدند که بکارگیري سیستم اطالعات بالینی بیماران  کهمطالعه نشان داد این  نتایج : يریگجهینت

  در بیمارستان ها عالوه بر افزایش کیفیت خدمات پرستاري موجب کاهش هزینه بیمارستان ها هم می شود. 
  

  يپرستار خدماتکیفیت  ،ییکارا ،بالینی بیماران اطالعات ستمیس: يدیکل ه هايواژ
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توسعه فناوري اطالعات در نظام سالمت از دیدگاه کارکنان بیمارستان کودکان امیرکال راهکارهاي 
  1393در سال 

  4، فاطمه قربانی 3، دکتر محمدعلی جهانی 2، سمانه حسین زاده 1زینب حاجی تبار 

  

  کارشناس مدارك پزشکی، بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی  بابل  - 1
  کارشناس تغذیه، بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل   - 2
  دکتري مدیریت بهداشتی و درمانی ، معاونت درمان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
 دانشگاه علوم پزشکی  بابل   کارشناس مدارك پزشکی،  بیمارستان کودکان امیرکال، -  4

 
بهداشت و درمان ایران ضرورت توسعه فناوري اطالعات در حوزه پزشکی و طراحی یک ویژگیهاي ساختار : مقدمه و هدف

سیستم سالمت الکترونیک موثر را ایجاب می کند، سنجش نگرش صاحبنظران در زمینه کاربرد فناوري اطالعات در نظام 
تکامل هر چه بیشتر نظام اطالعات  ایی جهت برنامه ریزیهاي راهبردي به کار رود و توسعه و سالمت می تواند به عنوان پایه

مبتنی بر فناوري را فراهم آورد.هدف از این پژوهش راهکارهاي توسعه ي فناوري اطالعات در نظام سالمت از دیدگاه کارکنان 
  می باشد.1393کان امیرکالدر سال بیمارستان کود

  
نفر از  54انجام شده است. نمونه پژوهش  1393مقطعی در سال  –این پژوهش کاربردي است که به روش توصیفی: روش کار

مالی درگیر با فناوري اطالعات که متمایل به شرکت در پژوهش بوده اند  –پرستاران، پیراپزشکان ،پزشکان و پرسنل اداري
از  سوالی است که به روش تحلیل محتوا تهیه گردیده است . بعد 10ي انجام گردیده است . ابزار گردآوري اطالعات ، پرسشنامه

  .گردآوري اطالعات پرسشنامه نتایج مورد بررسی قرار گرفت
 
نفر از آنها  43نفر مذکر بودند که میزان تحصیالت  18نفر مونث و 36نفر نمونه مورد مطالعه ، 54از این تعداد: یافته ها 

 80مربوط به پرستاري با نفر از آنان فوق تخصص بوده اند که از این تعداد منتخب ، بیشترین درصد موافقت  11لیسانس و 
درصد گزارش شده است. از دیدگاه اکثریت این اعضا مهمترین موانع  56مالی با  –درصد و کمترین موافقت رادر گروه اداري

ایجاد پرونده الکترنیک سالمت به ترتیب عبارت است از قابلیت کم تجهیزات و سیستم هاي اطالعاتی موجود، بازگشت کم 
جام شده در این زمینه، فقدان بودجه مناسب و فقدان استانداردهاي کافی همچنین نگرش این افراد در سرمایه گذاریهاي ان

خصوص افشاي محرمانگی پرونده هاي پزشکی اثربخشی فـناوري در نظام اطالعات سالمت بیمارستان کودکان امیرکال ارائه  
  گردید.

  
به صورت کلی دیدگاه کارکنان بیمارستان کودکان امیرکال به فناوري اطالعات مثبت بوده است که با آموزش و  :گیرينتیجه
  ي فناوري اطالعات کمک نمود.ریزي منسجم و اصولی می توان به توسعهبرنامه

  
   فناوري اطالعات و ارتباطات، مراقبتهاي پزشکی، بیمارستان، دیدگاه کارکنانکلیدي: واژه هاي
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  ارتقاء سیستم اتوماسیون رزرو غذاي دانشجویان در راستاي توسعه فن آوري اطالعات
 

  نازنین ضیایی
  

  کارشناس تغذیه ، اداره تغذیه معاونت دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

و فرهنگی، امکان رزرو یا حذف ارتقاء سیستم اتوماسیون رزرو غذا توسط اداره تغذیه حوزه معاونت دانشجویی هدف:  و مقدمه
اینترنتی را براي دانشجویان از محل اقامت آنان ممکن ساخت. طبخ غذا بدون پیش بینی بر مبناي آمار حقیقی غذاي رزرو 
شده، به حداقل رساندن مقدار غذاي مازاد بر مصرف، جلوگیري از اسراف در طبخ و به ویژه صرفه اقتصادي دانشگاه را بدنبال 

  داشت.
  
انجام گرفت. پس از اعمال دستورالعمل وزارت متبوع در  1392تحلیلی بوده که در سال  - این طرح از نوع توصیفیوش کار: ر

برابر قیمت تعیین شده ژتون، ایجاد امکان رزرو  3رابطه با جریمه در قبال رزرو قبلی و عدم دریافت غذا براي دانشجو به میزان 
و تسهیل در کار دانشجو هدف قرار گرفت. با افزایش تعداد دانشجویان پرسشگر در این زمینه و یا حذف اینترنتی از محل اقامت 

درصد دانشجویان، به همراه افزایش تدریجی تعداد جریمه شوندگان و بررسی چگونگی رفع اشکال منجر  50به تعداد بیش از 
ردید. ارتقا سیستم نرم افزاري از طریق شرکت فناوران به استفاده از نرم افزار مناسب و بکارگیري دستگاه الکترونیکی الزم گ

، ازدحام دانشجویان در ساعات 92جهان گستر و دستگاه وب کیوسک از بانک ملی مرکزي تأمین شد. در سنوات اخیر تا سال 
  تفع گردید.توزیع غذا براي رزرو حضوري موجب کندي روند کار و اتالف وقت آنان می شد. پس از ارتقاء سیستم این مشکل مر

  
-تعداد دانشجویان مشمول اعمال جریمه ها به حداقل کاهش یافت. میزان مصرف مواد غذایی با توجه به آمار حقیقی ها:یافته

تري انجام و میزان مازاد بر مصرف به حداقل رسید. تعداد دانشجویان مراجعه کننده که از این سیستم ابراز رضایت نمودند 
ازدحام در ساعات رزرو غذا بصورت حضوري کاهش محسوس یافت. تسهیل و تسریع در کار حذف و افزایش چشمگیر داشت. 

  رزرو غذاي دانشجویان ایجاد شد.
  

رضایتمندي دانشجویان بدلیل ایجاد سهولت در کار بدون نیاز به مراجعه حضوري و کاهش جریمه هاي احتمالی گیري: نتیجه
  دانشجویان بیشتر شد.

  
  رزرو غذا، دستگاه وب کیوسک، اداره تغذیه،  ،سیستم اتوماسیون کلیدي:واژه هاي
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  93هاي دولتی ایران در سال نقش فناوري اطالعات بر چرخه فعالیت هاي سازمان
  5عادل آقائی نژاد ،4، محمدرضا محسنی3، زهرا منعمی2سیما عطاریان ،1شیرین حاتمی

  

 منابع دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد فناوري اطالعات پزشکی و مهندس نرم افزار کامپیوتر، کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و - 1
و کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت  -3، کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابلMPHپزشک عمومی و  - 2

بودجه، معاونت توسعه  رئیس گروه-5و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل بودجه، معاونت توسعه مدیریت  مدیر -4منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیریت 

-فت سازمانها به شمار میفناوري اطالعات و ارتباطات در دنیاي امروز یکی از مهم ترین عوامل توسعه و پیشر :مقدمه و هدف

آید. در آینده اي نزدیک هیچ عاملی همانند فناوري اطالعات قادر به تغییر طرح سازمانها نخواهد بود. پژوهش حاضر گامی در 
  جهت شناخت سطح فناوري اطالعات و چگونگی اثر آن بر چرخه فعالیت سازمانها می باشد.

پژوهش و مقاله موجود در پایگاههاي  14اساس یافته هاي بدست آمده از  مروري بوده و براین مطالعه از نوع  روش کار:
  انجام گرفته است. 93الکترونیکی و منابع کتابخانه اي در تابستان 

-وضعیت نفوذ فناوري اطالعات در اکثر سازمانهایی که سیستم هاي اطالعاتی یکپارچه مدیریتی ندارند هنوز به گونه یافته ها:

کاهش بوروکراسی اداري و کاغذ بازي اداري، کاهش اتالف منابع و انجام امور در کمترین زمان ممکن و اي نبود که موجب 
بدون کاغذ و دسترسی سریع تر به آمار و اطالعات مالی و اداري گردد. و به رغم وجود متخصصان و نرم افزارهاي مختلف برنامه 

نقایص زیادي وجود دارد و عدم قدرشناسی و بهره برداري از  ریزي در سازمانهاي کشور متاسفانه در این زمینه خال و
در این  در سایر کشورها و یا موسسات خصوصی و شغلهاي آزاد غیر مرتبط شده است. ، موجب جذب آنهاITمتخصصان 

  وجود ندارد.سازمانها از نرم افزارهاي کوچک مستقل در واحدهاي مختلف آنها استفاده شده است که هیچ پل ارتباطی بین آنها 

تاثیر فناوري اطالعات در بیشتر سازمانهاي بدون سیستم اطالعاتی مدیریتی تنها به مکانیزه نمودن برخی از امور  نتیجه گیري:
سیستم هاي اطالعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیتها و وظایف موجود در یک سازمان محدود میشود.استفاده از 

توانمند ساختن مدیران ارشد سازمانها در استفاده بهینه و کارآمد از اطالعات و ارتباطات و و  دهدار سازمان را تحت پوشش قر
  کاربردهاي این تکنولوژي از مهم ترین پیشنهادات این مطالعه است.

   سیستم هاي اطالعاتی یکپارچه مدیریتی، سازمانهاي دولتی ایران فناوري اطالعات، واژه هاي کلیدي:
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  اي در دانشگاه علوم پزشکی بابلکتابخانه ن رضایتمندي مراجعان از خدماتمیزا
  

  4مریم ثقفی 3، همت قلی نیاآهنگر2حامد حسین زاده، 1موسی یمین فیروز
  

 دکتراي علم اطالعات ودانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  کارشناس ارشد علم اطالعات و- 2
  کارشناس ارشد آمار ، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت اله روحانی،  دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
  کارشناس ارشد مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی)، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 4
  

است. هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رضایتمندي  آن کاربران رضایت پویایی هر سازمان، اساسی محور هدف:مقدمه و
  مراجعان از خدمات کتابخانه اي در دانشگاه علوم پزشکی بابل است.

  
نفر از مراجعان کتابخانه هاي  245: پژوهش حاضر بصورت پیمایشی و از نوع تحلیلی است. جامعه این پژوهش شامل کارروش

 کسب از پس و است که بصورت تصادفی منظم انتخاب گردیدند. از پرسشنامه پژوهشگر ساختهدانشگاه علوم پزشکی بابل 
، براي گردآوري اطالعات )85/0(کرونباخ  آلفاي ضریب محاسبه و خبرگان قضاوت براساس آن پایایی و روایی از اطمینان

استفاده شده   05/0در سطح معناداري  ANOVAو  Tاستفاده گردید و براي تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از آزمون آماري 
  است.

  
بدست آمد که  77/3±66/0میانگین کل نمره رضایتمندي کاربران از خدمات کتابخانه اي دانشگاه علوم پزشکی بابل  :یافته ها

کتابخانه ي مورد بررسی، کتابخانه بیمارستان کودکان  8). از بین Sig<0.05به طور معناداري از متوسط بیشتر بوده است(
کمترین میزان  25/3±64/0بیشترین میزان رضایتمندي و کتابخانه زهراوي با میانگین  48/4±54/0امیرکال با میانگین 

) و کمترین 35/4نی(رضایتمندي رو به خود اختصاص داده اند. بیشترین میزان رضایت مندي به ترتیب در ابعاد نیروي انسا
نیز نشان داد که میانگین  ANOVAنتایج آزمون ) تعلق دارد. و 10/3اي(میزان رضایتمندي به بعد امکانات کتابخانه

  ).Sig<0.05(رضایتمندي کاربران درابعاد مختلف در تمامی کتابخانه هاي مورد بررسی تفاوت معناداري بایکدیگر داشته است
  

مراجعان از خدمات کتابخانه اي دانشگاه علوم پزشکی بابل در تمامی ابعاد مورد بررسی، باالتر از  میزان رضایت: گیرينتیجه
  حد متوسط است.

  
  رضایتمندي، خدمات کتابخانه اي کتابخانه مراکز دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی بابل واژه هاي کلیدي:
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  تاثیر فناوري اطالعات در ارائه دانش و یادگیري
  

  موقرنژادنسرین 
  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده دندانپزشکی،واحد پذیرش و مدارك پزشکی شناس مدارك پزشکی اطالعات و آمار، کار

  
به  "عصر اطالعات"اطالعات با زندگی بشر آمیخته شده و پدیده اي اجتماعی میباشد. علت اطالق اصطالح  مقدمه و هدف:

-العات و سرعت تبادل آنها ازطریق محملهاي اطالعاتی مختلف میباشد. دراین دورهدوره حاضر به دلیل گستردگی میزان اط
بشر بیش ازپیش خود را نیازمند به داشتن اطالعات و برقراري ارتباط با جوامع دیگربراي کسب اطالعات میداند. دراین مقاله، 

نیکی معرفی خواهند شد و نقش فناوري پس ازتعریف اجزاي اصلی دریک فرایند آموزشی، انواع یادگیري درمحیط الکترو
  .اطالعات و ارتباطات و نیزکتابخانه هاي مجازي، درامریادگیري، مورد بحث قرارخواهدگرفت

  
ضمن بررسی هاي به عمل آمده با توجه به نیاز سنجی  1392این مطالعه از نوع مقاالت مروري بوده در در سال  روش کار:

با برقراري ارتباط میان جوامع و پدید آمدن نیازهاي  باشد، انجام گردید.جامعه مورد مطالعه که دانشکده دندانپزشکی بابل می
  .پیدا کرد تا آنجا که بشر وارد دوره اي شد که آنرا عصراطالعات نامید اطالعات نیز اهمیت- مختلف و ابداعات گوناگون

  
محیط یادگیري الکترونیکی، همیشه دردسترس است و ازهرمکانی قابل استفاده است و مساله زمان و صرف هزینه  یافته ها:

وانی برخورداراست و فرد باید رفت آمد را جهت آموزش حل کرده است. چرا که دردنیاي اطالعاتی امروز، زمان ازاهمیت فرا
در این مطالعه تعاریف استانداردي از دانش و درکوتاهترین زمان ممکن به کسب اطالعات و دانش مورد نیازخود بپردازد. 

اطالعات انواع نحوه یادگیري در فضاي مختلف اعم از شبکه و وب الکترونیکی و غیره د رنحوه کاربرد  هر کدام از آنها همچنین 
   مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اي آموزشی و یادگیري مبتنی بر فناوري اطالعاتمحیطه

  
محیط  یادگیري، این فرایند را تسهیل میکند. به دلیل اینکه در فناوري اطالعات و ارتباطات درامر کاربرد نتیجه گیري:

یاددهنده درسطح بسیارباالیی است، یادگیري یادگیري الکترونیکی، امکان تبادل اطالعات و تعامل یادگیرندگان باهم و با 
 داند. گیرد میمی جذابتراست و فرد ارزش آن چیزي را که یاد

  
  یادگیري شبکه اي فناوري اطالعات، دانش، یادگیري الکترونیکی، کتابخانه مجازي، کلیدي: هايواژه
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  کارکنان توانمند سازي با سازمانی فرهنگ ارتباط
  

  4،  موسی گرائیلی3،  مهرانگیز بالغی2قنبرعلی حسینجان زاده، 1سید صمد حجازي
  

  فوق دیپلم امور اداري، مدیر توسعه سازمان ، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، معاون مدیر توسعه سازمان، معاونت توسعه مدیریت و منابع ،  - 2
  کارشناس امور پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی    - 3
  دیپلم ، رئیس نیروي انسانی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل   - 4
  

 منبع سازمان، منابع هر ترین مهم از یکی اینکه به توجه با و است سازمان یک زندگی شیوه سازمانی، فرهنگ مقدمه و هدف:
 انگیزش، فردي، رفتار بر سازمانی، فرهنگ .است سازمان آن فرهنگ از متأثر سازمان در افراد عملکرد باشد، می آن انسانی
 انضباط، فداکاري، تعهد، میزان امور، در کارکنان مشارکت میزان و گیري تصمیم شیوه نوآوري، و شغلی، خالقیت رضایت
 توانمندسازي با سازمانی فرهنگ ارتباطاست. لذا این مطالعه به منظور بررسی  مؤثر آن مانند و اضطراب سطح کوشی، سخت

  کارکنان انجام شد.
  

 SID ،Magiran ،Iran و پایگاههاي  Yahooو  Googleاین مطالعه مروري کوتاه با جستجو در سایت هاي  روش کار:
Medex و با استفاده از واژه هاي کلیدي توانمندسازي، کارکنان و فرهنگ سازمانی انجام شد.  

  
مقاله در رابطه با فرهنگ سازمان و توانمندسازي یافت شد که پس از حذف  100در جستجوي انجام شده بیش از یافته ها: 

 براي آنان تشویق معناي به کارکنان، سازي توانمند مقاالت غیر مرتبط با توانمندسازي کارکنان نتایج نشان داد از آنجائیکه که
 به را آنها و بیافریند را خوبی هاي ه اید بتوانند تا شود فراهم افراد براي فضایی است؛ یعنی، گیري تصمیم در تر بیش مشارکت

 ادامه انجام و براي را الزم توانایی و انگیزه آن در کارکنان که کنند حاکم را فرهنگی باید ها آورند، بنابراین سازمان عمل
 امروزه، . آورند فراهم را سازمان بخشی و اثر پایداري موجبات بتوانند خود، سازمان به نسبت تعلق احساس با و بیابند فعالیت

 سازي، توانا براي این، بنابر. هستند آنها متعهد و فداکار توانمند، کارکنان ها،  سازمان از بسیاري در رقابتی مزیت اصلی منشأ
 رفتار و رهبري شیوه و مدیریت هاي فلسفه تأثیر تحت طور عمده به سازمان، فرهنگ شود. دگرگون باید نیز سازمان فرهنگ

 حیاتی و مؤثر عواملی را نان آ و باشند قایل احترام کارکنان براي بوده، تازه افکار که پذیراي مدیرانی . پذیرد می شکل آنها
 ولی دارد، بلند اي پیشینه اگرچه سازمانی هستند. فرهنگ سازمان یک هاي سرمایه بهترین بدانند، سازمان توفیق براي

  است. یافته راه دانش مدیریت در تازگی به که است موضوعی
  

 فرهنگ مهم هاي از مؤلفه یکی عنوان به مدیریت حمایت میان مثبت رابطه برقراري تحقیق این هاي یافته نتیجه گیري:
   .نماید می تأیید کارکنان سازي توانمند با را سازمانی

  
  توانمندسازي، کارکنان و فرهنگ سازمانی  واژه هاي کلیدي:
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  هاي علوم پزشکی کشور از تئوري تا عملبرنامه استراتژیک دانشگاه
 

  4سیدعزیزي ، دکتر پري حاجی3، دکتر محمد شریعتی 2مطلق ، دکتر محمداسماعیل1پور شیروانینصراهللا دکتر سیدداود

 

  پزشکی بابل، بابل، ایران علوم دانشگاه استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،  - 1
 ، ایراناهواز ،اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ،اطفال استاد، گروه - 2
  تهران، تهران، ایران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکدهدانشیار، گروه پزشکی اجتماعی،  - 3
 کارشناس ارشد دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران - 4
     

 بـراي  الزم را زمینـه  خـارجی  و داخلی محیط گسترده و عمیق دقیق، تحلیل و شناسایی با استراتژیک برنامهمقدمه و هدف: 
این مطالعه بـه منظـور بررسـی تـدوین و      کند.می فراهم سازمانی عملکرد بهبود جهت مناسب راهکارهاي و هااستراتژي انتخاب

  هاي علوم پزشکی کشور انجام گرفت.عملیاتی شدن برنامه استراتژیک در دانشگاه
  

علـوم   يهادانشگاه 13 یانجام گرفت. جامعه پژوهش معاونت بهداشت  1391 -92سال مطالعه به صورت مقطعی در  روش کار:
و کارشناسـان بـه    رانیمنتخـب مـد   يهـا دانشگاه منظم انتخاب شدند. در یو تصادف ايسهمیهکشور بوده که به صورت  یپزشک

و  يفـرد  يرهـا یتغشـامل م محقـق سـاخته   پرسشـنامه  ها، آوري دادهابزار جمعقرار گرفتند.  يپرسشگر مورد يشمارصورت سر
ه کـه روایـی و   بـود  اجراء، ارزیابی و اثربخشی برنامه استراتژیک تدوین، سئوال در زمینه 6سئوال و متغیر وابسته با  8با  یسازمان

  تحلیل شد. >05/0α داريهاي مرتبط آماري در سطح معنیبا آزمون SPSS18ها در داده .پایایی آن مورد تائید قرار گرفت
  

سـطح  مـدیر و کارشـناس مـورد بررسـی،      267 از نظـر  دانشگاه مورد مطالعه داراي برنامه اسـتراتژیک بودنـد.   13 کلها: یافته
داف سطح اطالع رسانی محتـوا و اهـ   ،9/2±4/1 نمره کل 5از  مشارکت گرفتن مدیران و کارشناسان در تدوین برنامه استراتژیک

، سطح همراسـتایی برنامـه عملیـاتی بـا برنامـه      6/2±2/1کارشناسان  ، سطح توجیه نمودن مدیران و8/2±3/1برنامه استراتژیک 
بـوده   5/2±1/1و سطح اثربخشـی برنامـه اسـتراتژیک     3/2±0/1، سطح ارزیابی و اصالح برنامه استراتژیک 2/3±2/1استراتژیک 

دار وجـود  ها تفاوت معنیدانشگاهبندي در همه موارد و تیپ بین سطح تدوین، اجراء، ارزیابی و اثربخشی برنامه استراتژیک است.
  ).P>05/0داشت (

  
حد متوسط و بقیه موارد در این مطالعه نشان داد که سطح همراستایی برنامه عملیاتی با برنامه استراتژیک  گیري:نتیجه
ارتقاي موارد  نسبت به بازنگري بعدي برنامه استراتژیک، تدوین یا درشود لذا پیشنهاد می تر از حد متوسط بوده است.پایین

  مذکور اقدام گردد.
  

 برنامه استراتژیک، ارزیابی برنامه استراتژیک، اثربخشی برنامه استراتژیک، دانشگاه علوم پزشکی  هاي کلیدي:واژه
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  بررسی پوشش برنامه پزشک خانواده شهري در مراجعین به ارایه دهندگان خدمات
  1392سالمت شهرستان بابل: خرداد  2سطح  

 
   ،5رجبعلی رمضانی ،4، مهندس حسین هدایتی3، محمد قنبري2، دکتر محمد اژدري1امیريحسن  اشرفیان دکتر 

  6نجیبه حسن پور

  

پزشک عمومی، معاون فنی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی   -2هاي داخلی، معاون بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلمتخصص بیماري  - 1
 -4، مسئول واحد گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل MPHارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانی،کارشناس  - 3بابل

 ،گسترش شبکه بهداشت عمومی، کارشناس - 5کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي، معاون اجرایی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
  کارشناس مامایی ، کارشناس گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 6ی بابلدانشگاه علوم پزشک ،معاونت بهداشتی

  
هزار نفر جمعیت استان مازندران با  20پزشک خانواده ونظام ارجاع درشهرهاي باالي برنامه  اقدام عملی اجراي مقدمه و هدف:

تامین اجتماعی، خدمات درمانی (بیمه سالمت) و کمیتـه امـداد   قرارداد با پزشکان خانواده و انتخاب پزشک توسط بیمه شدگان 
از سوي سازمان هاي بیمه گـر   1392/ 2/ 1از تاریخ  1در سطح ffsآغاز گردید. کلیه قراردادهاي  1391امام خمینی(ره) از آبان 

 2دهنـدگان خـدمات سـطح    بررسی پوشش برنامه پزشک خانواده شهري در مراجعین به ارایه به منظور  این مطالعهلغو گردید. 
  انجام گرفته است. سالمت شهرستان بابل

  
نفـر از   10حـداکثر  جامعـه پـژوهش    انجـام گرفـت.   1391خرداد ماه در  توصیفی به صورتارزیابی سریع این مطالعه روش کار:

هـاي تخصصـی،   بیمه شدگان تامین اجتماعی و بیمه سالمت مراجعه کننده به مطبهـا و درمانگاه  در دسترسگیرندگان خدمت 
آوري ابزار جمـع بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. هاي دولتی و خصوصی ها و مراکز تشخیصی بخشداروخانه

ها پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش متغیرهاي فردي و سئواالت مرتبط با طرح پزشک خانواده شـهري بـوده اسـت.    داده
  .شدر اکسل توصیف ها با استفاده از نرم افزاداده

  
نفـر  بـا دفترچـه بیمـه      424) و %6/69نفـر بیمـه شـده تـامین اجتمـاعی(      969نفـر شـامل   1393در ایـن مطالعـه    هـا: یافته

هزار نفر جمعیت اسـتان مازندران(هـدف برنامـه) و     20) ساکن شهرهاي باالي %4/64نفر( 897) شرکت نمودند. %4/30سالمت(
) سـاکن  %9/73نفـر(  663یگـر اسـتان هـاي کشـور بودنـد.      ) ساکن دیگر مناطق استان مازنـدران و یـا د  %6/35نفر مابقی( 496

) از سـاکنین شـهرهاي بابـل و    % 8/74نفـر(  496) ساکن دیگر شهرهاي استان بودند. %1/26نفر( 234شهرهاي بابل و امیرکال و 
ممهور بـه مهـر   ) نشاندار(% 1/88نفر( 437امیرکال تا زمان مطالعه، پزشک خانواده خود را انتخاب نمودند که دفترچه هاي بیمه 

) در موقعیت سالمت و مابقی در موقعیت بیماري و نیاز به خدمات درمـانی نسـبت بـه    % 9/79نفر( 349پزشک خانواده) گردید. 
) پزشـک  %2/72نفـر(  169هزار نفر جمعیـت اسـتان،    20انتخاب پزشک خانواده اقدام نمودند. در ساکنین دیگر شهرهاي باالي 

) در موقعیت سالمت اقدام به انتخاب پزشک خانواده نمودنـد. دفترچـه بیمـه    %9/78نفر( 116د که خانواده خود را انتخاب نمودن
  ) نشاندار بود. %5/87نفر( 147

  
هزار نفر جمعیت استان  20در شهرهاي باالي  پوشش برنامه پزشک خانواده شهرياین مطالعه نشان داد که  گیري:نتیجه

  ه ریزي و مداخله مناسب به منظور حفظ و ارتقاي پوشش برنامه الزم می باشد.مازندران نیازمند ارتقا میباشد. برنام
 بیمه تامین اجتماعی، بیمه سالمتپزشک خانواده ،  هاي کلیدي:واژه
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  ارزیابی رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت
  2، معصومه نقویان 1محمد علی جهانیدکتر 

  

  دکتري تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، معاونت درمان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشدآمارومدارك پزشکی، معاونت درمان،  - 2



لـذا ایـن   اسـت.   : رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت و سبک زندگی سالم استراتژي هاي اصلی براي حفظ سـالمتی مقدمه و هدف
تحقیق با هدف مطالعه رفتارهاي ارتقاءدهنده سالمت دانشجویان علوم پزشکی،  در جهت تعیین میزان پایبندي و تـرویج آن در  

   جامعه پزشکی انجام شده است .
  

 دانشجوي علوم پزشکی دانشگاه آزاد که با روش نمونه گیـري  تصـادفی   285: این مطالعه توصیفی و تحلیلی بر روي روش کار
بوده ، که شـامل دو طبقـه اصـلی    HPLP-II اي انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استاندارد طبقه

تغذیـه،   -3رشد معنوي،  -2روابط بین فردي، -1و شش زیر گروه ( )دهنده  سالمت و سالمت روانی اجتماعی  (رفتارهاي ارتقاء
تک نمونه  tفعالیت فیزیکی) است. داده ها با استفاده از آزمون  فریدمن و  آزمون  -6ي، مسوولیت پذیر -5مدیریت استرس، -4

  مورد تحلیل قرار گرفت. 16نسخه  SPSSاي در نرم افزار آماري  
  

بیشـترین و حیطـه فعالیـت     11/25±57/4: از میان شش بعد رفتار هاي ارتقاء دهنده سالمت، رشد معنوي با میـانگین  هایافته
کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده بود. دانشجویان از نظر رشد روحی ، روابط بین فـردي ،  33/18±4/4با میانگین  فیزیکی

متی در سـطح نـامطلوب قـرار    مدیریت استرس و تغذیه  در سطح مطلوب و از نظر فعالیـت فیزیکـی و مسـئولیت پـذیري سـال     
  .  داشتند

  
و فعالیت هاي فیزیکی، طراحی برنامـه هـایی جهـت ارتقـاي       ارتقاء دهنده سالمت با توجه به وضعیت رفتار هاي: گیرينتیجه

  فرهنگ بهداشتی توصیه می گردد. ارتقاء سالمت خصوصا افزایش فعالیت فیزیکی و 
  

 ویانارتقاء سالمت ، رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت دانشج: هاي کلیديواژه
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  بازخورد اساتید مجرببهبود کیفیت تدریس اساتید دانشگاه توسط 
  

  3شیما سامدکتر ، 2محسن پورقاسمدکتر  ،1داریوش مسلمیدکتر 

  

 ، دانشگاه علوم پزشکی بابلعضو هیئت علمی دانشکده پیرا پزشکی - 1
 ، دانشگاه علوم پزشکی بابلعضو هیئت علمی گروه آناتومی و تشریح دانشکده پزشکی - 2
 ، دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشکده پزشکیعضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی  - 3

 
آموزش فرآیند پیچیده ایست که عوامل متعددي در آن دخیل میباشد، در این روند استاد نقش کلیدي دارد.  مقدمه و هدف:

ي بتوان توانمندیهاي اساتید را باال برد نه تنها کیفیت تدریس بهبود خواهد یافت بلکه منجر به افزایش رضایتمند چنانچه
ارائه بازخوردهاي مناسب از نحوه تدریس اساتید به آنان  میتواند نقش مهمی جهت بهبود ارتقاي کیفیت  دانشجویان  میگردد.

روش مرسوم ارزشیابی اساتید در اکثر دانشگاهها توسط دانشجویان میباشد. این فرایند تا حدودي  .تدریس اساتید  داشته باشد
چنانچه .ساتید موثر باشد. در اکثرمواقع دانشجویان به شکل دقیق به ارزیابی استاد نمی پردازندمیتواند در بهبود روند تدریس ا

این پسخوراند توسط اهل فن و اساتید مجرب تنها به نیت بهبود کیفیت تدریس و کمک به آموزش انجام گردد قطعا میتواند 
ن ممکن است دچار افت در نحوه تدریس شوند، لذا اساتید به مرور زما. نقش مهمی در بهبود تدریس استاد داشته باشد

راهکارهایی جهت ارتقاي کیفیت تدریس اساتید بخصوص افرادي که نمره ي ارزشیابی پائینی توسط دانشجویان کسب می 
کنند ، بسیار حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر از بازخورد  وتجربه دو تن از اساتید مجرب دانشگاه جهت بهبود کیفیت 

  ریس استفاده  شد.تد
  
انتخاب شدند. جهت سنجش میزان تاثیر  89و  88در این مطالعه دو کالس از دانشجویان رادیوتراپی ورودي  روش کار: 

 6امتیاز داده شد. قبل از مداخله، به مدت  1-5بازخورد اساتید مجرب پرسشنامه اي  با ده سوال طراحی شد  وبه هرسوال از 
لسه ششم پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد و از انان جلسه تدریس دروس به شکل عادي صورت گرفت و در پایان ج

خواسته شد که به سواالت پاسخ دهند. سپس دوتن از اساتید باتجربه دانشگاه ( یکی متبحر در تدریس و دیگري متبحر 
اد درآموزش) با حضور در کالس درس پیشنهادات خویش را از نحوه تدریس استاد مربوطه جهت بهبود کیفیت تدریس به است

ارائه دهند. بعد از گرفتن بازخورد اساتید، پیشنهادات ارائه شده در کالس به اجرا در آمد. در پایان جلسه ششم مجددا 
   .قرار گرفتند SPSS16 پرسشنامه بین دانشجویان توزیع و ارزیابی مجدد صورت گرفت. در پایان نتایج تحت آنالیز آماري با 

 
در مواردي که نمره ي ارزشیابی استاد در دوره اول باال بود تغییري حاصل نشد ولی درآیتم یافته ها نشان داد که  یافته ها:

هایی که نمره ي ضعیف کسب شده بود نمره ي ارزشیابی به شکل معناداري افزایش یافت . بطوریکه میانگین نمره کسب شده 
. همچنین نمره کسب شده استاد از دانشجویان (P = 0.001)افزایش یافت  91/80به   35/74استاد قبل از اجراي فرایند از 

  (P = 0.001)بوده است  16/19و پس از آن  08/18) قبل از اجراي فرایند 20(از نمره کل 
  

و کیفیت نتایج نشان می دهد با استفاده از اساتید مجرب و کار کشته ممکن است بتوان سطح کیفی اساتید  نتیجه گیري:
  تها منجر به رضایتمندي بیشتر دانشجویان گردد. تدریس را ارتقا داد و در ان

  
    کیفیت ، تدریس ، بازخورد، اساتیدارتقا ، واژه هاي کلیدي: 
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  مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکال 92میزان رضایت ارباب رجوع در سال
  

  3زلیخا قنبر زاده ،2جمیله آقاتبار رود باري ،1معصومه نادر نژاد
  

  پرستاري،مرکز هفده شهریور مرزیکال ،دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس - 1
  بابل یپزشک علوم دانشگاه ، کالیمرز وریشهر مرکزهفدهمدیریت اجرایی،سارشدکارشنا- 2
  بابل یپزشک علوم دانشگاه ، کالیمرز وریشهر هفده مرکز کارشناس مامایی،- 3
  

 امروزي ي سازمانها اصلی هاي گیري جهت از یکی عنوان به مدیریت نوین هاي نظریه در مداري مشتري اصل هدف: مقدمه و
  دربیمارستان هفده شهریور مرزیکال ها انجام شد.92این مطالعه  به منظور بررسی رضایت ارباب رجوع در سال  شود، می تلقی

  
معاونت امور ارسالی از  پرسشنامه ،ها داده گردآوري پژوهش حاضر از نوع توصیفی به روش مقطعی انجام گرفت. ابزارروش کار: 

-بوده که نمونه 1392طی سال  مرکز مراجعین هدف ، جمعیت بود. مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزي
  مراجعه کننده به بخش هاي مختلف  مورد مطالعه قرار گرفتند.160گیري به صورت تصادفی انجام و 

  
شفاف بودن اطالعات و راهنمایی ها ، نحوه برخورد کارکنان و دریافت خدمت در موعد  موارد مورد سنجش  شامل یافته ها:

درصد 80درصد) ،درمانگاه زنان 88در درما نگاه شبانه روزي( مقرر بوده  است. رضایت از شفاف سازي اطالعات و راهنمایی ها
درصد   79جوع رضایت دردرمانگاه شبانه روزي درصدبود.درزمینه برخورد با ارباب ر 96درصدوبیماران بستري 90وآزمایشگاه 

همچنین رضایت از  ارائه خدمت به موقع به  درصدبود؛87بیماران بستري  درصد و79درصد،آزمایشگاه   82،درمانگاه زنان  
  بوده است. درصد 100ارباب رجوع، در همه ي بخش هاي مورد مطالعه 

  
 کهاز این مرکز درحد باالیی بوده است  92 سال در بیماران مندي رضایت میزاناین بررسی نشان داد که  نتیجه گیري :

 مداخالتو  رجوع ارباب تکریم مداري، مشتري کیفیت، بهبود اجراي برنامه هاي اعتبار بخشی و چون اقداماتیا ب راآن  میتوان
 پایش و  خدمات ارائه کیفیت يارتقا راستاي در مدون هاي برنامهمستمر  کارگیري به مطمئنا منتسب نمود. شده انجاممرتبط 

  می گردد. بیماران رضایتمندي افزایشموجب  ،خدماتاین  مداوم
  

  بیمارستان مندي ،رضای رجوع، رباباواژه هاي کلیدي :
    



  75      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  1391عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پایش در مرکز بهداشت شهرستان بابل: 
  

  4بابازاده، عذرا 3حسن پور نجیبه ،2، محمد قنبري1ماریا رمضان نیا
  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت بهداشتی  ،کارشناس ارشد ، کارشناس گسترش شبکه 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت بهداشتی  ،ارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس مسئول گسترش شبکهک2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،معاونت بهداشتی ،، کارشناس گسترش شبکهماماییکارشناس  3
  دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت بهداشتی  ،، کارشناس گسترش شبکهماماییکارشناس  4
  

نظارت و کنترل یکی از وظایف مدیریت است که بطور مکرر در فواصلی از پیش تعیین شده انجام می گردد و به ارایه  مقدمه:
پیشرفت در ارایه خدمات بهداشتی و شناخت مشکالت کارکنان محیطی در حین پسخوراند مداوم در مورد کیفیت خدمات، 

عوامل مختلفی می توانند بر عملکرد کارکنان  در امر پایش تاثیر گذار باشند. این مطالعه به بررسی  ارایه خدمت می پردازد.
   ن بابل پرداخته است.تاثیر برخی عوامل انگیزشی در انجام پایش هاي تیمی تنظیمی در مرکز بهداشت شهرستا

  
کز بهداشتی درمانی روستایی امر کلیهانجام شد. جامعه پژوهش  1392این تحقیق از نوع توصیفی است که در سال  روش کار:

متغیرهاي مورد مطالعه این تحقیق، انگیزه مالی مورد یایش قرار گرفتند.  1391در سال  که بوده اندو خانه هاي بهداشت تابعه 
می باشد. براي محاسبه متغیر اول، متوسط پایش هاي انجام شده به برنامه ریزي در مراکز بهداشتی درمانی  و بعد مسافت

مرکز  9کیلومتر و پایین تر) و  7مراکز بهداشتی درمانی نزدیک ( 10برخوردار از ماموریت محاسبه گردید. متغیر دوم با مقایسه 
از فرم برنامه  داده هاي مورد نیاز مرکز مشمول ماموریت) تعیین گردید. 4اي کیلومتر و باالتر ( به استثن 16دور با مسافت 

. جهت نداستخراج گشت پایش کارشناسان ستادي و فرم خالصه گزارش بازدید مراکز بهداشتی و درمانی و خانه هاي بهداشت
  استفاده شد. Excelتوصیف آماري از نرم افزار 

  
انجام شده به برنامه ریزي در مرکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه هاي بهداشت را این بررسی متوسط پایش هاي یافته ها: 

درصد) نشان داد. این میزان براي مراکز بهداشتی درمانی برخوردار از  75( 391از  295درصد) و  65( 286از  185ترتیب ه ب
درصد)، مراکز بهداشتی درمانی نزدیک و خانه هاي تحت  90( 51از  46درصد) و خانه هاي تابعه  79( 29از  23ماموریت 

 61( 105از  64درصد) و در مراکز بهداشتی درمانی دور و خانه ها  71( 116از  82درصد) و  61( 84از  51پوشش بترتیب 
  درصد) می باشد.   70( 130از  90درصد) و 

  
در مرکز بهداشت شهرستان بابل، مسافت تاثیري بر عملکرد پایش نداشته است. در حالیکه میزان پایش هاي نتیجه گیري: 

رصد بیش از متوسط پایش هاي انجام شده می باشد. جهت ارتقائ برنامه ي د 15انجام شده در واحدهاي برخوردار از ماموریت 
  پایش پیشنهاد می گردد توجه بیشتري به انگیزه هاي مادي گردد.

  
  مرکز بهداشت بابل، پایش  ،مسافت ،انگیزه ماديواژه هاي کلیدي: 

    



  76      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  دورکاري ضرورتی غیرقابل اجتناب در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات
  

  رویا رمضانی 
  

  ، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس امور رایانه، معاونت توسعه مدیریت و منابع
  

تحوالتی  .حال تغییر استدر ماهیت کار در بسیاري از کشورهاي دنیا ، پیشرفت وسیع و سریع فناوريبه دلیل : مقدمه و هدف
کرده است، مستقیما بر کار و زندگی شخصی و  موسسات مختلف ایجادها و نهادها، سازمان که فناوري اطالعات و ارتباطات، در

(جامعه) تاثیر گذاشته است. یکی از این تاثیرات، پیدایش الگوي روش انجام کار مبتنی بر رایانه، به  اجتماعی کارکنان و مردم
پذیر از تباط از راه دور و به شکل انعطافاز راه دور و با استفاده از ابزارهاي ارها نام دورکاري است که در این روش، انجام کار

  باشد.. هدف از مطالعه حاضر شناسایی اثرات مثبت دورکاري میشودنظر زمان و مکان انجام می
 Google , Googleو با استفاده از موتورهاي جستجو  1393مقاله حاضر از نوع مروري می باشد که در تابستان  روش کار:

Scholar , Magiran و دورکاري انجام گرفت و داده هاي استخراج شده به صورت  کار الکترونیکیهاي تی با کلید واژهو مقاال
  دستی طبقه بندي گردید.

ها سازمان ند ودیگر نیازمند حضور فیزیکی در محل کار نیست مندانکارامروزه با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، یافته ها: 
 انکارمند. برخی از کارمندان خود، محیطی مساعد براي شکوفایی خالقیت افراد به وجود آورندکار کردن می توانند با دور

به دلیل حذف مسائل  ،دند خدمات خود را خارج از محیط کاري با استفاده از نظام الکترونیکی ارائه دهندورکار که می توان
و همچنین جایگزین شدن دستمزد بر اساس کار انجام  ها و فشار روحی براي حضور به موقعمربوط به رفت و آمدها، ترافیک

تغییرات اقتصاد جهانی و مباحثی . همچنین شده نه بر اساس ساعت کار فیزیکی، می توانند قوه خالقیت خود را به کار بگیرند
ه کامل از تمامی هاي دولتی را، ناگزیر به استفادویژه سازمانهاي ایرانی بهچون پیوستن به سازمان تجارت جهانی، سازمان

هاي کاري موجود در کشور در راستاي افزایش تولید ملی و بهبود وضع معیشتی و رفاهی مردم در شرایط موجود ظرفیت
، "مالیات سبز"دورکاري، تامین و ایجاد محیط سالم است. برخی کشورها، با وضع مالیات تحت عنوان  دیگر کند. از مزایايمی

از مزایاي حاصل از بهبود توازن کار ـ زندگی اجتماعی ناشی از  و پشتیبانی از دورکاران می کنند.مردم را تشویق به دورکاري 
هاي کاهش زمان تردد و هزینه،انعطاف پذیري ،تقویت انگیزه، وريه افزایش بهر،  صرفه جویی درهزینه هاکارگیري دورکاري: به

دوستی با محیط ، ایجاد تعادل درکار و زندگی خانوادگی، زندگیکاهش اختالل در ، کاهش حجم ترافیک ،آن براي سازمان
  ي می باشد.افزایش گستره اشتغال و فرصت هاي کار ،زیست

ها باید به تدریج قسمتی از فعالیتهاي شغلی خود را از طریق : نتایج این مطالعه نشان داد که همه سازماننتیجه گیري
گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل نیز نسبت به ترویج و گسترش دورکاري انجام دهند. پیشنهاد می گردد دانش

  دورکاري، مطالعه و اقدام نماید.
  ، فناوري اطالعات و ارتباطات کار الکترونیکی دورکاري، کار از راه دور،کلیدي :  هاي واژه
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  1ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بابل بر اساس کارت امتیازي متوازن
  

  زینب فرهادي
  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل  مسئول آموزش پرستاري و مامایی،دانشکده پزشکی ،
  

براي ارزیابی عملکرد سازمانها ارزیابی عملکرد یکی از وظایف مدیران سازمانها می باشد مدلهاي متعددومتنوعی  :مقدمه وهدف
براي ارزیابی عملکرد سازمانها 1987است که ازسال  ارائه شده است.مدل کارت امتیازي متوازن یکی ازمدلهاي کارآمدي

می گیرد.این مطالعه به منظور ارزشیابی عملکرددانشگاه علوم پزشکی با مدل کارت امتیاز متوازن از دیدگاه مورداستفاده قرار
  کارکنان انجام گرفت .

  
انجام گرفت .جامعه پژوهش آن 1388تحلیلی بود. که به صورت مقطعی در سال –این مطالعه از نوع توصیفی  :روش کار 

نفربعنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار 220کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و واحدهاي تابعه بود. باروش نمونه گیري تصادفی ساده،
سوال،فرایندهاي داخلی با 7در چهار حیطه رشد ویادگیري کارکنان با  BSCجمع آوري داده ها پرسشنامه اي استاندارد

گزینه اي لیکرت طراحی گردید .داده هادرنرم افزار 5سوال درمقیاس 7سوال و دیدگاه مشتریان با 6رایندهاي مالی با سوال،ف6
spss18 وارد وبا آزمونهاي همبستگی و رگرسیون و تحلیل واریانس یک عاملی پرسشنامه ها در سطح معناداريp<./.1 مورد

  تجزیه وتحلیل قرار گرفت .
  

درصد)داراي مدرك کارشناسی بودند.بیشترین 5/48یا 97نفر مورد مطالعه،ازنظرتحصیالت،بیشترین افراد(200ازبین  ها:یافته
درصد)در گروه سنی 3/42نفریا83نظرسابقه کاربیشترین افراد(سال قرار داشتند.از31- 40درصد)در گروه سنی1/41یا78افراد(

./.داراي 1در سطح معنی داري%6پزشکی با ضریب همبستگی  سال داشتند. فرایندهاي داخلی با عملکرد دانشگاه علوم20-15
./.داراي کم ترین 1در سطح معنی داري  %45باالترین امتیاز،وعوامل مالی با عملکرد دانشگاه علوم پزشکی باضریب همبستگی 
.در حالی که  ./.معنی دار است1در سطح %48امتیاز،و ابعاد رشد ویادگیري کارکنان ودیدگاه مشتریان با ضریب همبستگی 

  عملکرد دانشگاه با سن، تحصیالت وسابقه رابطه معنی دار وجود نداشت .
  

داخلی بیشترین تاثیررادرارزیابی عملکرددانشگاه داشته است.پیشنهادمی گرددکه،افزایش ازآنجائیکه فرایندهاي  نتیجه گیري:
تقویت سیستم هاي کنترل داخلی، بهبود وضعیت مزیت رقابتی، بهبودکیفیت خدمات، استفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود،

  مدیریت واحدها سرلوح کارخود قراردهند.
 BSCارزیابی عملکرد، کارت امتیازي متوازن، دانشگاه علوم پزشکی ، واژه هاي کلیدي:

  

                                                             
1 BSC=Balanced Score Card 
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  براي پویاسازي برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی چه باید کرد؟ دیدگاه پزشکان خانواده
 

         ، 4پور شیروانی، دکتر سیدداود نصراهللا3، دکتر ناهید جعفري2، دکتر محمدجواد کبیر1امیريدکتر حسن  اشرفیان 
  5حمیده رمضانی

  
استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی،  - 2دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، معاون بهداشتی،  - 1

مرکز عوامل استادیار،  - 4استادیار، مرکز مدیریت شبکه، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -3دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
  کارشناس واحد بهداشت مدارس، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -5 دانشگاه علوم پزشکی بابل اجتماعی موثر بر سالمت،

  
 مختلف هايبخش راهکارهاي مهم براي توسعه دهندگان خدمات یکی ازهاي ارائهنظرات و دیدگاه امروزه اخذ مقدمه و هدف:

همه  مشارکت نیازمند آن ارتقاي و بودهمستثنی ن قاعده این توسعه از محور عنوان مقوله سالمت به شود.می تلقی اجتماعی
هاي هاي پزشکان خانواده استانعوامل اجرایی از جمله پزشکان خانواده است. این مطالعه به منظور بررسی نظرات و دیدگاه

  شمالی ایران در راستاي پویاسازي برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی انجام گرفت.
انجام گرفت. جامعه پژوهش پزشکان  1391تحلیلی و میدانی بوده که در شش ماهه دوم  -مطالعه از نوع توصیفی روش کار:

اي  که پزشک خانواده 188شهرستان سه استان گلستان، مازندران و گیالن بودند.  47خانواده شاغل در مراکز مجري کل 
آوري دفی منظم انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمعگیري تصاحداقل یک سال سابقه خدمت داشتند به روش نمونه

در  SPSS17افزار هاي عددي در نرمها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. دادهداده
  توصیف شد.بندي و تحلیل و نظرات و پیشنهادات متنی به شیوه دستی استخراج، طبقه P<0.05داري سطح معنی

درصد) هیچ پیشنهادي را مطرح نکردند و مابقی از یک مورد تا  3/13نفر ( 25پزشک مورد مطالعه،  188از بین  ها:یافته
مورد پیشنهاد ثبت شده که از این تعداد  577نفر ارائه دهنده پیشنهاد در کل  163مورد پیشنهاد را ارائه دادند. از  10حداکثر 

درصد) با لحن اعتراضی بیان شده بود. میانگین و انحراف  4/72مورد ( 159با لحن اصالحی و درصد)  4/72مورد ( 418
بندي شده به ترتیب عبارتند بودند از: مورد پیشنهاد ثبت شده، مکررترین موارد طبقه 577بود. از بین  1/3±9/1پیشنهادات 

 63زي جامعه در خصوص برنامه پزشک خانواده (سامورد)، آموزش همگانی و فرهنگ 79افزایش سقف پرداختی یا حقوق (
مورد)، پرداخت به  46مورد)، اصالح ساختار برنامه پزشک خانواده ( 52مورد)، افزایش نیروي انسانی و تجهیزات مراکز مجري (

تیم مورد)،پشتیبانی و برخورد مناسب مدیران و کارشناسان ستادي با پزشکان خانواده و اعضاي  42موقع حقوق پزشکان (
هاي مناسب انگیزشی مورد)، ایجاد مشوق 36مورد)، ایجاد هماهنگی با سطوح مختلف ارائه دهنده خدمات سالمت ( 39سالمت(

مورد) و سایر موارد با فراوانی  25هاي آموزشی (مورد)، برگزاري دوره 30براي ماندگاري و افزایش کمیت و کیفیت خدمات (
تعداد جابحایی، استان محل خدمت پزشکان و تعداد پیشنهادات ارائه شده رابطه  کمتر.  بین جنس، تاهل، سابقه خدمت،

  ). P<05/0دار وجود نداشت (معنی
مطالعه نشان داد برنامه پزشک خانواده از دیدگاه پزشکان در موارد مختلف نیاز به بهبود و اصالح دارد.  لذا  گیري:نتیجه

، استانی و شهرستانی  بر حسب حیطه اختیارات نسبت به اصالح و ارتقا برنامه گردد مدیران و کارشناسان کشوريپیشنهاد می
  اقدام نمایند. 

 دهندگان خدمات، دیدگاه پزشکان خانواده، پویاسازيپزشک خانواده، بیمه روستایی، دیدگاه ارائه هاي کلیدي:واژه



  79      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

پزشکی با مدل سنجش ادراکات مشتریان معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
  وري و تعالی سازمانی ایرانجایزه ملی بهره

 
  ، 4سیدعزیزي، پري حاجی3محمد شریعتی ، دکتر2مطلق محمداسماعیل ، دکتر1پور شیروانینصراهللا سیدداود دکتر

  5جوآذین نحوي دکتر

  

 بابل پزشکی علوم دانشگاه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،استادیار،  - 1
  اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ،اطفال گروه - 2
  تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکدهگروه پزشکی اجتماعی،  - 3
  دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 4
  تهران پزشکی علوم دانشگاهمرکز تحقیقات سرطان،  بیمارستان امام خمینی،  - 5

  
منـدي و انتظـارات، نقـش مهمـی در     هاي سنجش رضایتامروزه سنجش ادراکات مشتري به عنوان یکی از راه: مقدمه و هدف

معاونـت بهداشـت وزارت   ها دارد. ایـن مطالعـه بـه منظـور سـنجش ادراکـات مشـتریان        ارتقاي کیفیت خدمات و تعالی سازمان
  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران انجام گرفت.

علوم  يهادانشگاه یانجام گرفت. جامعه پژوهش معاونت بهداشت 1391 -92سال مطالعه به صورت مقطعی در  کار: روش
و  رانیمنتخب مد يهادانشگاه منظم انتخاب شدند. در یو تصادف ايسهمیهدانشگاه به صورت  13کشور بوده که  یپزشک

آوري ابزار جمعقرار گرفتند.  يپرسشگر مورد يشماربه صورت سر به عنوان مشتري اصلی معاونت بهداشت وزارتکارشناسان 
هاي مرتبط با آزمون SPSS18ها در سئوال بوده است. داده 26قسمت و  2شامل استاندارد جایزه ملی پرسشنامه ها، داده

  تحلیل شد. >05/0α داريآماري در سطح معنی
مدرك درصد)  3/57افراد ( نیشتریمرد بودند. ب درصد) 1/56( نفر 147مدیر و کارشناس مطالعه شده،  267از  ها:یافته

ها بوده رشته ریو سا يحسابدار ت،یریمدو مابقی  یراپزشکیپ ،یدرصد) پزشک 67نفر ( 227 یلیرشته تحص داشتند. سانسیل
میانگین سطح درك شده مدیران و کارشناسان در خصوص اشتغال داشتند.  یفن يدر واحدهادرصد)  6/91( بیشترشان. است

ها در هنگام ارائه خدمات ، حمایت1/3±7/0، تولید و ارائه خدمات 3/3±7/0امتیاز  5شهرت و تصویر (وجهه) سازمان از حداکثر 
رمعیارهاي مورد بررسی، کیفیت روابط و ارتباطات بوده است. در بین زی 3/3±8/0و وفاداري و صداقت  0/3±7/0و بعد از آن 

هاي مالی، اخذ موافقت مدیران ارشد ها و پشتیبانی(مساعدت) و حمایت6/3±9/0(دوستانه، مودبانه و جذاب) باالترین امتیاز (
مل فردي و ). بین سطح ادراکات مدیران و کارشناسان و عوا8/2±0/1دانشگاهی و استانی) کمترین امتیاز را بدست آورد (

  ).P<05/0دار وجود نداشت (سازمانی ارتباط معنی
در حد  اقداماتهاي مرتبط با کیفیت روابط، خدمات و مطالعه نشان داد که سطح درك شده مشتریان از شاخص گیري:نتیجه

اي طراحی و هاي مداخلهگردد معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان براي تعالی سازمانی برنامهمتوسط بود. لذا پیشنهاد می
  اجرا نماید.  

  ادراکات مشتریان، ارتقاي کیفیت، تعالی سازمانی، نظام سالمت هاي کلیدي:واژه
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  ها و راهکارهاچالش :هاي دولتیخصوصی سازي سازمان
  

  احمد غالم نیا روشن
  

  علوم پزشکی بابل ، دانشگاهري، معاونت توسعه مدیریت ومنابعادا کارشناس ارشد ادبیات، کارشناس امور
  

اکثر کشورها انتظارات مورد نظر جامعه و خواسته هاي آحاد آن ،  روند خصوصی سازي در آنجائیکه روش و ازهدف:  مقدمه و
گروههاي تجاري ، کاري و دست اندرکاران اصالح و بهبود اموراجتماعی و عمومی را برآورده کرده است. خصوصی سازي در چند 

اصلی ترین و کلیدي ترین عناصر اقتصادي و گسترش و توسعه بین المللی تبدیل شده است . لذا این بررسی دهه اخیربه یکی از 
  در راستاي کارکرد و نقش آن در جامعه ما صورت گرفت .

  
اتجام گرفت داده ها ازطریق جستجوي اینترنتی در سایتهاي مرتبط  93مقاله از نوع مروري بوده که در تابستان کار: روش

  بدست آمده و مورد بررسی قرارگرفت. magiranچون هم
  

اگرچه به میزان گسترده اي پذیرفته شده است که خصوصی سازي از سرمایه گذاري بخش دولتی بهتر و مؤثرتراست ،  یافته ها:
دیده اند ولیکن موانع و چالشهاي محیط و پیرامون خصوصی سازي ادامه دارد. بطوریکه شرکتهاي دولتی که اخیراً خصوصی گر

مطابقت و سازگاري خود با قوانین بازار و رقابت منصفانه هستند. فواید و مزایاي دستاوردهاي خصوصی سازي  به شدت درگیر
آن جمله می توان به مواردي همچون رقابت تصاعدي، بازدهی بیشتر، پیشرفت فناوري، توسعه  روشن و آشکار هستند  از بسیار

و موانع بهبود توانائیها در زمینه تامین مالی و تحقق تامین اجتماعی را برشمرد. براي رسیدن به بازارهاي سرمایه، کاهش فشار 
پایه گذاري شود در  به نحوي مطلوب برنامه ریزي، طراحی و ها می بایست روش و فرآیند خصوصی سازي به دقت واین مزیت

برخورداران منتهی شود و در  دست بخش کوچکی از ا درتوزیع سرمایه و دارائیه غیر اینصورت فساد می تواند به گسترش و
نتیجه منافع خصوصی سازي را زایل کرده و پشتیبانی اجتماعی از آن را مختل سازد. پس در این زمینه موانع و چالشهایی براي 

هاي کلی آن توسط و ابالغ سیاست 44اجراي هر چه بهتر و صحیح تر آن وجود دارد. درکشور ما ایران اسالمی با توجه به اصل 
  مقام معظم رهبري در سالهاي اخیر توجه بسیار زیادي به خصوصی سازي شده است .

  
این مطالعه نشان داد که فواید و مزایاي خصوصی سازي بسیار روشن و آشکار می باشد. لذا پیشنهاد می گردد با  نتیجه گیري:

  بیشتر مورد توجه مسئولین قرارگیرد. 44اصل  توجه به تجربه بدست آمده از کشورهاي پیشرفته خصوصی سازي و
  

  44بازارهاي سرمایه، اصل  ،سازمانهاي دولتیی، خصوصی سازي، آسیب شناس :هاي کلیديواژه
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  افتتاح خانه رابط در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

 ،7اعظم خشنود ،6کبري یحیی پور ،5زادهاحمد ، سارا4عذرا بابازاده، 3نیاماریا رمضان، 2محمد قنبري، 1دکتر حسن اشرفیان
  8صدیقه بابایی

  
گرایش مدیریت   MPHکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،-2متخصص بیماریهاي داخلی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1

، کارشناس گسترش شبکه MBA (HPN)ماریا رمضان نیا، کارشناس ارشد  -3بیماري ها و مسئول گسترش شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه بابل
رابط  -5کارشناس مامایی، کارشناس جلب مشارکتهاي مردمی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل- 4معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

رابط بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی رضیا کال معاونت  - 6بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی شهید رستمی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
ابط بهداشتی ر -8رابط بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی شهید رستمی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل -7بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

  بهمن معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل22مرکز بهداشتی درمانی 
  
ساله در ایران یکی از راهکارهاي سازمان یافته مشارکت مردم در قالب  20برنامه داوطلبان سالمت با تجربه  مقدمه و هدف: 

در  اخص هاي تعالی سالمت نام برده می شود.و از ش PHCکه یکی از چهار اصول بنیادي  محیط هاي حامی سالمت می باشد
. این فعالیت خود راتحت نظارت معاونت بهداشتی آغاز نمودند1372از سال سالمت (رابطین بهداشتی) شهرستان بابل داوطلبان

  مطالعه به منظور تشریح افتتاح خانه رابط در معاونت بهداشتی بعنوان یک ایده جدید کشوري انجام گرفت.
  

 این مطالعه با مرور مستندات موجود در خانه رابط، واحد گسترش و دستورالعمل هاي مرتبط کشوري انجام گرفت. روش کار:
اداره آن توسط نمایندگانی از جمع افتتاح گردید و  1/8/1388تاریخ  ازمعاونت بهداشتی  مستقل واقع در اتاقدر یک  خانه رابط

ابط شامل نماینده معاونت بهداشتی(کارشناس جلب مشارکتهاي مردمی)، ارکان خانه ر .رابطین بهداشتی صورت می گیرد
نماینده شهرستانی رابطین بهداشتی و نمایندگان رابطین بهداشتی می باشد. درمراکز بهداشتی درمانی از  رابطین بهداشتی از 

عالقه و توانمندي خود به گروه هاي میان خود ؛ نمایندگانی را انتخاب نموده و نمایندگان بعداز حضور در خانه رابط  برحسب 
پژوهش وجذب رابط، تبلیغات وآموزش عمومی، توانمند سازي رابطین تقسیم بندي شدند. وظایف اعضاء حضور مستمر در 
جلسات خانه رابط و مشارکت فعال در برنامه ها و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات، ارتباط دو سویه بین مراکز بهداشتی درمانی  

ه رابط جهت انتقال نقطه نظرات و پیشنهادات و اطالعات، ارتباطات درون بخشی و برون بخشی جهت اجراي برنامه هاي و خان
  مرتبط با سالمت است.

  
تهیه و تدوین گاهنامه خانه ، شرکت فعاالنه در برنامه هاي مرتبط با سالمتنتایج کاربردي خانه رابطین را می توان  :یافته ها

فعال با اداراتبرون بخشی شهرستان از جمله شهرداري، آموزشگاه راهنمایی ورانندگی،  محیط زیست، اداره رابط، همکاري 
جنگل بانی، سازمان تبلیغات اسالمی، جهاد دانشگاهی، سازمان هالل احمر و ...؛ شرکت در کالس هاي آموزشی ستادي ویژه 

  ؛ برشمرد.رایطین و حضور فعال در همایش هاي عمومی و مناسبتهاي ملی
 
تعاملی  آنها شده وحضورفعالرابطین بهداشت در مکانی که متعلق وبه نام آنهاست منجربه افزایش اعتمادبه نفس  :نتیجه گیري 

بین  یکدیگر و  به انتقال وتبادل اطالعات وعملکرد  میاننمایندگان و کارشناسان ستادي برقرار شده و منجرسازنده و سودمند 
سیاستگزاري،زمینه فراگرد پایین به باال در و  به کانون هاي تصمیم گیري یرابطین.نزدیکه است  دیگردی ستاد معاونت بهداشت

  د. تا فرآیند برنامه با دخالت ودرگیري مستقیم خود آنان هدایت شوه ردکمحقّق  را اتخاذ تصمیمات
  بابل–رابطین بهداشتی  - خانه رابط -مشارکت مردم واژه هاي کلیدي:
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  1392هاي سالمت در پایش از خانه هاي بهداشت تحت پوشش در شهرستان بابل:  عملکرد تیم
 

  4، نجیبه حسن پور3، رضاعلی گرائیلی2 رجبعلی رمضانی، 1محمد قنبري
 

 -2معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،کارشناس مسئول گسترش شبکه، MPHارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ک - 1
 ،گسترش شبکه کاردان تاسیسات، کارشناس -3معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،گسترش شبکه بهداشت عمومی، کارشناس کارشناس

  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،معاونت بهداشتی ،، کارشناس گسترش شبکهماماییکارشناس  - 4معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

خانه هاي بهداشت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی نقش مهمی دارا می باشند. پایش مستمر به منظور  مقدمه وهدف:
شناسایی انحرافات احتمالی واصالح آنها درتامین اهداف از وظایف سطوح باالتر وبه خصوص اعضاي تیم سالمت مرکزبهداشتی 

تیم هاي سالمت در پایش از خانه هاي بهداشت تحت پوشش درمانی مربوطه می باشد. این مطالعه به منظور بررسی عملکرد 
  انجام شده است. 1392در شهرستان بابل در سال 

 
انجام گرفت. جامعه پژوهش تیم  1392این مطالعه ازنوع توصیفی بوده که در پنج ماهه اردیبهشت لغایت شهریور  روش کار:

ایی بودند که بصورت سرشماري انتخاب گردیدند. انجام هاي سالمت کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی وشهري روست
پایش به ازاي هر واحد  5حداقل یک پایش تیمی ازهر واحد(خانه بهداشت و یا پایگاه بهداشتی) در مدت یکماه(در مجموع 

 -59)، متوسط(%60 - 79)، خوب(%80 -100تحت پوشش) به عنوان انتظار تعین شده است عملکرد مراکزدرچهار سطح عالی(
)  سطح بندي گردید. ابزارجمع آوري فرم گزارش دهی جاري وفرم محقق ساخته بوده وداده هاي %40) و ضعیف(کمتر از 40%

  جمع آوري شده با استفاده نرم افزار اکسل توصیف شده است.
  

 20و شهرهاي زیر  پایگاه بهداشتی مستقردر روستاها 6خانه بهداشت و  177تیم سالمت در پایش از  30در مجموع  یافته ها:
) انجام گردید. متوسط %8/53مورد پایش تیمی( 492پایش برنامه ریزي شده تعداد  915هزار نفر مشارکت داشته اند. از تعداد 

  6/2پایش پیش بینی شده از هر واحد، بطور متوسط  5پایش محاسبه گردید. از  4/16پایش انجام شده به ازاي هر تیم سالمت 
ردید. باالترین سطح عملکرد مربوط به مراکز بهداشتی درمانی سیاهکال محله شرقی، پایین گنج افروز،پایین بار پایش انجام گ

) بوده و پایین ترین سطح عملکرد در مرکز بهداشتی درمانی %100درزیکال آخوندي وسرپل محمد حسن خان با سطح عملکرد(
 6) با سطح عملکرد خوب، %23,3مرکز ( 7با سطح عملکرد عالی، ) %23,3مرکز ( 7) بوده است. %6کالگرمحله با سطح عملکرد(

  ) با سطح عملکرد ضعیف فعالیت داشته اند. %33,4مرکز ( 10) با سطح عملکرد متوسط، %20مرکز (
  

نتایج این مطالعه نشان می دهدکه عملکرد پایش تیم سالمت از خانه هاي بهداشت تقریبا در سطح متوسط بوده  نتیجه گیري:
  که براي حفظ وارتقاي آن نیاز به برنامه ریزي و مداخله مناسب می باشد.است 

  
  پایش،تیم سالمت،مراکز بهداشتی درمانی ،خانه بهداشت :يکلید يواژه ها
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  1391: زاده بابلیعفشغلی و خالقیت در پرستاران بیمارستان کودکان شارتباط بین رضایت
  

  5،حمید علوي مجد4 ، نصراهللا خیراهللا پور3محمدعلی جهانیدکتر  ،2 شوریده زادهفروزان آتشدکتر  ،1 ملیکا احبابی

  

  بهشتی  شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکدهکارشناسی ارشد ، - 1
 تهرانبهشتی  شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاري دانشکده مدیریت پرستاري، گروه دکتراي تخصصی پرستاري، استادیار - 2
 بابل پزشکی علوم دانشگاه دکتراي مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، - 3
  کارشناس امور اداري ، بیمارستان کودکان امیرکال ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4
  دکتري آمار زیستی ، دانشیار دانشکده پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  - 5
  

عوامل شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی، افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردي است. رضایت :هدف و مقدمه
بررسی ارتباط بین لذا تعیین  باشد.یکی از آنها می خالقیتباشند که شغلی پرستاران موثر میمختلفی بر افزایش رضایت

  خوردار است.از اهمیت بر شغلی و خالقیت در پرستاران بیمارستان کودکان رضایت
  

پرستار  114شماري، شامل  صورت تمامگیري بهاست. روش نمونه همبستگی -این مطالعه یک پژوهش توصیفی: راکروش
-پرسشنامه يبه وسیلهو اطالعات پرسشنامه بازگردانده شد  102که در نهایت کودکان شفیع زاده بابل بود شاغل در بیمارستان

روایی آوري شد. جمعپژوهشگر ساخته  "پرستاران بخش کودکان خالقیت"و  "شغلی هرزبرگرضایت"، "شناسیجمعیت"هاي 
ها به روش روایی صوري و محتوا انجام و اصالحات الزم انجام شد. پایایی دو پرسشنامه با روش همسانی درونی و پرسشنامه

  ر گرفت.مورد تجزیه و تحلیل قرا spssاطالعات با نرم افزار آماري ثبات انجام شد. 
  

درصد گزارش شد. در  64درصد و میزان خالقیت  7/40زاده بابل شغلی پرستاران بیمارستان کودکان شفیعرضایت ها:یافته
درصد) و کمترین میزان رضایت این  63کل مشخص شد که بیشترین میزان رضایت پرستاران مربوط به ارتباط با همکاران (

و کمترین میزان درصد)  70سیالی ( حیطهدرصد) است و بیشترین میزان خالقیت مربوط به  13افراد مربوط به حقوق و مزایا (
ن داده اشغلی و خالقیت ارتباط معناداري نشباشد. در این پژوهش بین رضایتدرصد) می 50بسط و ابتکار (حیطه آن مربوط به 

  .)p=3/0( نشد
  

شغلی و خالقیت در پرستاران بیمارستان کودکان هاي بدست آمده مشخص گردید بین رضایتبر اساس یافته گیري: نتیجه
بابل همبستگی وجود ندارد. لذا الزم است عالوه بر انجام تدابیري جهت افزایش حقوق و مزایاي پرستاران، به عوامل زاده شفیع

  مؤثر بر خالقیت پرستاران توجه شود تا خالقیت آنان تقویت گردد. 
  

  شغلی، خالقیت، پرستار، بخش کودکانرضایت ها:کلید واژه
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  هاي علوم پزشکی ایران:معاونت بهداشتی دانشگاههاي کاري کارکرد و اثربخشی تیم
  دیدگاه مدیران و کارشناسان 

 
  4سیدعزیزي ، پري حاجی3محمد شریعتی ، دکتر 2مطلق محمداسماعیل ، دکتر1 پور شیروانینصراهللا سیدداود دکتر

 
  پزشکی بابل علوم دانشگاه استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، - 1
  اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ،اطفال استاد، گروه - 2
  تهران، تهران، ایران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکدهدانشیار، گروه پزشکی اجتماعی،  - 3
 کارشناس ارشد دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 4

  
نمایند و به عنوان یکـی از  هاي سازمانی فراهم میهاي کاري بستري مناسبی براي استفاده بهینه از ظرفیتتیم مقدمه و هدف:

باشـند. ایـن   ها مـی وري، بهبود و توسعه عملکرد و افزایش رضایت کارکنان همواره مورد توجه سازمانعوامل موثر در ارتقاء بهره
هاي علـوم پزشـکی کشـور انجـام     بهداشتی دانشگاه هاي کاري و کارکرد و اثربخشی آنها در معاونتتیم مطالعه با هدف شناخت

  گرفت.
  

دانشـگاه علـوم    13انجام گرفت. جامعـه پـژوهش معاونـت بهداشـتی      1391 -92مطالعه به صورت مقطعی در سال روش کار: 
هـاي منتخـب مـدیران و کارشناسـان بـه      در دانشگاهاي و تصادفی منظم انتخاب شدند. پزشکی کشور بوده که به صورت سهمیه

پرسشـنامه محقـق سـاخته شـامل متغیرهـاي فـردي و       ها، آوري دادهصورت سرشماري مورد پرسشگري قرار گرفتند. ابزار جمع
هاي مـرتبط  با آزمون SPSS18ها در داده سازمانی و سئواالت متغییر وابسته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت.

    تحلیل شد. >05/0αداري آماري در سطح معنی
 

هاي کاري نبودند و مـابقی از  درصد) عضو هیچ کدام از تیم6/23نفر ( 63مورد بررسی،  مدیر و کارشناس 267از بین  یافته ها: 
هـاي  ان در تـیم تیم کاري عضویت داشـتند. میـانگین عضـویت مـدیران و کارشناسـ      13حداقل در یک تیم کاري تا حداکثر در 

درصد عضـویت بـا    4/78بوده است.  04/0±2/0و  5/0±0/1، 8/0±2/1، 9/0±2/1داخلی، دانشگاهی، استانی و وزارتی به ترتیب 
هاي کاري اعالم نمودند کـه  درصد اعضاي تیم 2/76درصد دعوت به جلسات با اعالم دستور کار بوده است.  2/76ابالغ رسمی و 

سطح جاري سـازي (تعـداد و فواصـل برگـزاري     مدیران و کارشناسان باشند. از نظر رویکرد مدون می هاي کاري فعلی دارايتیم
هاي کاري در ارتقاي مستقیم و جلسات، پراختن به وظایف محوله، تنیظیم و پیگیري مصوبات)، ارزیابی و اصالح و اثربخشی تیم

هاي کاري، فراوانی عضویت سازي تیماست. بین سطح جاريبوده  4/3±9/0، 2/3±8/0، 4/3±9/0غیرمستقیم سالمت به ترتیب 
       دار وجـود داشـت  هـاي علـوم پزشـکی تفـاوت معنـی     بنـدي دانشـگاه  هـاي مختلـف کـاري و تیـپ    مدیران و کارشناسان در تیم

)014/0  =p) ،(006/0  =p .(  
  

شـود بـراي   کاري مشارکت دارند. لذا پیشنهاد مـی هاي این مطالعه نشان داد اکثریت مدیران و کارشناسان در تیمگیري: نتیجه
سـازي و توسـعه ارزیـابی و    جاريهاي کاري و همجنین افزایش مشارکت دادن همه مدیران و کارشناسان حداقل در یکی از تیم

  اي طراحی و اجراء گردد.  هاي مداخلهبرنامهاصالح و اثربخشی آن 
  

  هاي کاريهاي کاري، کارکرد تیماري، اثربخشی تیمهاي ککاري، ساختار تیمتیم هاي کلیدي:واژه
    



  85      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  هاي دانشگاه علوم پزشکی بابلبیمارستان آموزش بیماران در عوامل انگیزشی پرستاران در
  

  3شهال حسینخانی روشن،  2علی حسینجان زاده ، 1لیال سعادتی
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلمتصدي امور دفتري و بایگانی، مرکزآموزشی درمانی  شهید دکتر بهشتی، - 1
  امین اموال و انبار، مرکزآموزشی درمانی  شهید دکتر بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل - 2
  متصدي آموزش، مرکزآموزشی درمانی  شهید دکتر بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل- 3
  

آموزش به بیماران یکی ازنقش هاي مهم پرستاران در ارایه مراقبت ها است که تحت تـاثیر انگیـزه آنـان قـرار      هدف : مقدمه و
  دارد. این بررسی با هدف تعیین عوامل انگیزشی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیماران انجام شده است .

  
با هدف تعیین عوامل انگیزشی پرستاران در  1392فی و مقطعی در سال این مطالعه کاربردي است که به روش توصی کار:روش

پرستار بـا روش   214ارتباط با آموزش به بیماران در بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است . دراین مطالعه 
آوري شـد. بـا اسـتفاده از    ه هـا جمـع  نمونه گیري طبقه اي و خوشه اي انتخاب شدند و با اسـتفاده ازپرسشـنامه اسـتاندارد، داد   

  تجزیه و تحلیل انجام شد. spssروشهاي آمار توصیفی و آزمون مجذورکاي، فیشر، مونت کارلوو نرم افزار 
  

پرستاران عوامل  نظر از داده ها در مورد عوامل انگیزشی در سه سطح زیاد متوسط و کم با مقیاس لیکرت نشان دادند.ها : یافته
 %74ارتقاي شـغلی   پیشرفت و %76شناخت و قدردانی   %5/81عالقه به کار %5/85اگاهی %90وجدان کاري  %68امنیت شغلی 

 %48حقـوق و دسـتمزد    %5/75درسطح زیاد انگیزه آموزش به بیمار ایجاد می کنند. درحـالی کـه عوامـل نظـارت و سرپرسـتی     
  نند.در سطح متوسط انگیزه آموزش به بیمار ایجاد می ک %5/49امکانات 

  
بر اساس نتایج حاصل از مطالعه عواملی نظیر وجدان کاري؛ آگاهی؛ عالقه به کار؛  شناخت وقدردانی؛ پیشـرفت و   گیري:نتیجه

  ارتقاي شغلی و امنیت شغلی در انگیزه پرستاران براي انجام آموزش به بیماران تاثیر زیادي دارد.
  

 پرستارعوامل انگیزشی؛ آموزش به بیمار؛  واژه هاي کلیدي:
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  هاي ارتباط رضایت شغلی با نحوه  اجراي طرح کارانه ازدیدگاه پرستاران بیمارستان
  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
  نادعلی حسینجان زاده 

  
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابل یبهشت مسئول کارگزینی، مرکزآموزشی درمانی شهید

  
شناخته تـرین و مـؤثرترین روش    .اعطاي پاداش هاي مادي است یکی از راه هاي مؤثر ایجاد انگیزه در کارکنان، هدف:ومقدمه

میـزان دریـافتی کارکنـان بـه طـور مسـتقیم بـا سـطح         و اعطاي پاداش هاي مادي ، روش پرداخت مبتنی بر عملکرد می باشد 
در مورد ارتباط رضایت شغلی با نحـوه اجـراي طـرح     پرستارانیدگاه عملکرد آنان در ارتباط است . این مطالعه با هدف بررسی د

  .کارانه انجام شده است
   

نفر  312انجام شده است. جامعه مورد پژوهش1393مقطعی درسال  -کاربردي است که به روش توصیفیاین مطالعه  :کارروش
تغیرهاي مورد بررسی در رضایت شغلی ، شامل افـزایش  . ماز پرستاران با مدرك فوق دیپلم به باالتر مورد بررسی قرار گرفته اند

شناسی و حضور به موقع در محل کار بود . افزایش روحیه در پرستاران وقت عالقه به کار در پرستاران ، تمایل به ادامه فعالیت ،
روش اعتبار محتوي پـس از  تنظیم گردید که اعتبار عملی ابزار از  سرپرستار جهت گردآوري داده ها پرسشنامه ویژه پرستاران و

تعیـین و اعتمـاد ابـزار بـا اسـتفاده از       بابلمطالعه کتب و مقاالت و تأیید صاحب نظران پرستاري و اعضاي هیئت علمی دانشگاه 
و بـا اسـتفاده از روش هـاي     SPSSآزمون مجدد مشخص گردید . توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آمـاري  

  استنباطی انجام شد .   آماري توصیفی و
  

معتقد بودند که اجراي طرح کارانه بـه شـیوه فعلـی بـر      سرپرستار %2/44پرستاران و  %5/52نتایج نشان می دهد که  ها:یافته
کارانه بر ایجـاد  طرح اعتقاد به عدم تأثیر  سرپرستار %2/49پرستاران و  %1/56رضایت شغلی پرستاران تأثیري ندارد و همچنین 

معتقـد بودنـد   سرپرستار  %1/73پرستاران و  %4/87در پرستاران بودند و و افزایش روحیه و تمایل به ادامه فعالیت  کار عالقه به
  ناراضی هستند .   کارانهطرح میزان پرداخت و  نوع معیارهاي مورد محاسبهکه پرستاران از 

  
بر رضایت شغلی پرستاران تأثیر قابل توجهی نداشته این مطالعه نشان داد که اجراي طرح کارانه به شیوه فعلی  گیري:نتیجه

سازمان می شود و اکثریت واحدهاي مورد پژوهش از شیوه محاسبه کارانه ناراضی  است و در یک نگاه فقط باعث ابقاء آنان در
پرستاران داشته بودند . لذا پیشنهاد می گردد تا مسئوالن طراحی کارانه در این طرح تجدید نظري با استفاده از نظرات خود 

  باشند
  

    رضایت شغلی  ،طرح کارانه ،سرپرستار ،: پرستارهاي کلیديواژه
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  مرزیکالدر زمینه ي تنظیم برنامه بهبود واحد ها  ارزیابی عملکرد بیمارستان هفده شهریور
  1391در سال 
  

  3،مهین قلی زاده2،ربابه علی اکبري1جمیله آقاتباررودباري

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل مرزیکال، بیمارستان هفده شهریور اجرایی،کارشناس ارشدمدیریت - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل مرزیکال، بیمارستان هفده شهریور ماما مسئول ،- 2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل مرزیکال، سر پرستار،بیمارستان هفده شهریور- 3

  
بهره وري است که قصد دارد یک رشد ثابت و سازگار و بهبود در یک فرایند و یا ابزار بهبود  بهبود مستمرهدف: مقدمه و

این مطالعه جهت  کند.پایداري فرایند و امکان بهبود آن را در آینده تضمین میو  تمامی قستمهاي یک فرایند ایجاد کند
  شده است. انجام 1391 ي برنامه بهبود واحدها درسالبررسی عملکرد بیمارستان هفده شهریور مرزیکال در زمینه

  
این مطالعه به صورت گذشته نگر انجام شد. برنامه هاي بهبود ارائه شده از واحد ها به واحد بهبود کیفیت در سال کار: روش

  مورد بررسی قرار گرفت و داده ها به صورت دستی استخراج و تحلیل گردید. 91
  

 5مرکز به واحد بهبود کیفیت ارسال گردید. از این تعداد ، برنامه بهبود  از واحدهاي مختلف  40تعداد  1391در سالها: یافته
مربوط به ایمنی بیمار و دارو و تجهیزات و توسط بخش هاي درمانی  )درصد10مورد (4مربوط به مدیریت،  )درصد5/12(مورد 

بهداشت محیط ،  درصد) مربوط به واحد10مورد (4و مدارك پزشکی ، IT درصد) مربوط به 10مورد ( 4و داروخانه تنطیم شد. 
 5درصد) مربوط به امور مالی ، 5مورد ( 2درصد) مربوط به منابع انسانی،5/7مورد (3درصد) مربوط به زایشگاه ،  15مورد ( 6

درصد) مربوط به آزمایشگاه ،  5مورد ( 2درصد) مربوط به تاسیسات ،5مورد ( 2درصد) مربوط به درمانگاه اورژانس ، 5/12مورد (
نشانی درصد ) مربوط به آتش5/2مورد ( 1درصد) مربوط به نگهبانی و 5/2(مورد 1مربوط به کنترل عفونت ، )درصد5/2(مورد 1

  بود.
  

تقریبا تمامی واحد ها، برنامه بهبود داشتند ؛ الزم است عالوه بر توجه به کمیت برنامه ها، اهتمام جدي براي  گیري:نتیجه
  ل آید. پایش مستمر و مداخالت اصالحی الزم، پیشنهاد می گردد.دستیابی به اهداف و شاخص هاي برنامه  به عم

  
  برنامه، بهبود، بهبود کیفیت واژه هاي کلیدي:
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  ارزیابی بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان هفده شهریور مرزیکال
  

  3جمیله آقاتبار رودباري ،2زلیخا قنبرزاده گرایلی ،1مهین قلی زاده 
  

  بیمارستان هفده شهریورمرزیکال، دانشگاه علوم پزشکی بابلسر پرستار، - 1
  کارشناس مامایی، بیمارستان هفده شهریورمرزیکال ،دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، بیمارستان هفده شهریورمرزیکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
  

 با رابطه در خدمت ارائه مقدم صف کارکنان با صحبت برايی رسم ریغ وهیش کی ماریبی منیای تیریمد دیبازد: مقدمه و هدف
. این مطالعه  با هدف ارزیابی دهدیم نشان خطا گزارش از را رانیمد تیحما و است ماریبی منیا به مربوط موضوعات

  مرکز هفده شهریور مرزیکال انجام شده است . 1392بازدیدهاي مدیریتی ایمنی سال 
  

انجام شده است . تعداد  1392این مطالعه از نوع مقطعی  و گذشته نگر بوده و بر روي بازدیدهاي مدیریتی سال  کار:روش
بازدیدهاي پیش بینی شده و انجام شده  طبق برنامه  استخراج شدند و سپس تعداد خطاهاي گزارش شده و اقدامات انجام 

  .شده در این راستا مورد بررسی قرار گرفتند
  

 50نجام شد .درصد) ا3/83بازدید (  100بازدید پیش بینی شده بود که 120تعداد  1392در سال ا: هیافته
مورد خطا 30درصد)  نیز با حضور مدیریت بیمارستان انجام شد . 80بازدید ( 80درصد) در زمان مقرر انجام شد . 7/41بازدید(

  . استگزارش شده بود که یک سوم  خطاها مربوط به خطاي دارویی بوده 
  

: براي انجام بازدید ایمنی بیمار در زمان مقرر باید برنامه ریزي شود ، چک لیست پایش براي هر بخش تکمیل گیري نتیجه
  .   ي مداخله اي می باشدگردد و جلوگیري از بروز خطاهاي دارویی نیازمند برنامه

  
  ، خطاي داروییایمنی بیمار، بازدید مدیریتیواژه هاي کلیدي : 
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  1391مرکز بهداشت شهرستان بابل: تحت پوشش از واحدهاي محیطی  تیم پایش ستادي عملکرد
  

  3، عذرا بابازاده3حسن پور نجیبه ،2، محمد قنبري1ماریا رمضان نیا
 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،معاونت بهداشتی ،، کارشناس گسترش شبکهMBA(HPN)کارشناس ارشد  - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،معاونت بهداشتی ،گسترش شبکهواحد مسئول ، MPHارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ک - 2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،معاونت بهداشتی ،، کارشناس گسترش شبکهماماییکارشناس  - 3
  

بهداشتی  وظیفه ارائه خدماتمی باشند که  واحدهاي محیطینخستین سطح شبکه بهداشتی درمانی کشور  مقدمه و هدف:
 و پشتیبانی ،هدایت، نظارتدو عهده دار  سطحنیز به عنوان  به جمعیت تحت پوشش را دارند. مرکز بهداشت شهرستان درمانی

د تطبیق کمی و کیفی اهداف مورد نظر با نتایج حاصله در اجراي برنامه هاي پایش، تضمینی بر عملکر. می باشدواحدها این 
عملکرد مرکز بهداشت شهرستان بابلدر پایش از هدف بررسی این مطالعه با  این مرکز در نظارت از واحدهاي تابعه می باشد.

  انجام شده است.  1391در سال واحدهاي محیطی
  

مرکز پایشگران اعضاي تیم پایش انجام شد. جامعه پژوهش  1391در سال که  بودهاین تحقیق از نوع توصیفی  روش کار:
. تعداد پایش هاي برنامه ریزي در پایش از واحد هاي محیط مشارکت داشتند1391در سال  که بهداشت شهرستان بابلبودند

شده و انجام شده به عنوان متغیرهاي این مطالعه به ترتیب از فرم برنامه پایش کارشناسان ستادي و فرم خالصه گزارش بازدید 
  .توصیف گشتند Excelاز نرم افزار  ج وبا استفادهاستخرا اي بهداشتمراکز بهداشتی و درمانی و خانه ه

  
درصد) انجام شده  9/70پایش(میانگین  538مورد پایش برنامه ریزي شده، تعداد  759این بررسی نشان داد از تعداد  یافته ها:

درصد بوده  0درصد و 80به ترتیب است. بیشترین و کمترین درصد پایشهاي تیمی انجام شده به تعداد پایش برنامه ریزي شده 
پایش برنامه ریزي  40از  32است. عملکرد واحدهاي ستادي به تفکیک واحدهاي فنی پایش کننده، در واحد امور دارویی

 110درصد)، در واحد گسترش شبکه  5/77مورد( 151از 117درصد)، در واحد پیشگیري و مبارزه با بیماریها  0/80شده(
درصد)، در واحد بهداشت مدارس و روان  3/72مورد(148از 107)، در واحد بهداشت محیط و حرفه اي درصد 8/75مورد(145از

درصد)، در واحد آموزش بهداشت و ارتقاي  5/64مورد( 155از 100درصد)، در واحد بهداشت خانواده  6/62مورد( 115از  72
  درصد) محاسبه گردید. 0/0پایش برنامه ریزي شده( 5از 0سالمت 

  
این مطالعه نشان داد که حدود سه چهارم پایش هاي تیمی برنامه ریزي شده در این مرکز محقق شده است. به  ه گیري:نتیج

استثناي واحد آموزش سالمت، بقیه واحدها بیش از نیمی از پایش هاي برنامه ریزي شده مربوط به آن واحد را انجام داده اند. 
موانع موجود در تحقق کامل برنامه هاي تیمی پایش، مداخالت الزم صورت پیشنهاد می گردد پس از بررسی و شناسایی 

  پذیرد. 
  

  عملکرد، مرکز بهداشت شهرستان، پایش واژه هاي کلیدي:
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ایران در نظام سالمت: وري و تعالی سازمانی جایزه ملی بهرهمندي از مدل ساختار و قابلیت بهره
  دیدگاه مدیران و کارشناسان

  
  3پور شیروانینصراهللا سیدداود دکتر، 2مطلق محمداسماعیل دکتر، 1ملکی محمدرضا دکتر

  

   انایر پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع و مدیریت دانشکده درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت گروهدانشیار،  -1
    اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اطفال، گروهاستاد،  -2
  استادیار، گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  

استقرار مدیریت جامع  ابزار موثري است که در راستايایران وري و تعالی سازمانی جایزه ملی بهرهمدل  مقدمه و هدف:
. در گیردورد استفاده قرار میارزیابی، بهبود و توسعه عملکرد سازمانی در سطح ملی م براي و کسب رضایت ذینفعانکیفیت 

و تعیین ارتباط جایزه ملی این مطالعه دیدگاه مدیران و کارشناسان سالمت ایران در خصوص ساختار و قابلیت بکارگیري مدل 
  مورد بررسی قرار گرفت.آن با متغیرهاي فردي و سازمانی 

  
دانشگاه علوم  41انجام گرفت. از هجري شمسی  1389 -90اي بوده که در سالاین مطالعه از نوع مقطعی و مداخله روش کار:

روزه آموزشی برگزار و  2دانشگاه منتخب یک کارگاه  13دانشگاه با حجم نمونه آسان انتخاب شدند. در هر  13پزشکی ایران، 
ی آنها، رویکردهاي خودارزیابی و منطق دهدیدگاه مدیران و کارشناسان بعد از آشنایی با اصول، معیارها و زیرمعیارها و وزن

 SPSS 18افزار هاي آماري در نرمرادار با استفاده از پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت، بررسی و با آزمون
  مورد تحلیل قرار گرفت.  

 
درصد) لیسانس  4/60الت، بیششتر افراد (درصد) مرد بودند. از نظر تحصی 5/56نفر ( 161نفر نظرسنجی شده  285از ها: یافته

 ± 5/6درصد) مدیر و مابقی کارشناس بوده است. میانگین و انحراف معیار سابقه خدمت  2/38نفر ( 109داشتند. سمت شغلی 
را  ایرانوري و تعالی سازمانی جایزه ملی بهرههاي مدل درصد افراد مورد مطالعه اصول و ارزش 90سال بوده است. حدود  8/16

 هاي نظام مراقبت سالمت اعالم نمودند.سازمان در سطح خیلی زیاد و زیاد سازگار با خصوصیات سیاسی، اقتصادي و فرهنگی
نمره کل) در تطابق با نظام  5( از  1/4±8/0سطح منطقی بودن امتیازدهی به معیارهاي مدل با میانگین و انحراف معیار 

نمره کل) ابزار  5( از  7/3±8/0با میانگین و انحراف معیار  2(RADAR)ازدهی رادار سالمت ایران قضاوت شده است. کارت امتی
هاي قابل بهبود اعالم شده است. هاي حوزه سالمت ایران و شناسایی نقاط قوت و زمینهموثري براي ارزیابی عملکرد سازمان

دار هاي مورد مطالعه تفاوت معنیبندي دانشگاهتیپکدام از موارد با متغیرهاي فردي و دیدگاه مدیران و کارشناسان در هیچ
  .(P>0.05)نداشت

  
هاي نظام مراقبت ابزار مناسبی براي بهبود و ارتقاء سازمان ایرانوري و تعالی سازمانی جایزه ملی بهرهمدل گیري: نتیجه

  باشد. سالمت ایران می
  

  ، تعالی سازمانی، جایزه کیفیت، نظام سالمتایرانوري و تعالی سازمانی جایزه ملی بهره هاي کلیدي:واژه

                                                             
2 - Results - Approach - Deployment - Assessment & Refine 
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  ي توانمندسازي و تعهد سازمانی کارکنانرابطه 
  

  5، علی سلملیان4، سعیده کاکوان3علی پور، حکیمه گل2، فریدون کیهانیان1نرجس تقی مشایی
  

  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارگزین، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  رستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پ - 3
  مالی،حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -کارشناس ارشد مدیریت دولتی - 4
  دانشجوي کارشناشی ارشد مدیریت منابع انسانی، مسئول خدمات، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5
  

امروزه مزیت رقابتی سازمانی صرفاً در به کارگیري فناوري جدید خالصه نمی شود، بلکه به طور ویژه در  هدف:مقدمه و 
استفاده از نیروي کار توانمند و باال بودن میزان تعهد کارکنان در راستاي تحقق اهداف سازمانی نهفته است. در این زمینه یکی 

این مطالعه به منظور بررسی رابطه ي کارکنان و استفاده از کارکنان متعهد است. از ابزارهاي مهم مدیران فرآیند توانمندساز
  بین توانمند سازي و تعهد سازمانی انجام شد.

  
: ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه اي به بررسی پیشینه در زمینه توانمندسازي و تعهدسازمانی پرداخته و سپس با روش کار

 ,Emerald, Elsevier Sid, Magiran ,Modirو پایگاه مقاالت  Google , Google Schoolarاستفاده از سایت 
Modiran, Modiryar  ،تمامی مقاالتی که با عنوان و کلید واژه هاي آنها از توانمندسازي و تعهدسازمانی استفاده شده بود

  در مورد تعهد سازمانی دانلود و بررسی گردید.  مقاله 15مقاله در مورد توانمندسازي و  27مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت 
  

 موثر شایستگی،داري،  معنی مقاله براي توانمند سازي مولفه هاي 15در جستجوي منابع کتابخانه اي و اینترنتی در  :هایافته
مقاله براي تعهد شغلی مولفه هاي تعهد عاطفی، مستمر و  10و در خود تعیینی در نظر گرفته شده است واعتماد  بودن،

آنها به  تعهد میزان کارکنان، شغلی رفتار در تاثیرگذار ولی پنهان، عوامل از هنجاري بحث گردیده است. از آنجایی که یکی
که پس از  دارد زیادي اهمیت خصوصی بخش در جه و دولتی بخش در چه انسانی نیروي تعهد به توجه .است شانسازمان

  .مورد بررسی قرار گرفت تعهد سازمانی کارکنانشناسایی مولفه هاي توانمند سازي، تاثیر آنها را بر 
  

 کارکنان سازمانی تعهد هاي مربوط به توانمند سازي وداد که بین اکثر مولفه از مطالعات  نشان حاصل نتایج :گیرينتیجه
و دست اندرکاران   مدیرانتوانمندسازي نقش بسیار موثري در افزایش تعهد سازمانی دارد بنابراین  باشد ومی دارارتباط معنی

  .کنند استفاده توانمندسازي) براي اثر بخشی و افزایش تهعد سازمان کارکنان هاي(تکنیکباید به تقویت این بعد کاري 
  

  سازمانیتوانمندسازي کارکنان، منابع انسانی، تعهد واژه هاي کلیدي: 
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  رابطه کیفیت مراقبت از بیماران توسط پرستاران با رضایت مندي بیماران مراجعه کننده
  به بیمارستان شهید رجایی بابلسر 

  

  2، سیده عاطفه نجفی پور1حمید رضا نامدار
  

  بابلشیمی درمانی شهید رجایی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی  مرکز پرتودرمانی و، کارشناس پرستاري  - 1
 آموزش وپرورش فریدونکنار-کارشناس ارشد روانشناسی - 2

 
رضایت بیماران یکی از شاخص هاي مهم کیفیت مراقبت است. افزایش رضایت از مراکز درمانی، احتماال اثر مقدمه و هدف : 

ر مهمی بر رضایت مندي چشمگیري بر نگرش مردم در مورد بیمارستان دارد. انتظار بیمار از مراقبتی که دریافت خواهد کرد، اث
بیمار دارد لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت مراقبت پرستاران از بیماران با رضایت مندي بیماران مراجعه کننده 

  به بیمارستان شهید رجایی بابلسر انجام گرفته است .
  

کننده به بیمارستان شهید رجایی جهت روش بررسی پژوهش حاضر توصیفی و جامعه آماري کلیه بیماران مراجعه روش کار : 
انجام کارهاي درمانی (رادیو تراپی و شیمی درمانی)می باشد .روش نمونه گیري به صورت تصادفی ساده بوده بدین ترتیب که 

نفر  100نفر بودند نمونه اي به تعداد   1100براساس مراجعاتی که بیماران در طی یک هفته به بیمارستان داشتند که حدود 
نتخاب نموده و پرسشنامه محقق ساخته رضایت مندي از فرایند درمان و پرسشنامه دیدگاه بیماران درباره کیفیت مراقبت ا

) را اجرا نموده و براي تجزیه تحلیل داده ها از روش هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون ) 2005الرسون(
  استفاده گردید.

  
از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین کیفیت مراقبت از بیماران توسط پرستاران با رضایت مندي نتایج حاصل ها : یافته

  .) وجود داردP> 05/0در سطح معنی داري کمتر از ( 86/0بیماران  رابطه مثبت معنا دار با ضریب همبستگی حدود 
 

به طور کلی نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که کیفیت مراقبت از بیماران توسط پرستاران باعث افزایش  :گیرينتیجه
مندي بیماران می شود و هر چه پرستاران در زمینه کیفیت مراقبت (شامل اهمیت دادن به مریض ، مهربان بودن با رضایت

نش و مهارت و غیره ) مهارت بیشتري داشته باشند، رضایت مندي مریض ، احترام کردن ، عالقه به کار ، صبر و حوصله ، دا
بیماران از بیمارستان افزایش می یابد در نتیجه پیشنهاد می شود که این مهارتها در قالب کارگاههاي آموزشی به پرستاران 

  آموزش داده شود.
  

 ، بیماران کیفیت مراقبت، رضایت مندي، پرستار واژه هاي کلیدي :
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  1392: شهید یحیی نژاد بابل قق اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانیمیزان تح
  

  3محمد حسین پوردکتر ،  2محمد سالکیدکتر ، 1احمد صالحی گتابی
 

  پزشکی بابلکارشناس علوم آزمایشگاهی ، مسئول بهبودکیفیت وکمیته هاي بیمارستانی، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم - 1
  پزشک متخصص داخلی، رئیس بیمارستان، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد،  دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  پزشک عمومی، مدیر بیمارستان، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

   
یکی از اولویت هاي مراکز درمانی است، توجه به تحقق اهداف از آنجا که داشتن برنامه عملیاتی بیمارستان هدف: ومقدمه

اختصاصی برنامه عملیاتی بیمارستان امري ضروري است. این مطالعه با هدف ارزشیابی برنامه عملیاتی بیمارستان شهید یحیی 
  نژاد بابل طرح ریزي شد.

  
د. جامعه آماري پژوهش، برنامه عملیاتی کلیه انجام ش 1393این مطالعه توصیفی بوده که در سه ماهه اول سال کار: روش

بود که بصورت سرشماري انتخاب گردید. شاخص هاي عملکردي بخش  1392واحدهاي بیمارستان شهید یحیی نژاد در سال 
  ها ارزیابی شد. داده ها  با استفاده از برنامه اکسل و شاخص هاي مرکزي محاسبه و توصیف شد.

  
برنامه عملیاتی شد، که با   70واحد از بیمارستان منجر به تدوین  34زیه تحلیل برنامه عملیاتی، نتایج حاصل از تج ها:یافته

ارائه آموزشهاي الزم و شرایط فرهنگی و اجتماعی، امکانات و تجهیزات، موقعیت جفرافیایی، برنامه استراتژیک بیمارستان تدوین 
) برابر با %35برنامه عملیاتی ( 24) فراتر از هدف، %30عملیاتی (برنامه  21شد. میزان درصد تحقق اهداف اختصاصی شامل: 

) بدون تغییرگزارش شده است. بیشترین برنامه %14برنامه عملیاتی ( 10) پایین تر از هدف و%21برنامه عملیاتی ( 15هدف، 
دم اجراي تحقق اهداف عملیاتی واجراي تحقق اهداف اختصاصی را بخش بالینی بیمارستان و کمترین برنامه عملیانی و ع

  اختصاصی را واحدهاي پشتیبانی ارائه دادند.
  

شود ضمن تداوم منظم  تعدادي از برنامه عملیاتی به اهداف نرسیدند. لذا پیشنهاد  می  این پژوهش نشان دادگیري: نتیجه
اجراي برنامه عملیاتی درکلیه واحدهاي بیمارستان نسبت به تحقق اهداف اختصاصی مطلوب همه برنامه ها پیگیري هاي الزم 

  انجام شود.  
  

  برنامه عملیاتی، اهداف اختصاصی، بیمارستان، ارزشیابی برنامه  : کلیدي واژه هاي
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  کارکنانتأثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود   
  5پور، حکیمه گلعلی4، نرجس تقی مشایی3، علی سلملیان2، سعیده کاکوان1فریدون کیهانیان

  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  مالی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - کارشناس ارشد مدیریت دولتی  - 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مسئول خدمات، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3
  م پزشکی بابل ارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارگزین، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوک - 4
 لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5

  
 عنوان به انسانی نیروي است. محوله امور انجام در انسانی نیروي توانایی گرو در سازمان اهداف به رسیدن هدف: و مقدمه 

 بهسازي و عملکرد بهبود بنابراین شود.می محسوب هاسازمان وريبهره ارتقاي و اهداف پیشبرد در عوامل تریناز مهم یکی
ارزیابی عملکرد  .است هدف این به دستیابی براي ابزاري عملکرد مدیریت و است سازمانها براي انکارناپذیري نیاز نیروي انسانی
گذاري به کار و خدمات ارائه شده از سوي آنها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردشان، از دیرباز امري افراد و ارزش

دهد که بیشتر اندیشمندان و هاي حوزه مدیرت منابع انسانی و نیز نشان میشناخته شده بوده است. نگاهی کوتاه به کتاب
گیري اقدام به ارزیابی کارکنان خود نموده و بر ها باید پیش از هر تصمیماند که سازمانر این عقیدهصاحبنظران مدیریت، ب

اساس معیارهاي مناسب، توانایی، مهارت، رفتار، شایستگی، عملکرد و استعدادهاي بالقوه و بالفعل آنها را مورد سنجش قرار 
  باشد.د عملکرد کارکنان میدهند. هدف این تحقیق، تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهبو

  
اي به بررسی پیشینه در زمینه تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروي انسانی در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهکار:  روش

 Elsevierو پایگاه مقاالت ,Google Google Scholar, Modir.ir, Modiryarپرداخته و سپس با جستجو در سایت 
Emerald, Sid, magiran, هاي آنها از ارزیابی عملکرد و بهبود کارکنان استفاده شده تمامی مقاالتی که در عنوان و کلید واژه

مقاله که به نحوي با تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود کارکنان ارتباط داشت دانلود و  63بود، مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت 
  برررسی گردید.

  
مقاله در رابطه با بهبود عملکرد  20مقاله در مورد ارزیابی عملکرد و  44اي در جستجوي منابع اینترنتی و کتابخانه ها:یافته

، »تعهد سازمانی«، »رضایت شغلی«کارکنان استخراج گردید و در نهایت براي تعریف و بیان بهبود عملکرد نیز چهار شاخص 
 عملکرد ارزیابی ها، اثراین مؤلفه شناسائی نظر گرفته شده است که پس از  در» گرایش به آموزش«، »تمایل به ترك خدمت«
  .است گرفته قرار تحلیل مورد هامؤلفه این از یک هر بر
  

عملکرد و چهار شاخص بهبود عملکرد کارکنان رابطه  دهد که  بین ارزیابیشواهد به دست آمده تحقیق نشان میگیري: نتیجه
  داري وجود دارد.معنی

  
  ارزیابی عملکرد، بهبود کارکنان، ارزشیابی عملکرد، مدیریت عملکرد هاي کلیدي:واژه
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  هاي انسانیوري سرمایهعوامل مؤثر بر بهره
  

  5، علی سلملیان4، نرجس تقی مشایی3، فریدون کیهانیان2، سعیده کاکوان1پورعلیگلحکیمه 
  

  لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  مالی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -کارشناس ارشد مدیریت دولتی - 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارگزین، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4
  خدمات، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مسئول - 5
  

 و رفاه تأمین آن به دنبال و بیشتر تولید به دستیابی هايراه تریناساسی از یکی وريرشد بهره و افزایش هدف: و مقدمه
 زمینه این در پژوهشگران و محققان اصلی هايآرمان از وريافزایش بهره بر مؤثر عوامل شناخت است، جوامع در افراد بهزیستی

گذاران و مدیران افزایش تا جائیکه در صحنه پرشتاب رقابت جهانی و سیر پرشتاب فناوري، اینک سیاست هست و بوده
این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر وري را گاه به عنوان  ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می دهند. بهره
  سرمایه هاي انسانی انجام گرفته است.وري بهره

 
هاي انسانی وري سرمایهاي به بررسی پیشینه در زمینه عوامل مؤثر بر بهرهدر ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهکار: روش

 Elsevierو پایگاه مقاالت  ,Google Google Scholar, Modir.ir, Modiryarپرداخته و سپس با جستجو در سایت 
Emerald, Sid, magiran, هاي انسانی استفاده شده بود، وري سرمایههاي آنها از بهرهتمامی مقاالتی که در عنوان و کلید واژه

هاي انسانی ارتباط داشت دانلود و وري سرمایهمقاله که به نحوي با عوامل مؤثر بر بهره 61مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت 
  برررسی گردید.

  
مقاله  20و هاي انسانی وري سرمایهعوامل مؤثر بر بهرهمقاله در مورد  37اي در جستجوي منابع اینترنتی و کتابخانهها: یافته

وري سرمایه هاي پس از شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهاستخراج گردید و در نهایت هاي انسانی وري سرمایهبهرهدر رابطه با 
هاي وري سرمایهرهبري، آموزش، نظام پرداخت، ساختار سازمانی و گزینش و کاریابی صحیح بر بهرههاي شیوهانسانی شامل 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت است.وري کارکنان در محیط کار انسانی موجب افزایش بهره
  

هاي رهبري، آموزش، نظام پرداخت، ساختار سازمانی و گزینش و کاریابی صحیح بر نتایج پژوهش شیوه بر اساسگیري: نتیجه
 به توجهتوانند با شود، بنابراین مدیران میوري کارکنان در محیط کار میبهره وري سرمایه هاي انسانی موجب افزایش بهره

 کارکنان وريبهره موجب افزایش مشارکتی، رهبري سبک و هاگیريتصمیم در کارکنان مشارکت اساسی کارکنان، نیازهاي
  .شوند

 
  وري، سرمایه انسانی، نیروي انسانیهاي انسانی، بهرهوري سرمایهبهره هاي کلیدي:واژه
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  در شبکه بهداشت و درمان خانواده  انپزشکفرایند، ابزار و نتایج پایش فصلی عملکرد 
   هاي شمالی ایرانهاي استان شهرستان

ناهید دکتر ، 4محمدجواد کبیردکتر ، 3پور شیروانیسیدداود نصراهللادکتر ، 2ابراهیم میکانیکیدکتر ، 1امیري حسن اشرفیاندکتر 
  8محمد نعیمی طبیعیدکتر  ،7ارسالن داداشیدکتر ، 6محمدرضا میرزاییدکتر ،  5جعفري

، مرکز عوامل اجتماعی موثر بـر سـالمت  دانشیار،  -2دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمتهاي داخلی، متخصص بیماري -1
استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و  -4دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمتاستادیار،  -3دانشگاه علوم پزشکی بابل 

دکتري  -6ار، مرکز مدیریت شبکه، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استادی -5توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
 -8متخصص جراحی عمومی، معاون بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گـیالن   -7اي، معاون فنی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران حرفه

  علوم پزشکی گلستانهاي عفونی، معاون بهداشتی، دانشگاه متخصص بیماري
  
به منظور شناسایی نقاط قوت، طراحی و اجراي پروژهاي بهبود خانواده  انپزشکپایش و ارزشیابی از عملکرد  مقدمه و هدف: 

گیرد. این چهار بار در طول سال انجام می صورت فصلیالزحمه به و همچنین تعیین ضریب عملکرد به منظور پرداخت حق
  هاي شمالی ایران انجام گرفت.در استانخانواده  انپزشکفرایند، ابزار و نتایج پایش فصلی عملکرد مطالعه به منظور بررسی 

جامعه و نمونـه پـژوهش شـیکه بهداشـت و      انجام گرفت. 1391شش ماهه دوم در  کهبوده  توصیفیاز نوع  مطالعه  روش کار:
آوري سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمـع بودند که به صورت  گلستان، مازندران و گیالنشهرستان در سه استان  47درمان کل 

آنالیز و اقدامات بعدي پایش  -2،سئوال 12فرایند انجام پایش با  -1 بخش شامل: 3ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که از داده
به و مشـاهده مسـتندات   بوده که به روش مصاحسئوال  12هاي کلیدي یا استراتژیک با محاسبه شاخص -3،سئوال 8عملکرد با 

    شد.وارد و توصیف  SPSS17ها در نرم افزار اکسل و آوري گردید. دادهجمع
فصـل اول و دوم   2و  1390فصل سـال   4پایش فصلی را در  درصد) 77(شهرستان  36شهرستان مطالعه شده،  47از  ها:یافته
پـایش فصـلی را    درصد) 92(شهرستان  43بطور نامنظم و ناکامل انجام دادند.  درصد) 4/23(شهرستان  11بطور کامل و  1391

 3/4(شهرسـتان   2انحصـار توسـط واحـد گسـترش و       درصـد)  3/4(شهرسـتان   2به شکل تیمی متشکل از واحدهاي سـتادي،  
-افزاري مثل اکسل بهـره براي محاسبات نتایج پایش فصلی از نرم درصد) 60(شهرستان  28به شکل دیگر انجام دادند.   درصد)

 درصـد)  9/31(شهرسـتان   15هاي دستورالعمل کشوري بوده و عینا همان فرم درصد) 68(شهرستان  32مند شدند. ابزار پایش 
هـا  کدام از شهرسـتان هاي جدیدي را طراحی و مورد استفاده قرار دادند. هیچها و سئواالت کشوري، فرمدیگر با بازنگري شاخص

لی پزشکان خانواده را با متغیرهایی مثل سابقه خدمت، جنس، بومیت، نوع جذب و ... تحلیل و تفسیر نکردنـد.  نمره عملکرد فص
میـانگین قیمـت و    درصـد)  57(شهرستان  27، آزمایشگاه، رادیولوژي و 2درصد موارد ارجاع به سطح درصد) 55(شهرستان  26

 13( شهرسـتان  6فقـط  کردند. طع ماهانه یا فصلی محاسبه و اعالم میاقالم دارویی نسخه شده را به ازاي پزشک خانواده در مقا
فراینـد  گـردد.  تومان به ازاي هر مرکز بهداشتی درمانی محاسبه و اعالم مـی  5000درصد) تعداد یا درصد نسخ با قیمت بیش از 

   هاي شمالی ایران متفاوت بوده است.  ها در استانپایش در بعضی از قسمت
هـاي مـورد   هاي اسـتان در همه شهرستانخانواده  انپزشکنتایج نشان داد که فرایند و ابزار و نتایج پایش عملکرد  گیري:نتیجه

  باشد.  وده و نیازمند به بازنگري و بهبود میبمطالعه یکسان و کامل ن
  عملکرد، پایش فصلیارزیابی پزشک خانواده، بیمه روستایی،  هاي کلیدي:واژه
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  می محیط کار و استرس شغلی کارکنانرابطه بین ارگونو
  

  4اله ذبیح پورنبی ،3، مرتضی راوي پورشریف2علی اکبر عابدي، 1مجتبی شکوهی
  

  ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلبیمارستان کودکان امیرکال ، رئیس مالی - 1
  خدمات بهداشتی درمانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان کودکان امیرکال ، حسابدار - 2
  دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران - 3
 استادیار دانشگاه امام علی (ع)ویژه فرهنگیان - 4

  
عدم توجه به اصول ارگونومی و رعایت نکردن آنها در محیط کار، هزینه هاي بسیار زیادي را هم براي کارفرما هدف:  مقدمه و

خواهد داشت، و موجب کاهش کارآیی و افزایش استرس کارکنان نیز می گردد. هدف اصلی این و هم براي کارکنان بدنبال 
  مطالعه بررسی نقش ارگونومی و ارتباط آن با استرس شغلی کارکنان می باشد .

  
در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. اطالعات این تحقیق از طریق پرسشنامه بسته کار: روش

  spss) و به روش تصادفی ساده جمع آوري و در قالب بسته نرم افزاري 0/.87پاسخ در قالب طیف لیکرت با آلفاي کرونباخ (
  تحلیل و مورد تفسیر قرار گرفت .

  
معنی دار  معکوسه هاي حاصل از این تحقیق بیان داشت که، بین ارگونومی محیط کار و استرس شغلی رابطه یافت ها :یافته

 داري وجود دارد معنی رابطه شغلی استرس با مهندسی روانشناسی و کار فیزیولوژي همچنین، بین ). وp>05/0وجود دارد (
)05/0<p05/0( آنتروپومتري با استرس شغلی رابطه معنی داري یافت نشددو فرضیه فرعی ، بیومکانیک و  بین ) ولی>p  .(  

  
تواند باعث از آنجا که بین ارگونومی محیط کار و استرس رابطه وجود دارد بنابراین رعایت اصول ارگونومی می :گیرينتیجه

برا ي کارکنان خود در راستاي کاهش استرس کارکنان گردد. در این راستا مدیران موسسات و سازمان ها باید شرایطی را 
به دلیل عدم آگاهی برخی از مدیران و کارکنان از اهمیت . وري فراهم سازندهاستفاده بهینه نیروي انسانی جهت کیفیت و بهر

 هاي الزم در این زمینه به این افرادیا کردن محیط کار مطابق با اصول ارگونومی آموزشهرعایت ارگونومی بهتر است عالوه بر م
  داده شود.

  
  استرس، روانشناسی مهندسی ،کارفیزیولوژي ،بیومکانیک شغلی ،آنتروپومتري ،ارگونومی :يکلیداي هه واژ
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  1392نتایج ارزشیابی کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل: 

  سیده زهرا صادقیان

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل ریزي آموزشی، کارگزین، معاونت بهداشتی،کارشناس مدیریت و برنامه
  

منظور از ارزشیابی عملکرد فرایندي است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و به طور رسمی مورد هدف:  مقدمه و
-گیرند و هدف اصلی ارزشیابی عملکرد این است که اطالعات ضروري در مورد نیروهاي شاغل در سازمان جمعارزیابی قرار می

آوري و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و الزم را در جهت باالبردن کمیت و کیفیت کارکنان اتخاذ 
  بود.  1392نمایند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نمره ارزشیابی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان بابل در سال 

  
انجام گرفت جامعه پژوهش کارکنان ستادي و محیطی مرکز  1393ده که در سال پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوکار: روش

آوري گردید. ها با استفاده از لیست محقق ساخته جمعبهداشت شهرستان بابل بودند که بصورت سرشماري انتخاب شدند. داده
افزار اکسل وارد و با ه که در نرمبود 1392آوري شده شامل: جنس، تحصیالت، محل کار و نمره ارزشیابی سال هاي جمعداده

  هاي مرکزي مورد توصیف قرار گرفت.شاخص
  

) مرد، از نظر سطح 5/46نفر ( % 380) زن و 5/53نفر (%  437نفر ارزشیابی شونده از نظر جنسیت  817از بین ها: یافته
) دیپلم و 62نفر (% 508کاردان، ) 9/5نفر (% 48) پزشک و دندانپزشک، 8نفر (% 66) کارشناس، 9/23نفر (% 195تحصیالت 

کردند. از نظر ) در محیط کار  می5/79نفر (% 650) در ستاد و 5/20نفر (% 176اند. از نظر محل کار پایین تر از دیپلم بوده
 176، 85- 90) بین 9/14نفر (% 122، 90-95) بین 7/8نفر (% 71، 95-100) بین 3/11نفر (% 92نمرات ارزشیابی کسب شده 

  نمره کسب کردند. 75) کمتر از 5/23نفر (% 192و  %75- 80) بین 20نفر (% 164، 80-85) بین 5/21%نفر (
  
گردد نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از کارکنان در دسته نیاز به بهبود قرار دارند. پیشنهاد میگیري: نتیجه 

  مرکز بهداشت نسبت به ارتقاء عملکردي آنان اقدام نماید.
  

  نتایج ارزشیابی، نمره ارزشیابی، ارزشیابی کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی بابلهاي کلیدي: واژه
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  رضایت شغلی کارکنان برمولفه هاي موثر 
  

  3ام البنین عباسی، 2، ناصر حبیبی افروزي1سیدصمد حجازي

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیر توسعه سازمان و منابع انسانی ، معاونت توسعه مدیریت ومنابع ،  - 1
  مسئول سخت افزار ونرم افزار کامپیوتر ، معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  کارشناس آمار ،معاونت توسعه مدیریت ومنابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

 
و مؤثرترین رکن تحوالت اقتصادي،  نقش عامل انسانی در پیشبرد امور جامعه، داراي اهمیتی خاص استمقدمه و هدف: 

شود . عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، اجتماعی و فرهنگی محسوب می
کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد واشتغال از جمله مسائلى است که همیشه همه را به 

غول داشته است. شغل و حرفه به بعد فردى، خانوادگى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى نیز ارتباطى تنگاتنگ دارد. خود مش
شغلى یکى از عوامل مهم رضایت اى از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند.مجموعه شغلىرضایت 

گردد،لذا این مطالعه بمنظور بررسی مىفردى رضایت رایى و نیز احساسشغلى است، عاملى که موجب افزایش کا در موفقیت
  مهمترین مولفه هاي موثر در رضایت شغلی کارکنان انجام شد.

  
پژوهش حاضر مروري بوده که با جستجو در سایت هاي اینترنتی و پایگاه مقاالت علمی مدیریت با استفاده از  روش کار:

  کلمات کلیدي انجام گردید سپس مقاالت منتخب بررسی و نکات مهم آن جمع آوري و خالصه گردید .
  

بویژه   مل تعیین کننده رضایت شغلی است.حقوق و دستمزد یک عا : نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل نشان می دهد کههایافته
زمانیکه از دیدگاه کارمند این پرداخت منصفانه و عادالنه باشد و هر جا که مدیران و مسئوالن با کارکنان رفتاري حمایتی و 

در  دوستانه داشته اند، رضایت شغلی نیز زیاد است. هر چه شرایط کاري مطلوب تر باشد باعث رضایت شغلی می شود، چراکه
همچنین عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه .شرایط کاري مطلوب، آرامش فیزیکی و روانی بهتري براي فرد فراهم می شود

مدیران  .کارکنان،تشویش،غیبت کاري،تاخیر درکار، ترك خدمت و... می شود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است
ایت شغلی را بطور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات الزم را وظیفه دارند که عالئم روحیه پایین و عدم رض

  انجام دهند. 
  

اش مند باشد، خالقیت و استعداد وى در زمینه کارىنتایج نشان می دهد که اگر کسى به شغل خود عالقه گیري:نتیجه
اش راضى نباشد، هم خودش دچار ى از حرفهشکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و افسردگى نخواهد شد.به عکس، اگر کس

شغلى در مجموع، احساس مثبت و خوشایندى نتیجه خواهد بود.لذا رضایتشود و هم کارش بىافسردگى و سرخوردگى مى
  مندي شغلی است.ترین عامل در تعیین رضایتهاي همکاران، مهماست که فرد از شغل خود دارد.روابط و مناسبت

  
  ، سازمان رضایت شغلی، مدیران، نیروي انسانی  هاي کلیدي:واژه
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  بررسی  رضایت شغلی کا رکنان مرکزآموزشی درمانی  هفده شهریور مرزیکال
  

  ، طیبه اسماعیلی، معصومه نادر نژاد2، جمیله آقاتبار رودباري1زلیخا قنبر زاده
  

  بابلکارشناس مامایی، بیمارستان هفده شهریور مرزیکال ، دانشگاه علوم پزشکی  - 1
 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، بیمارستان هفده  شهریور مرزیکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناس ارشد آمار و مدارك پزشکی،معاونت درمان - 3
  کارشناس پرستاري، بیمارستان هفده شهریورمرزیکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
  

 شغلىاى از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند. رضایتمجموعه شغلىرضایت مقدمه و هدف: 
. این پژوهش گرددمىفردى رضایت شغلى است ، عاملى که موجب افزایش کارایى و نیز احساس یکى از عوامل مهم در موفقیت

  انی هفده شهریور مرزیکال  انجام گرفت.به منظور بررسی رضایت شغلی کارکنان مرکز آموزشی درم
  

انجام گردید. جامعه مورد بررسی کارکنان  1393تحلیلی بوده  و به طور مقطعی در سال  - این مطالعه توصیفیروش کار: 
 excelبیمارستان  هفده شهریور مرزیکال بودند که به پرسشنامه پاسخ دادند. داده هاي جمع آور ي شده با استفاده از نرم افزار 

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند spssو 
  

درصد ) 53نفر (21درصد ) مرد بودند.36نفر (15درصد) زن و 64نفر (27نفر در این مطالعه شرکت نمودند که  42ها: یافته
گاهی درصد) داراي مدرك دانش58نفر ( 25سال سابقه داشتند. از نظر تحصیالت، 15درصد) باالي 47نفر (19سال و15کمتر از 

 )درصد42(نفر  18 داراي رضایت متوسط و )درصد58(نفر  25درصد) دیپلم و یا زیر دیپلم بودند. در مجموع 42نفر (18و 
درصد). بین جنس ، تحصیالت و 76ي حرفه اي بود (رضایت زیادي داشتند. بیشترین رضایت مربوط به جایگاه شغل و رابطه

  )=094/0p = ،771/0،p=491/0pمشاهده نگردید.( سابقه کار و رضایت شغلی ارتباط معنی دار 
  

  این مطالعه نشان داد که رضایتمندي جامعه مورد بررسی نیازمند به ارتقاء می باشد.  نتیجه گیري:
  

  کارکنان، رضایت شغلی، جایگاه حرفه ايهاي کلیدي: واژه
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سطح اول نظام نگرش بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی بابل در راستاي توسعه پژوهش در 
  مراقبت سالمت

  
  ، 1، مصطفی میرزاد1موسوي بهشته، 1، بنفشه اسبکیان، شارونا لیاقتی2مینو طاهري، دکتر 1پورغالمحسین رستم

  3پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا
  

 -  3مدیره آموزشگاه بهورزي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل   - 2مربی آموزشگاه بهورزي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  
انسانی نظام مراقبت سالمت هستند که خدمات اولیه سالمت را زیر نظر پزشکان ترین نیروي بهورزان محیطی مقدمه و هدف:

نمایند. شناخت از ارزیابی و خانواده و با هدایت و نظارت کاردانان و کارشناسان بهداشتی به جمعیت تحت پوشش خود ارائه می
اي هاي مداخلهطراحی و اصالح برنامهتواند در داوري ذهنی و عاطفی بهورزان در خصوص نیاز و ضرورت توسعه پژوهش می

 بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی بابل در راستاي توسعه نگرشتعیین سطح این مطالعه به منظور . کننده باشدکمک
  انجام گرفته است.در سطح اول نظام مراقبت سالمت پژوهش 

جامعـه پـژوهش    انجام گرفـت.  1393ماهه اول  ششدر تحلیلی بوده که به صورت مقطعی  -توصیفی از نوع مطالعه :روش کار
هاي مقدماتی روش تحقیق بودند که به صورت سرشماري به عنوان نمونه انتخاب شـدند.  کننده در کارگاهشرکتبهورزان شاغل 

سـئوال بـاز و بسـته و نگـرش در راسـتاي امـور        4ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهـاي فـردي بـا    آوري دادهابزار جمع
آوري شـده در  هـاي جمـع  مورد تائید قرار گرفـت. داده که روایی و پایایی آن سئوال بسته در مقیاس لیکرت بود  12وهشی با پژ

  .شدتحلیل  P<0.05داري معنی در سطح SPSS17افزار اکسل وارد و در نرم
درصـد)   71نفـر یـا    71فـراد ( درصـد) زن بودنـد. مقطـع تحصـیلی بیشـتر ا      51نفـر (  61بهورز مطالعه شده،  100از  ها:یافته

سال بود. میانگین سطح نگـرش    9/31±6/9دبیرستان و دیپلم و رشته تحصیلی یک سوم بهورزان علوم تجربی و میانگین سنی 
، در خصـوص  3±1/1نمره کل، در خصوص اقدامات معاونت بهداشتی دانشـگاه نسـبت بـه توانمندسـازي بهـورزان       5بهورزان از 

-، مساعدت کارشناسان ستادي جهت تجزیه و تحلیـل داده 5/2± 1هاي پژوهشی بهورزان براي انجام فعالیتراهنمایی و هدایت 
، در خصوص سطح عالقمندي مدیران و کارشناسان ستادي جهت حضور فعال بهـورزان در عرصـه   8/2±1/1هاي ثبتی بهورزان 

، در 6/2±1/1هـاي تحقیقـاتی   ان بـراي انجـام طـرح   ، در خصوص تامین امکانات و تسهیالت مورد الزم بهورز2/3±1/1پژوهشی 
، در خصـوص سـطح   9/3±8/0هـاي تحقیقـاتی   مندي بهورزان در اجراي طـرح خصوص سطح تاثیرگذاري انگیزش، ذوق و عالقه

، سـطح اعتقـادي مـدیران و کارشناسـان     5/3±1هاي تحقیقاتی اجرا شده جهت حل مشـکالت نظـام سـالمت    تاثیرگذاري طرح
، ناتوانـایی بهـورزان جهـت کسـب     8/3±9/0هاي تحقیقاتی اجرا شده در ارتقـا و بهبـود عملکـرد    نقش طرح ستادي در خصوص

، فقدان مهارت علمی و تجربه عملی بهورزان در اجراي یـک طـرح   9/1± 1/1تجربه و مهارت علمی براي اجراي طرح تحقیقاتی 
هاي تحقیقاتی از وظـایف  ، اجراي طرح1/3± 5/1قیقاتی هاي تح، فرصت ناکافی بهورزان جهت اجراي طرح1/2± 2/1تحقیقاتی 

بود. سطح نگـرش بهـورزان فقـط بـا      2±1اعضاي هیات علمی و مراکز تحقیقاتی و فقط کارهاي اجرایی از وظایف بهورزان بودن 
 ).r  & 010=/P= -196/0دار وجود داشت (سابقه کار ارتباط معکوس معنی

هاي مختلف امور پژوهشی نگرشی از سطح کم تا سـطح  بهورزان در خصوص جنبهداد که نتایج این مطالعه نشان  گیري:نتیجه
اي هـاي مداخلـه  در عرصه قرار دادن بهورزان در امـور پژوهشـی پـروژه   معاونت بهداشتی نسبت به گردد زیاد دارند. پیشنهاد می

  طراحی و اجرا نماید. 
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابلنظام سالمتسطح اول ، روش تحقیق، بهورزان نگرش هاي کلیدي:واژه
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سنجی ارائه خدمات، کاهش مدت اقامت بیمار و میزان  زمان اي موثر برفاکتورهاي مداخله
  1391-92رضایتمندي بیماردراورژانس بیمارستان آیت ا...روحانی بابل

  
  5راحله حاجی اقابزرگی، 4 معصومه نقویان،  3محمد علی جهانی دکتر  ،2، دکترعلی نقشینه 1رحمت شفیع پور

  

  مسئول بهبودکیفیت، بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  معاون درمان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  دکتري مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشد مدارك پزشکی، معاونت درمان -4 
  کارشناس اموراجرایی ، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل-5
  

توقــف طــوالنی مــدت در اورژانــس امکــان ارائــه خــدمات بــه ســایر بیمــاران نیازمنــد بــه فوریــت هــاي    دف:هــ مقدمــه و
. هــدف پـژوهش ، بهبــود فراینـدهاي اورژانــس ،    پزشـکی را کـاهش داده و ایــن امـر موجــب نارضـایتی بیمــاران خواهـد شـد      

کاهش زمـان میـانگین اقامـت و متعاقـب آن رضـایت منـدي بیمـاران از ارائـه خـدمات اورژانـس بیمارسـتان آیـت ا...روحـانی              
  می باشد.

  
ــژوهش حاضــر بــه صــورت مداخلــه اي در   روش کــار: نفــر) 6566از بــین بیمــاران تریــاژ شــده (1391ماهــه دوم ســال  6پ

فـرم اسـتاندارد کـه روایـی آن مـورد تاییـد صـاحب        300رژانس انجام شده اسـت. طبـق نمونـه گیـري تصـادفی سـاده       واحد او
اسـتفاده   Test-Retestنظران قرار گرفتـه اسـت بـین بیمـاران توزیـع وتکمیـل گردیـده اسـت. بـراي پایـایی هـم از آزمـون             

ــه ضــریب همبســتگی را    ــده اســت ک ــام   r=%91ش ــد از انج ــه اول  نشــان داده اســت. بع ــداخالت مجــددا  در شــش ماه م
نفـر بیمـاران تریــاژ    8276منـدي بیمـاران بـه تعـداد     زمـان سـنجی خـدمات اورژانـس و میـزان اقامـت و رضــایت       1392سـال 

  مورد تحلیل آماري قرار گرفت.  17spssشده بررسی شد . داده ها توسط نرم افزار آماري
  

مـدت زمـان ویزیـت از زمـان ورود بیمـار بـه اورژانـس از یـک دقیقـه و          با توجه به مـداخالت انجـام شـده میـانگین      یافته ها:
دقیقــه ، میــانگین  17بــه  18ثانیــه ، میــانگین مــدت زمــان دریافــت خــدمات رادیولــوژي از  17ثانیــه بــه یــک دقیقــه و  30

ــان انجــام  ــس از  ECGمــدت زم ــه  33/0دقیقــه  5در اورژان ــه ب ــه و 3ثانی ــان در 6/0دقیق ــدت زم ــانگین م ــت ثانیــه و  می یاف
  .دقیقه رسید 3ثانیه به  33/0دقیقه و 3اولین خدمات پرستاري از 

  
افـزایش داده بـا انجـام     از آنجائیکـه بـاال بـودن زمـان ارائـه خـدمات در بیمارسـتان، میـانگین اقامـت بیمـار را           نتیجه گیري:

  هماهنگی هاي درون بخشی مناسب در بیمارستان می توان شاخص هاي اورژانس را ارتقا بخشید. مداخالت  و
  

  اورژانس، بیمارستان آیت ا...روحانی زمان سنجی، اقامت، رضایتمندي ،واژه هاي کلیدي:
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  رضایت سنجی کارکنان از عوامل بهداشتی و انگیزشی محیط کار 
    1392بابل سالمرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی  

  
  4نفیسه ستاري، 3صدیقه خداداد، 2راحله حاجی آقابزرگی، 1حسنعلی جعفرپور

  
  کارشناس ارشد پرستاري، سوپروایزر آموزشی ، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 کارشناس ، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل         - 2
 کارشناس پرستاري ، مترون ، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
 کارشناس زبان انگلیسی، بیمارستان آیت اله روحانی   ، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 4

        
اهمیت لزوم تأمین و ترین عوامل حیات و پایداري هر سازمان می باشند . از این رو  اصلی کارکنان و مشتریان :هدف مقدمه و

پژوهش  ارتقاء رضایت و بهبود مستمر کیفیت خدمات در این دو گروه همواره مورد توجه مدیران ارشد سازمانها بوده است لذا
و انگیزشی محیط کار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل  منديضایتر رحاضر به منظور  شناسایی عوامل تاثیرگذار د

  .استانجام گرفته 
  

مرکز آموزشی درمانی  در 1392 سال مقطعی ازدر توصیفیحاضر از نوع مطالعات کاربردي بوده که به روش  مطالعه کار:روش
نفر از کارکنان بصورت تصادفی با استفاده  238براساس جدول مورگان به تعدادروحانی بابل انجام شده است حجم نمونه آیت اله

 سوال در دو حیطه عوامل بهداشتی و انگیزشی هرزبرگ 23غالبدر خود ساخته معتبر و پایا  با مقیاس لیکرت پرسشنامه از
با سطح   One way ANOVA و  Students T test با آزمونهاي 17SPSSآوري با نرم افزار انجام شد. داده ها پس از جمع

  .مورد تحلیل قرارگرفت  P<0/05معنی داري حدود
  

) مونث ٪84نفر(173) پاسخگویان شاغل در بخش هاي بالینی ٪ 84نفر( 201نفر مورد مطالعه، 238از بین یافته ها:
علتی که باعث بیشترین سال در سازمان مشغول بکار می باشند.  15) با سابقه زیر  ٪97نفر(156،) متاهل ٪84نفر(153و

)، متناسب بودن ٪41نفر(94)، وجود امکانات رفاهی مرکز  ٪26نفر( 63گردیده شامل: وضعیت تغذیه کارکنان یرضایت افزایش نا
گردیده  کارکنانعلتی که باعث کاهش رضایتمندي بیشترین ) ، و ٪46نفر ( 109میزان حقوق دریافتی با نوع و میزان کار 

هاي قا به رده)، داشتن امکان ارت٪139نفر (58، قدردانی از کارکنان از سوي مافوق ٪63) 149شامل: نحوه تنبیه و تشویق (
 - ) p=01/0 جنس و رضایتمندي کلی( -) p=046/0( ) موثر بوده است. بین رده شغلی و میزان نارضایتی٪64نفر( 152شغلی

  اختالف معنی داري وجود داشت. ) p=000/0( کارکنان جنس و امکانات رفاهی  -)p=015/0( پست و رضایتمندي کلی
  

بطور کلی سه عامل وضعیت تغذیه، تناسب حقوق با نوع کار و امکانات رفاهی جزء عوامل بهداشتی است که  :گیرينتیجه
بیشترین تاثیر را در رضایت شغلی و سه عامل وضعیت تنبیه و تشویق و قدردانی از کارکنان و امکان ارتقا به رده هاي شغلی 

  ر نارضایتی کارکنان داشته است.باالتر جزء عوامل انگیزشی است که بیشترین تاثیر را د
  رضایتمندي، نارضایتی، کارکنان، بیمارستان روحانیواژه هاي کلیدي:
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رضایتمندي بیماران بستري از خدمات ارائه شده مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی  بابل  
  1392سال

  2فاطمه صاحبیان،  4راحله حاجی آقا بزرگی،3رحمت شفیع پور، 2فاطمه عباسی، 1حسنعلی جعفرپور
 

  کارشناس ارشد پرستاري وسوپروایزر آموزشی، بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
  کارشناس پرستاري، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  علوم پزشکی بابلکارشناس پرستاري و مسئول بهبودکیفیت ، بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه  - 3
 کارشناس ، بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -  4

ریزي و ارزشیابی باشد که به طور مکرر در برنامهرضایتمندي بیماران شاخص مهم کیفیت مراقبت سالمت می :مقدمه وهدف
ه شده ئزان رضایتمندي بیماران از خدمات اراتعیین میپژوهش حاضر با هدف  لذا .گیردخدمات سالمت مورد استفاده قرار می

  مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی بابل انجام گرفته است.در 

  
مرکز آموزشی درمانی  در 1392 سال مقطعی ازدر  توصیفیحاضر از نوع مطالعات کاربردي بوده که به روش  مطالعه: روش کار

انجام شده است نمونه گیري از بخش  1392ترخیص مرکز در شش ماهه دوم بیمار درحال  308روحانی بابل در مورد آیت اله
هاي مختلف و تصادفی به روش نمونه گیري در دسترس از بیماران بخش هاي مختلف (بجز اورژانس و بخش هاي با مراقبت 

 Students T با آزمونهاي 17SPSS. داده ها پس از جمع آوري با نرم افزار ) بودPSIویژه) با استفاده از پرسشنامه استاندارد (
test  وOne way ANOVA  با سطح معنی داري حدودP<0/05  مورد تحلیل قرارگرفت.  

  
-پزشکی-پرستاري-حیطه مورد بررسی شامل هتلینگ 6، میزان رضایتمندي بیماران در نفر مورد مطالعه 308از بین  ها:یافته

 175) متوسط ، ٪27,9نفر ( 86) ضعیف ، ٪1,9نفر ( 6) خیلی ضعیف ، ٪1نفر ( 3پاراکلینیکی عبارتند از - کادراداري- خدمات
) عالی بوده است و بیشترین رضایتمندي در حیطه پرستاري و مربوط به انجام به موقع ٪12نفر( 37) خوب ، ٪56,8نفر (

) بوده است . ٪52نفر(126) و کمترین رضایتمندي در حیطه هتلینگ و مربوط به وضعیت تغذیه٪94نفر(234مراقبت پرستاري
محل  -)p=001/0( در بین متغییرهاي جمعیت شناختی با رضایتمندي کل ارتباط معنی داري میان جنس و رضایتمندي

  وجود داشت. ) p=001/0( سکونت و رضایتمندي
  

اما با برنامه  قرار دارد. و خوبی در حد متوسط ارئه شده در مرکز در این مطالعه میزان رضایت بیماران از خدمات گیري:نتیجه
تر در زمینه تغذیه و مهیا نمودن امکانات رفاهی با کیفیت بهتر جهت همراه می توان در افزایش هر چه بیشتر ریزي مناسب

  رضایتمندي بیماران گام برداشت.
  
  رضایت مندي، بیماران، بیمارستان روحانیواژه هاي کلیدي:  
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  هاي علوم پزشکی ایرانها/ دانشکدهبهداشتی دانشگاه ارزیابی عملکرد حوزه ستادي معاونت
  3EFQM  :1390بر اساس مدل 

  
  4، پري حاجی سیدعزیزي  3 ملکی ، محمدرضا1مطلق ، محمداسماعیل1پور شیروانینصراهللا سیدداود

  
   بابل پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ،آموزش عمومی گروهاستادیار،  - 1
  اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اطفال، گروه - 2
 ایران  پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع و مدیریت دانشکده درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت گروه - 3
  معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز  سالمت جمعیت، خانواده و مدارس - 4
  

ارزیابی را در قالب هاي تعالی است که امکان خودوري و تعالی سازمانی ایران یکی از مدلجایزه ملی بهره مقدمه و هدف:
حوزه ستادي معاونت عملکرد  ارزیابیاین مطالعه با هدف نماید. مند در چارچوب مدیریت جامع کیفیت فراهم میاصولی و نظام

  انجام گرفت. وري و تعالی سازمانی ایران جایزه ملی بهرههاي علوم پزشکی ایران با مدل بهداشتی دانشگاه
  

دانشگاه علوم پزشکی کشور،  41از  انجام گرفت. 1389 -90اي بوده که در سالاین مطالعه از نوع مقطعی و مداخله روش کار:
دانشگاه منتخب یک کارگاه آموزشی برگزار و  13دانشگاه با حجم نمونه آسان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در هر  13

) 4RADARبر اساس منطق رادار (عملکرد سازمانی با رویکرد کارگاهی با مشارکت کلیه مدیران و کارشناسان آموزش دیده، 
هاي محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت، ارزیابی معیار اصلی مدل با استفاده از شاخص 9در راستاي 

    ها مورد تحلیل قرار گرفت.بندي داتشگاهشده و بر اساس تیپ
 

) امتیاز %23دانشگاه ( 3بوده که  278±40,9امتیاز کل  1000هاي مورد مطالعه از دانشگاه 13امتیاز ارزیابی  میانگینها: یافته
) %8( و تنها یک دانشگاه 301-350) امتیاز بین %23دانشگاه ( 3و  251-300) امتیاز بین %46دانشگاه ( 6،  201-250بین 

و میانگین امتیاز نتایج (از  171,5±20,8امتیاز)  500را کسب نمودند. میانگین امتیاز توانمندسازها (از  350امتیازي باالتر از 
امتیاز متغییر بوده  102,5تا حداکثر  19,4بود. اختالف امتیاز بین توانمندسازها و نتایج از حداقل  106,5±27,1امتیاز)  500

)، کارکنان %36مشی ()، استراتژي و خط%7/36معیار مدل شامل رهبري ( 9دانشگاه در  13است. میانگین امتیاز کسب شده 
)، و %6/12)، نتایج جامعه (8/14)، نتایج کارکنان (9/10)، نتایج مشتري (%2/32یندها ()، فرا1/33ها و منابع ()، شراکت5/33%(

ها بندي دانشگاهها و معیارهاي اصلی با تیپ) قضاوت شده است. امتیازات حاصله بر اساس بخش%42نتایج کلیدي عملکرد  (
  ).P>0.05دار نداشت (تفاوت معنی

  
هاي بهبود یافته قرار دارند. هاي مبتدي و سازمانهاي مورد مطالعه بین سازمانانشگاهدهد دها نشان مییافتهگیري: نتیجه

  شود. هاي مدل پیشنهاد میبراي ایجاد و توسعه تعالی طراحی و اجراي پروژه هاي بهبود بر اساس معیارها و بخش
  

  هاي علوم پزشکیدانشگاهوري و تعالی سازمانی ایران، ارزیابی عملکرد، تعالی سازمانی، جایزه ملی بهرههاي کلیدي: واژه
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  رابطه کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی در کارکنان
  

  2کلثوم جهانیان، 1راضیه آقاپور
 

   دانشگاه علوم پزشکی بابل - معاونت فرهنگی - کارشناس روانشناسی بالینی- 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل -معاونت فرهنگی - بالینیکارشناس ارشد روانشناسی  -2
  

وري کارکنان سازمان ها امري است که همانند دیگر منابع نیروي انسانی جامعه نیازمند باال بردن کارایی و بهره هدف:ومقدمه
که بر روي کاهش  برخورداري آنان از سالمت روانی و جسمانی می باشد. کیفیت زندگی کاري برنامه اي جامع و گسترده است

فشار شغلی و رضایت کارکنان تاثیر مثبتی دارد و یادگیري آنها را در محیط تقویت و به آنها در امر مدیریت، تغییر و تحوالت 
  یاري می رساند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی کارکنان انجام شده است.

با استفاده از کلمات کلیدي  SID, Magiran, Iran doc, Civilicaاین مطالعه مروري با جستجو در سایت هاي روش کار: 
مقاله مرتبط با هدف مطالعه، استخراج و  20کیفیت زندگی کاري، رضایت شغلی، کارکنان سازمان ها انجام گرفت که در نهایت 

  بررسی شد. 

که بین کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود مطالعات بررسی شده نشان داد یافته ها: 
دارد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که همه مولفه هاي کیفیت زندگی کاري (پرداخت کافی، محیط ایمن، تامین فرصت 

جتماعی و توسعه قابلیت هاي انسانی) رشد، قانون گرایی در کار، وابستگی اجتماعی، فضاي کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام ا
با عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنی داري داشته اند که مولفه توسعه قابلیت هاي انسانی به عنوان مهمترین متغیر مورد 
توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که اجراي این برنامه ها موجب کاهش میزان شکایت کارکنان، کاهش نرخ غیبت 
از کار، افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامه هاي نظام پیشنهاد ها بوده است. انگیزش و رضایت 

  شغلی کارکنان می تواند نقش بسیار اساسی در عملکرد آنها داشته باشد.

ش بسزایی در پیشبرد اهداف باال بردن سطح کیفیت زندگی کاري کارکنان نق نتایج این مطالعه نشان داد کهگیري: نتیجه
گردد به منظور بهبود عوامل کیفیت زندگی کاري و جلوگیري از نارضایتی شغلی پیشنهاد می ها دارد، بنابراینسازمان

. توجه به محیط کار ایمن و شرایط فیزیکی نظیر وسایل برودتی و حرارتی به تناسب فصول سال، استفاده بهینه از 1کارکنان:
. توجه به نظرات کارکنان در برنامه ریزي هاي مجموعه و بهره گیري از 2ترنت از اهمیت ویژه اي برخوردار است.کامپیوتر و این

  ها و تجربه ها و مهارت هاي کارکنان باعث احساس تعلق و امنیت بیشتر در کارکنان می گردد.توانایی

 کیفیت زندگی کاري، رضایت شغلی، کارکنانواژه هاي کلیدي: 
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  دکاري اجتماعی در حمایت اقتصادي،اجتماعی،خانوادگی از بیماران سرطانی نقش مد
  مرکز آموزشی درمانی شفیع زاده امیرکالي بابل

  
  3، دکترجهانی2، سلیمه پاینده  1رقیه نوروزي 

  

  کارشناس مددکاري  اجتماعی،  بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل   -1
  کارشناس مددکاري اجتماعی، بیمارستان شهیدیحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  معاون اداري مالی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  

از آنجا که سرطان یک بیماري چند عاملی است و بر همه ابعاد زندگی فرد و خانواده اعم از خانوادگی اقتصادي، مقدمه هدف: 
گذارد، همه توجه و حل مشکل چند بعدي در طول درمان می تواند در کاهش آسیب و اجتماعی و عاطفی و روانی تاثیر می

باشد ، لذا این پژوهش به منظور بررسی نقش مددکاري اجتماعی در حمایت اقتصادي و افزایش بهبود و درمان بیمار موثر می
  زاده امیرکال انجام شده است.شفیع اجتماعی بیماران سرطانی مرکز آموزشی درمانی

  
در مرکز آموزشی درمانی انجام شده است در این  92الی  90این مطالعه کاربردي بوده که به روش توصیفی در سال روش کار: 

بیمار سرطانی مراجعه کننده و بصورت سرشماري مددکاري اجتماعی ارجاع شده و نیز مورد بررسی قرار گرفته اند  128مطالعه 
در ابتدا براي آنها پرونده اجتماعی تشکیل شده است و درخواست آنها مورد بررسی از نظر اجتماعی اقتصادي و خانوادگی قرار 
گرفته است و پس از دسته بندي مشکالت در حیطه هاي فوق بر اساس نوع مشکل و میزان نیازمندي مورد حمایت بیمارستان 

  قرار گرفته است
  

 %73سال بوده است و از کل بیماران سرطانی  7,5ش میانگین سنی کودکان سرطانی در طی سه سال در این پژوهها: یافته
در سه ماه اول شیمی درمانی درخواست کمک مالی از بیمارستان را داشته اند و  به مددکاري مراجعه کرده اند .کل تخفیف 

ریال بوده  6400000سال بطور متوسط براي هر بیمار ) درطی یک 15بیمارستان از فرانشیز درمانی بیماران سرطانی (تبصره 
ریال بوده است که بطور  2750000است و کمک نقدي مردمی از طریق مددکاري در طی یکسال براي هر بیمار بطور متوسط 

داراي مشکل  %22ریال کمک مالی شده است. از کل بیماران مراجعه کننده  9150000میانگین به هر بیمار درطی یکسال 
  انوادگی مثل اعتیاد، طالق، معلولیت، مشکل عصبی روانی و غیره بوده اند.خ
  

مددکاري اجتماعی بعنوان پشتیبان و مکمل درمانی می تواند با حمایت هدفمند و رویکرد علمی بیماران و گیري : نتیجه
ي و اجتماعی به بیماري فکر خانواده هاي آنان مطرح باشد به نحوي که بیماران با حداقل دغدغه درخصوص مسائل اقتصاد

  کنند و درمان را ادامه دهند.
  

  حمایت اقتصادي، اجتماعی، خانوادگی، مددکاري اجتماعیواژه هاي کلیدي: 
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  بررسی فراوانی مواجهات شغلی پرسنل درمانی بیمارستان آیت ا... روحانی بابل 
  با اجسام تیز و برنده

  
  3سیده مریم هاشمی، 2مژگان نعیمی راد، 1ابراهیم نصیرایی

 
 کارشناس پرستاري، واحد کنترل عفونت، بیمارستان آیت ا... روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  کارشناس ارشد مامایی، واحد توسعه و تحقیقات بالینی، بیمارستان آیت ا... روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 آیت ا... روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس پرستاري، مدیره پرستاري ، بیمارستان - 3

  
کادر بهداشتی درمانی با توجه به حرفه خود در معرض مواجهه با عفونت هاي منتقله از راه خون نظیر هپاتیت  مقدمه و هدف:

B و C وHIV ی باشد. لذا قرار دارند. آسیب هاي ناشی از سرسوزن از شایع ترین انواع آسیب هاي ناشی از اجسام تیز و برنده م
هدف ما از این مطالعه بررسی فراوانی و علل مواجهات شغلی پرسنل درمانی بیمارستان آیت ا... روحانی بابل با اجسام تیز و 

  برنده می باشد.
 

می باشد.  1393نفر از پرسنل بیمارستان آیت ا... روحانی بابل در سال  890تحلیلی بر روي  - این مطالعه توصیفی روش کار:
تیغ)، زمان و  -پاشیدن خون به صورت وچشم -النست -آنژیوکت -عات دموگرافیک پرسنل، نوع آسیبب دیدگی(سرسوزناطال

مکان آسیب دیدگی پرسنل از پرونده هاي بهداشتی پرسنل در واحد کنترل عفونت بیمارستان روحانی استخراج شده و داده با 
  آنالیز شد. SPSSنرم افزار 

  
 65سال و 23-42نفر مرد با محدوده سنی  31پرسنل که در معرض اجسام تیز و برنده قرار گرفتند،  96از مجموع یافته ها: 

سال بودند. بیشترین پرسنل در معرض آسیب دیدگی به ترتیب پرستار، خدمات، کمک بهیار،  22-42نفر زن با محدوده سنی 
 ٪65شترین این مواجهات در بخش اورژانس صورت گرفت. نفر) بودند. بی 2نفر و  7نفر،  10نفر،  16نفر،  61پزشک و ماما ( 

در کشیک شب انجام گرفت که بیشترین آسیب دیدگی با سرسوزن  ٪17در کشیک عصر و  ٪18مواجهات در کشیک صبح، 
بود. دو نفر از پرسنل با  ٪10و سایر موارد  ٪7، النست  ٪12، پاشیدن خون به صورت وچشم ٪14و سپس آنژیوکت  57٪

مثبت مواجهه داشتند که تحت درمان پروفیالکسی قرار گرفتند ولی در هیچ کدام HBS Ag دو نفر با منبع  مثبت و HIVمنبع 
  پرسنل فوق آلودگی دیده نشد. 96از 
  

برطبق این مطالعه آسیب دیدگی با اجسام تیز و برنده بخصوص سرسوزن در بیمارستان با شیفت کاري و بخش گیري: نتیجه
و عدم استفاده از روش درپوش گذاري مجدد جهت  safety box باشد. لذا آموزش به کارکنان، استفاده از پرسنل مرتبط می 

  کاهش میزان آسیب دیدگی پرسنل پیشنهاد می گردد.
  

  پرستار، سرسوزن، اورژانس، عفونت واژه هاي کلیدي:
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  دیدگاه کارکنان مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر 
  1392برنامه عملیاتی سال نسبت به 

  
  3محمد رزاقی   -    2طیبه اسماعیلی - 1حکیمه مهدي زاده 

  

 پزشکی و پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسر،دانشگاه علوم پزشکی بابل  کارشناس مدارك پزشکی، مرکز - 1 

  مسئول آمار و مدارك پزشکی،  معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  روابط عمومی ، مرکزکارشناس  - 3
  

ریزي در بهبود کارایی، اثربخشی و کیفیت ارائه خدمات موظفی اعتقاد راسخ : سازمانها به تاثیرات مثبت برنامهمقدمه و هدف
ند . یک برنامه عملیاتی باید شامل اطالعات و نظراتی باشد که داشته و تدوین برنامه عملیاتی را مورد پیگیري و تاکید قرار داد

شود. هدف این مطالعه ارزیابی دیدگاه هاي سازمان دریافت میاز طریق بارش افکار کارکنان در راستاي اهداف و استراتژي
  کز بوده است.این مر 1392کارکنان مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر نسبت به برنامه عملیاتی سال 

 
مورد بررسی قرار  1392تحلیلی بوده که دیدگاه کارکنان به صورت مقطعی در سال  -این مطالعه از نوع توصیفی  کار:روش 

درصد کارکنان هر بخش بصورت تصادفی  50گرفت. جامعه پژوهش کارکنان مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر بوده که 
مورد توصیف و تحلیل  SPSSر نرم افزار انتخاب شدند. از پرسشنامه (به عنوان ابزار جمع آوري داده) استفاده شد و داده ها د

  قرارگرفتند.
  

درصد) زن  47نفر( 15نفر از کارکنان نسبت به برنامه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت که  32در این مطالعه دیدگاه : هایافته
درصد ) زیر  31نفر ( 10درصد) داراي مدرك لیسانس و  69نفر ( 22درصد ) مرد بودند. از نظر تحصیالت  53نفر ( 17و 

) درصد 12نفر ( 4درصد) ضعیف بود و  31نفر( 10درصد ) متوسط،  19( نفر 6درصد)خوب،  38نفر( 12لیسانس بودند. دیدگاه 
داري وجود نداشت. نظري نداشتند. بین جنس ، سطح تحصیالت و دیدگاه افراد مورد مطالعه رابطه معنی

)P=0/285،p=0/326   درصد) نظر مثبت داشتند.که بین جنس و  نظر افراد 83نفر( 26) در خصوص تحقق برنامه عملیاتی 
  )p=0/019جهت تحقق برنامه عملیاتی رابطه معنی داري وجود داشت.(

  
-گردد ضمن ادامه تدوین برنامه عملیاتی درسازمان: کارکنان نسبت به برنامه عملیاتی  نظر مثبت دارند .پیشنهاد میگیرينتیجه

  خدمات درمانی مطالعه دیگري انجام گیرد.ها، در مورد ارتباط بین برنامه عملیاتی پویا با بهبود کارایی و افزایش کیفیت 
   

 برنامه عملیاتی ؛ دیدگاه کارکنان؛ اثربخشی ؛ کارایی ؛ مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسرهاي کلیدي: وازه
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   1389هاي شمالی ایران از سطح عملکردي پزشکان خانواده: مندي بهورزان استانرضایت
  

، دکتر 5، دکتر مریم رضایی4پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا، 3، دکتر ناهید جعفري2، دکتر محمدجواد کبیر1امیريحسن  اشرفیان  دکتر
  6حمیده رمضانی

استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت  - 2دانشگاه علوم پزشکی بابل موثر بر سالمت، اجتماعی  عواملمرکز تحقیقات هاي داخلی، متخصص بیماري - 1
استادیار، مرکز مدیریت شبکه، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  - 3سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

کارشناس مسئول تنظیم خانواده، واحد بهداشت خانواده،  - 5شکی بابل دانشگاه علوم پزموثر بر سالمت، اجتماعی  عواملمرکز تحقیقات استادیار،  - 4
  کارشناس بهداشت مدارس، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -6معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

یریت سالمت، همکاري پزشک خانواده را در کلیه پنج حیطه مدبهورزان از نیروهاي وفادار کمکی هستند که  مقدمه و هدف: 
-مندي بهورزان میدهند. رضایتبخشی، آموزش و ارتقاء سالمت، ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیري و درمانی یاري میبرون

مندي بهورزان از مطالعه به منظور بررسی سطح رضایت تواند معیار مناسبی براي ارزیابی عملکرد پزشکان خانواده باشد. این
  هاي شمالی ایران انجام گرفت.واده در استانعملکرد پزشکان خان

  
درصد مراکز مجري طرح  25 انجام گرفت. 1391شش ماهه دوم در  کهبوده  Cross-Sectionalاز نوع  مطالعه روش کار:

مرکز مجري بصورت  552مرکز از  139پزشک خانواده و بیمه روستایی در سه استان گلستان، مازندران و گیالن، مجموعا 
که حداقل یک سال  هاي پژوهش انتخاب و در هر مرکز منتخب کلیه بهورزان در دسترستصادفی سیستماتیک به عنوان خوشه

ها آوري دادهاشت را داشتند، به صورت سرشماري انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعسابقه خدمت در خانه بهد
 در سطح SPSS17آوري شده در هاي جمعپرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. داده

  .شدتحلیل  P<0.05داري معنی
  

نفر (درصد) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن و سـابقه خـدمت کـل افـراد  بـه       405، بهورز مطالعه شده 627از ها: یافته
درصـد) پـنجم    6/0نفـر (  4از نظـر تحصـیالت،   درصد) متاهـل بودنـد.    92نفر ( 576سال بود.  2/16±7/7و  6/38±5/7ترتیب 

درصـد)   2/6نفـر (  39درصد) دیپلم و 4/75( نفر 473درصد) دبیرستان،  3/4نفر ( 27درصد) راهنمایی،  8/12نفر ( 79ابتدایی، 
هـاي  ، در حیطه همکاري5/3±8/0نمره در حیطه مدیریت سالمت  5میانگین سطح رضایت بهوزان از  مدرك دانشگاهی داشتند.

و در حیطـه خـدمات    4±7/0، در حیطه خدمات پیشـگیري و بهداشـتی   6/3±9/0، در حیطه ارتقاء سالمت  5/3±1بخشی برون
درصد) بهورزان از کیفیت برقراري ارتباط پزشک خانواده بـا خودشـان و     8/76بهورز ( 481بوده است.  4/3±9/0ارجاع درمانی و 

 510درصد) هم از کیفیت برقراري ارتباط پزشک خانواده با بیماران در سطح زیاد و خیلی زیاد راضی بودنـد. از   4/75نفر ( 473
درصد) اظهار نمودند که کمیت و کیفیت ارائـه   8/82نفر ( 422قه خدمت داشتند، سال ساب 7درصد) که بیش از  3/81بهورزي (

هاي شـمالی ایـران   خدمات سالمت با اجراي طرح پزشک خانواده بهتر یا خیلی بهتر شده است. سطح رضایت بهورزان در استان
  ).P>0.05دار وجود نداشت (تفاوت معنی

  
ان خانواده بیش از حد متوسط بوده که براي حفظ و ارتقاء سطح عملکردي باید رضایت بهورزان از عملکرد پزشک گیري:نتیجه
   اي طراحی و اجرا گردد.هاي متناسب مداخلهبرنامه

  
  مندي، عملکردرضایت بیمه روستایی،بهورز، پزشک خانواده،  هاي کلیدي:واژه
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  1381- 93هاي روند توسعه تحصیالت تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال
  

  یوسف یحیی پورفاطمه رضا زاده، محسن رضایی، پروین سجادي، سیمین موعودي ، 
  

  معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
ها و مقاطع تحصیلی از جمله اهداف مهم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است. گسترش کمی و کیفی رشته هدف:ومقدمه

تحصیالت تکمیلی و جذب دانشجو در مقاطع مذکور در ارتقاي آموزشی دانشگاه تاثیر بسزایی هاي در این راستا تاسیس رشته
  دارد. هدف از این مقاله بررسی روند توسعه تحصیالت تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.

  
) در 1381- 93سال اخیر ( 12هاي تحصیالت تکمیلی در طی در این مطالعه توصیفی، به ارزیابی روند توسعه رشتهکار: روش

-) در دانشگاه علوم پزشکی بابل پرداخته شد دادهPhDمقاطع کارشناسی ارشد، دستیار تخصصی بالینی، و دکتراي تخصصی (
ها با استفاده از اسناد موجود در اداره تحصیالت تکمیلی و مستندات مرتبط با دبیرخانه شوراي گسترش وزارت متبوع جمع 

  ی قرار گرفت.آوري و مورد بررس
  

رشته تخصصی  10رشته تخصصی بالینی،  6رشته کارشناسی ارشد،  10رشته جدید، در 34سال اخیر،  12در طول ها: یافته
رشته  3اندازي شد. راه اندازي رشته بطور متوسط، حدود ) در این دانشگاه راهPhDرشته دکتراي تخصصی (  8دندانپزشکی و 

 1393رشته) در سال  40رشته) به بیشترین میزان آن ( 6( 1381مترین تعداد آن در سال در سال می باشد. بطوریکه از ک
  ارتقاء یافت.

  
اي راه اندازي رشته و مقطع در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی بابل روند توسعه قابل توجهگیري: نتیجه

  را نشان می دهد. 
  

 میلی، رشته، مقطعتوسعه، تحصیالت تکهاي کلیدي: واژه
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   از دید کارکناننسانی ا ويوري نیربهره و موانع بهبود عوامل موثر
  و خدمات بهداشتی درمانی بابل پزشکی دانشگاه علوم

  
  2، دکتر محمدعلی جهانی1سید جعفر موسوي روشن

  
   ، دانشگاه علوم پزشکی بابل عملکرد شیو پاکارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدیریت بودجه  - 1
  دکتراي تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2 

  
وري نیروي انسانی یکی از ها وجود دارد و بهرهترین منابعی است که در سازماننیروي انسانی جزء گرانبها هدف:ومقدمه
و موانع بهبود عوامل موثر  یبررسشود. هدف از پژوهش حاضر هاي ارزیابی زندگی فردي، سازمانی و ملی محسوب میشاخص

  است.بابل بوده پزشکی دانشگاه علوم از دید کارکنانانسانی  ويوري نیربهره
  
کارکنان داراي  نفر از 3600آماري  جامعهبا 1392تحقیق حاضر کاربردي که به روش توصیفی در مقطعی از سال  کار:روش 

انجام گردیده اي تصادفی) گیري طبقهنفر ( روش نمونه 345دانشگاه علوم پزشکی بابل با حجم نمونه تحصیالت دانشگاهی 
سئوال  14) مشتمل بر در دو قسمت سئواالت زمینه اي و α=958/0پرسشنامه اي روا و پایا ( ها ازداده آوريجمعبراي  است.

  هاي مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت.آزمون با استفاده از  spss افزار نرم آوري درها پس از جمع. دادهتخصصی استفاده گردید
   

سازمانی،  فردي، فرهنگ بودند. عوامل خصوصیات علمی هیات ) غیر293( %9/84علمی و  نفر) افراد هیات52( %1/15 ها:یافته
وي انسانی موثر در بهره وري نیرآموزشی  هايفیزیکی و دوره جبران خدمات، فضاي مدیریت، سیستم سازمانی، سبک ساختار

نگرش مناسب  فقدان، فرهنگ سازمانی نامطلوب، روکراسی باال و بزرگ بودن اندازه دانشگاهبو و.  )  p-value=0.00(بودند
  است.وري نیروي انسانی بودهجزء موانع در بهره)   p-value=0.00و... (افراد 

  
توان با برنامه ریزي و آموزش صحیح، پیاده نقش دارند که می وري نیروي انسانیعوامل و موانع متعدد در بهره گیري:نتیجه 

وري سازي سبک متناسب مدیریت، ایجاد عوامل انگیزاننده در سازمان و سیستم تشویق متناسب وکاهش بوروکراسی و... ، بهره
  نیروي انسانی را در سازمان به صورت موثري بهبود بخشید.

  وري، نیروي انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بابلعوامل موثر ، موانع، بهره :واژه هاي کلیدي
    



  113      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  1392:شهید یحیی نژاد بابلمرکزآموزشی درمانی بیمارستانی  فعال ملکرد کمیته هايمیزان ع
  

  3،  محمد حسین پور2، محمد سالکی1احمد صالحی گتابی
  

  بیمارستانی، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس علوم آزمایشگاهی،مسئول بهبودکیفیت وکمیته هاي - 1
  پزشک متخصص داخلی، رئیس بیمارستان، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  لپزشک عمومی، مدیر بیمارستان، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی باب - 3
  

کمیته هاي فعال بیمارستانی به منزله بازوي مدیریتی است، لذا براي ارائه بهتر و ارتقاء کیفی خدمات، جهت مقدمه و هدف: 
هاي بیمارستانی تشکیل شد. این مطالعه با هدف پیگیري تحقق اهداف بیمارستان، کمک به برنامه ریزي و هماهنگی فعالیت 

  ارستانی طرح ریزي شد.مصوبات و پایش کمیته هاي فعال بیم
  

انجام شد. جامعه آماري پژوهش، کلیه کمیته هاي فعال بیمارستانی  1393این مطالعه توصیفی بوده که دربهار سال روش کار: 
مصوب استاندارهاي  اعتباربخشی بوده که به عنوان سرشماري انتخاب شد. داده ها از بین صورت جلسات کمیته ها استخراج 

  رکزي مورد توصیف قرار گرفت. گردید و با استفاده از برنامه اکسل و شاخص هاي م
 

)،  %59جلسه ( 67شامل  1392از بین تعداد کمیته هاي مورد بررسی تعداد کل جلسات برگزار شده در طول سال یافته ها: 
) مصوبات اجرا %18( 56) مصوبات اجرا شده و %82( 246مصوبه بود که از این تعداد   303تعداد  مصوبات نهایی ازکمیته ها 

جلسه،   10تعداد جلسات تشکیل شده کمیته ایمنی مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر  نشده بود.
 6جلسه،  مدارك پزشکی و فناوري اطالعات  7جلسه، کنترل عفونت بیمارستانی  10جلسه، اخالق پزشکی 10بهداشت محیط 

جلسه،   4جلسه،  حفاظت فنی و بهداشت کار 4و تجهیزات پزشکی جلسه،  دارو درمان  5جلسه،  بهبود کیفیت و ایمنی بیمار 
مصوبات اجرا شده از  جلسه بود.  درصد 2جلسه،  مرگ و میر و آسیب شناسی  4جلسه،  طب انتقال خون 4بحران و بالیا 

،  %89کار  ،  حفاظت فنی و بهداشت%92،  بحران و بالیا %95،   بهبود کیفیت و ایمنی بیمار %96کمیته اخالق پزشکی 
، کنترل عفونت بیمارستانی %75،  مدارك پزشکی و فناوري اطالعات %80،  دارو درمان و تجهیزات پزشکی%82بهداشت محیط 

،  ایمنی مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر %62،  طب انتقال خون %75،  مرگ و میر وآسیب شناسی 75%
مصوبه  23جلسه و میانگین مصوبات اجراشده از هرکمیته  6جلسات برگزارشده از هرکمیته بود. میانگین تعداد   % 60مادر

  ) بود.82%(
  

کمترین مصوبات اجرا شده  مطالعه نشان داد بیشترین درصد مصوبات اجراشده کمیته اخالق پزشکی و این گیري:نتیجه
رئیس و مدیر بیمارستان نسبت به تداوم برگزاري کمیته کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی بود. با توجه به مثبت بودن دیدگاه 

شود  نسبت به دالیل عدم اجراي مصوبات کمیته هاي فعال بیمارستانی مطالعه دیگري هاي فعال بیمارستانی، پیشنهاد می
  انجام گیرد.

 
  کمیته هاي بیمارستانی ، پایش کمیته ها، تحقق اهداف، مصوبات کمیته هاواژه هاي کلیدي: 
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  نقش مدیریت زمان در بهبود عملکرد
  

  5، موسی گرائیلی4، قنبرعلی حسینجان زاده3، سید صمد حجازي2، صدیقه بالغی 1مهرانگیز بالغی
  

  کارشناس امور پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  کارشناس مدیریت بازرگانی، معاونت تحقیقات و فناوري، انشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  مدیر امور اداري، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3
  معاون مدیر توسعه سازمان، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4
  ونت توسعه مدیریت و منابع،  دانشگاه علوم پزشکی بابلرئیس نیروي انسانی، معا - 5

  
استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر براي موفقیت در عرصه کار و زندگی است. مدیریت  مقدمه و هدف:

مدیریت زمان  اي از مهارتها براي کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است. یکی از وجوه رضایت بخشزمان شامل مجموعه
شود. این میو افزایش کارایی کاهش استرس در زندگی است. کاهش سطح استرس موجب بهبود سالمت روحی و جسمی 

-می مقاله به تشریح مفاهیم و اصول مدیریت زمان پرداخته و فنون و ابزاري را براي مدیریت زمان در محیط زندگی و کار ارائه
  کند.

  
 SID ،Magiran ،Iran و پایگاههاي  Yahooو  Googleاین مطالعه مروري کوتاه با جستجو در سایت هاي  روش کار:
Medex  .و با استفاده از واژه هاي کلیدي، زمان، مدیریت و کاهش استرس انجام شد  

  
در جستجوي انجام شده بیش از صدها مقاله در رابطه با مدیریت زمان یافت شد که پس از حذف مقاالت غیر مرتبط  یافته ها:

دانند ترین دلیل عدم استفاده از مدیریت زمان این است که مردم نمیاحتماالً روشنموضوع تحقیق مشخص گردید که با 
ریزي مؤثر هستند. از مردم فاقد هدف و انگیزش الزم براي برنامهمدیریت زمان چیست. دلیل دوم سستی و تنبلی است؛ بعضی 

کنند آنهایی هستند که دوست دارند تحت فشار و تنگی وقت (دقیقه نود) و گروه سومی که از مدیریت زمان استفاده نمی
باشید مدیریت زمان یک  باور داشتهجهت مدیریت زمان پیشنهاد شد. ابتدا قانون طالیی  11بنابراین  بحران کار کنند. شرایط

هایتان براي مدیریت زمان هدف براي تالش، کنید به دنبال جاهایی بگردید که زمان را تلف می، افسانه است 
 رحمانه اولویتبی، از ابزارهاي مدیریت زمان استفاده کنید، تان را اجرایی و گسترده کنید هاي مدیریت زمانبرنامه ،بگذارید

هاي عادت بدهید به قرار دادن زمان یک برنامه روزمره تنظیم کنیم. را یاد بگیرید.» گران محول کردنبه دی«، بندي کنید
تان را طوري تنظیم کنید که اسیر انتظار وقت، مطمئن بشوید همه چیز مرتب و منظم است، هامحدودي در میانه فعالیت

  نشوید.
  

دهید مهمترین هستند. این عمل کدام یک از کارهایی که انجام میکند که تعیین کنید مدیریت زمان کمک می نتیجه گیري:
چنین مدیریت زمان ها را حذف کنید. همدهد به برخی فعالیتها اولویت زیادي دهید و برخی از فعالیتبه شما این امکان را می

  .یابدافزایش  دکار مفیهاي غیرضروري، مدت زمان ها و فعالیتکند که از طریق حذف مزاحمتبه شما کمک می
  

 ، کاهش استرس زمان ،مدیریت:  هاي کلیدي هواژ
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هاي مقدماتی روش تحقیق: مندي بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی بابل از کارگاهرضایت
1393  

سیدداود دکتر ، 6، مصطفی میرزاد5موسوي بهشته، 4، شارونا لیاقتی3، بنفشه اسبکیان2مینو طاهري، دکتر 1پورغالمحسین رستم
  7پور شیروانینصراهللا

  
 -3مدیره آموزشگاه بهورزي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل   -2مربی آموزشگاه بهورزي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1

مربی  - 5نت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل مربی آموزشگاه بهورزي، معاو -4مربی آموزشگاه بهورزي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل 
استادیار،  - 7مربی آموزشگاه بهورزي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 6آموزشگاه بهورزي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  

باشد. اي از خدمات آموزشی ارائه شده گامی مهم براي اطمینان از میزان اثربخشی آن میهاي دورهارزیابی هدف:ومقدمه
این رود. خدمات آموزشی بشمار می هاي ارزیابیهاي آموزشی یکی از روشکنندگان در دورهشرکت منديسنجش رضایت

هاي مقدماتی روش تحقیق از کارگاهدانشگاه علوم پزشکی بابل بهورزان شاغل  منديرضایتتعیین سطح مطالعه به منظور 
  انجام گرفت. 1393برگزار شده در سال 

  
بهـورزان  جامعه پژوهش  انجام گرفت. 1393ماهه اول سال ششدر  کهبوده  Cross-Sectional  این مطالعه از نوع: روش کار

ابـزار  هاي مقدماتی روش تحقیق بودند که به صورت سرشماري به عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند.     کننده در کارگاهشرکتشاغل 
سئوال  10مندي از کارگاه با سئوال باز و بسته و رضایت 4ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهاي فردي با آوري دادهجمع

افـزار اکسـل وارد و در   آوري شده در نرمهاي جمعگرفت. دادهمورد تائید قرار که روایی و پایایی آن بسته در مقیاس لیکرت بود 
SPSS17 داري معنی در سطحP<0.05  شدتحلیل  

.  
درصـد)   71نفـر یـا    71درصـد) زن بودنـد. مقطـع تحصـیلی بیشـتر افـراد (       51نفـر (  61بهورز مورد مطالعه،  100از  ها:یافته

وم تجربـی بـود. میـانگین سـنی و سـابقه خـدمت آنهـا بـه ترتیـب          دبیرستان و دیپلم بود. رشته تحصیلی یک سوم بهورزان علـ 
، از صـندلی و   9/3±7/0نمـره کـل، از مکـان برگـزاري      5سال بود. میانگین سطح رضایت بهورزان از   8/8± 3/7و   6/9±9/31

ــک ــده سیســتم خنن ــی  6/3±8/0کنن ــزات آموزش ــات و تجهی ــزاري 4/3±9/0، از امکان ــت برگ ــت ،  از کی1/4±7/0، از کیفی فی
، 8/3±9/0، از کـاربردي بـودن مطالـب    4±7/0، از علمی بودن محتواي مطالب 5/4±7/0، از توانمندي مدرسین  3±1/1پذیرایی

مندي بهـورزان بـا جـنس،    بوده است. بین سطح رضایت 8/3±8/0و از ایجاد توانمندسازي  9/3±7/0از کیفیت انجام کار گروهی 
  ).  P<05/0دار وجود نداشت (خدمت رابطه معنی سن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه

  
گردد ضمن حفظ و بهورزان بیش از حد متوسط بود. پیشنهاد می نتایج این مطالعه نشان داد که رضایتمندي گیري:نتیجه

  هاي مرتبط با امور پژوهشی براي بهورزان برگزار گردد. ارتقاء سطح رضایتمندي، سایر کارگاه
  

 ، دانشگاه علوم پزشکی بابلروش تحقیق کارگاه، هاي آموزشیدوره، بهورزان منديرضایت هاي کلیدي:واژه
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    1392:شهید یحیی نژاد بابلکز آموزشی درمانی میزان رضایت گیرندگان خدمت از مر
  

  3،  محمد حسین پور2، محمد سالکی1احمد صالحی گتابی
  

  وکمیته هاي بیمارستانی، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس علوم آزمایشگاهی،مسئول بهبودکیفیت - 1
  پزشک متخصص داخلی، رئیس بیمارستان، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  علوم پزشکی بابلپزشک عمومی، مدیر بیمارستان، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه  - 3

  
هاي درمانی داراي اهمیت بوده و اگر به درستی مورد رضایت مندي مفهومی است که امروزه در مراقبت مقدمه و هدف: 

هاي بیمارستان کمک کننده باشد. این مطالعه به تواند در تقویت وگسترش برنامه ها و فعالیت سنجش و قضاوت قرار گیرد می
  رضایت گیرندگان خدمت از بیمارستان شهید یحیی نژاد انجام گرفته است.  منظور بررسی سطح

  
انجام شد. جامعه پژوهش، مراجعین بستري و سرپایی  1393این مطالعه توصیفی بوده که درشش ماه اول سال روش کار: 

ها استخراج شد و با استفاده از بیمارستان شهید یحیی نژاد بودکه به عنوان سرشماري انتخاب شد و دادده ها از بین پرسشنامه 
  برنامه اکسل، مورد تجزیه تحلیل  و توصیف قرار گرفت.

 
)  مراجعین %27نفر (  84)  بیماران بستري و %73نفر (  226از گیرندگان خدمت مورد مطالعه،  نفر  310از بین یافته ها: 

)،  نحوه ارائه آموزش هاي الزم به %89,4ل (سرپایی بود. میزان رضایت مندي گیرندگان خدمت شامل نحوه برخورد پرسن
نحوه نظافت   )،%77,4)،  نحوه توجه پزشک معالج به بیمار (%85,2)،  نحوه نوبت دهی مراجعین (%88,5گیرندگان خدمت (

د )  بود. بیشترین میزان رضایت مندي مربوط به نحوه خدمات و برخور%50,4)، کیفیت و نحوه ارائه غذا (%56,2بیمارستان (
پرسنل وکمترین میزان رضایت مندي مربوط به کیفیت و نحوه ارائه غذا در بیمارستان بود. در نهایت میزان عالقه مراجعین در 

  ) بود.%71,8مراجعه مجدد به بیمارستان (
  

نقاط شود ضمن حفظ و تداوم باشد. پیشنهاد میمندي بیماران مناسب میاین مطالعه نشان داد سطح رضایت نتیجه گیري:
  مندي حقوق گیرندگان خدمت نسبت به ارتقاء نحوه نظافت، کیفیت و نحوه ارائه غذا در بیمارستان اقدام نمایند. مثبت رضایت

 
  رضایت،گیرندگان خدمت، بیمارستان واژه هاي کلیدي: 

    



  117      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  علوم پزشکی بابلمدیریت رضایتمندي مراجعان در دانشگاه 
  

  سعید عالمیان
  

  معاونت توسعه مدیریت ومنابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل دولتی ،کارشناس مسئول ستاد رفاهی، کارشناسی ارشد مدیریت
  

مندي شهروندان، ضمن افزایش اعتماد و مشارکت عمومی، همگرایی هاي جدید، افزایش رضایتبر اساس نظریه هدف:ومقدمه
نظر به اهمیت حیاتی و راهبردي ایجاد و گسترش  روند توسعه همه جانبه را ساده می سازد. و جامعه و اقتدار ملی را سبب شده

علوم پزشکی بابل انجام مندي شهروندان و مراجعان در ، این مقاله در چارچوب مدیریت رضایتدولت پاسخگو و شهروند محور
  گرفت.

  
میان مراجعان دانشگاه علوم پزشکی بابل و تعین میزان روش کار در مقاله مورد نظر نمونه گیري تصادفی در  روش کار:

  نفر از مراجعه کنندگان در یک ماه کاري بودند 1500جامعه ي آماري حدود  رضایتمندي آنها از طریق پرسشنامه بود.
  

یزان از جامعه آماري م %7یافته هاي پژوهش بر مبناي روش نمونه گیري از طریق پرسشنامه آن است که حدود  یافته ها:
هم میزان  %55از جامعه آماري میزان رضایتمندي خوب را انتخاب نموده اند. %25رضایتمندي را عالی عنوان کردند.حدود 

  مابقی میزان رضایتمندي از واحد علوم پزشکی را ضعیف  عنوان کردند. %13رضایتمندي را متوسط دانسته اند.
  

براي بهبود میزان رضایتمندي منشور الگوي شهروندي جهت رفتار با ارباب با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد  نتیجه گیري:
  رجوع بر مبناي محیط فرهنگی این شهرستان تدوین گردد.

  
  گرایی.مندي، مراجعان، دولت پاسخگو، شهرونددانشگاه علوم پزشکی بابل، مدیریت رضایت واژه هاي کلیدي:
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  ي طرح نظام سالمتمیزان رضایتمندي بیماران قبل و بعد از اجرا
  در مرکز پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسر 

  
  طاهره حسینی نوشیروانی

    
  کارشناس مامائی،  مرکز پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  
و افزایش : برنامه تحول نظام سالمت با اهداف کاهش پرداختی مستقیم از جیب مردم، افزایش کیفیت خدمات، مقدمه و هدف

مطالعه بررسی  در کلیه بیمارستانهاي دولتی اجراءگردید. هدف از این 1393رضایت مندي گیرندگان خدمات از اردیبهشت 
میزان رضایت مندي بیماران بعد از اجراي طرح تحول نظام سالمت در مرکز پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر و مقایسه آن با 

  بازه زمانی گذشته بود.
  

انجام گرفت. جامعه پژوهش بیماران مراجعه کننده در دو  1393این مطالعه از نوع توصیفی بوده که در تابستان  :روش کار 
به مرکز پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر بود که بصورت تصادفی ساده  1393و خرداد سال  1392مقطع زمانی خرداد سال 

ستاندارد بیماران مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع بوده که بیماران با انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها فرم نظرسنجی ا
آموزش مختصر بصورت خود ایفاد تکمیل نمودند. داده ها در نرم افزار اکسل وارد و با شاخص هاي مرکزي مورد توصیف قرار 

   گرفت. 
  

درصد) کامال 73نفر(57ایی شفاف ودقیق  ، درمورد اطالع رسانی و راهنم1392نفر مورد بررسی درخردادماه 78: ازهایافته
درصد) 28نفر(22درصد) کامال راضی و 72نفر (56درصد) تا حدودي راضی و درمورد نحوه برخورد کارکنان 27نفر (21راضی و 

درصد ) تاحدودي راضی 15نفر(12درصد) کامال راضی ،85نفر ( 66تا حدودي راضی و در خصوص ارائه خدمات در موعد مقرر 
درصد) کامال 91نفر (80، درمورد اطالع رسانی و راهنمایی شفاف و دقیق 1393نفر مورد بررسی در خرداد ماه  88ز بودند. ا

درصد) تا 18نفر( 16درصد) کامال راضی ، 62نفر (72درصد) تاحدودي راضی و در مورد نحوه برخورد کارکنان 9نفر(8راضی و 
  درصد) تا حدودي راضی بودند.6نفر( 5درصد) کامال راضی و 94نفر( 83حدودي راضی و در خصوص ارائه خدمات درموعد مقرر 

: این مطالعه نشان می دهد که سطح رضایت مندي بیماران بعد از اجراي طرح نظام سالمت افزایش یافته است.   نتیجه گیري
  پیشنهاد می گردد اجراي طرح مذکور استمرار یابد.

  
  ح تحول نظام سالمت، مرکزپرتودرمانی شهیدرجائی بابلسر : رضایت مندي بیماران،  طرواژه هاي کلیدي
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  هامسئولیت اجتماعی سازمان
  

  2، حسین عباسپور فیروزجاه1معصومه یدالهی

  

  رئیس اداره رسیدگی و اعتبارات ، امورمالی ، معاونت توسعه ومدیریت ، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
  پزشکی بابل پرستار، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم- 2
  

بی شک آگاهی عمومی درباره ي وابستگی سازمان و جامعه بیکدیگر افزایش یافته است. از یکسو سازمانها با  هدف :مقدمه و
از طرفی ،اقدامات سازمانها نیز باید دستاوردهاي براي جامعه  تکیه بر امکانات موجود در جامعه به اهداف خود می رسند و

ازمانها با آن روبرو هستند، افزایش سودآوري و بطور همزمان پاسخگویی به انتظارات جامعه و سپس داشته باشد. چالشی که س
  مدیریت این دو پیامد به ظاهر متناقض می باشد. هدف از این مقاله بررسی مسولیت اجتماعی سازمانها می باشد.

  
هاي مرتبط داده ها از طریق جستجو در وب سایتانجام گرفت.  93این مقاله از نوع مروري بوده که در تابستان کار: روش

  انجام گرفت. داده ها بصورت دستی استخراج و طبقه بندي شد.
  

: اساسا مبناي ایجاد سازمانها نیاز به تولید کاال و یا ارائه خدمت به جامعه است. لذا نه سازمان می تواند خود را از یافته ها
سازمان زندگی کند. تاثیر گذاري فوق باعث می شود که آحاد جامعه ؛ خود را در  جامعه جدا کند و نه جامعه می تواند بدون

عملکرد سازمان سهیم دانسته و از سازمان مسئولیت خواسته و آنرا حسابرسی کنند. مسئولیت اجتماعی یعنی : الزام به 
د جلب کرده ، عدم پایبندي سازمانپاسخگویی ، و ارضاي توقعات گروههاي ذینفع. مسله اي که توجه صاحب نظران  را به خو

ها به مسئولیت عمومی و اجتماعی شان است. لذا پاسخ مثبت دادن به الزامات اجتماعی با افزایش سود و ارزش افزوده در دراز 
ها، مدت ، همراه است ، چرا که موجب انگیزش نیروي انسانی و افزایش حسن نیت اجتماعی میشود. در ادبیات سازمان

اجتماعی بخشی از مقوله اخالق کار محسوب شده و بی توجهی به آن می تواند معضالت بزرگی را براي سازمانها مسئولیت 
گونه از سازمانها این انتظار می رود که عالوه بر منافع اقتصادي خود هزینه اي را که جامعه متقبل میشود را بوجود آورد.و بدین

ات عمومی اعم از مسایل محیط زیست ، برابري استخدام ، بهداشت و ایمنی کارکنان بپردازد.بی توجهی به رعایت قوانین و مقرر
تواند سود و موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. در حقیقت سازمان ها باید براي بهبود اوضاع و مصرف کنندگان می

بخشد مشارکت کیفیت زندگی را بهبود می اجتماعی تالش کنند و عالوه بر بیشینه کردن سود خود باید در کلیه فعالیتهاي که
توانند بعنوان پدیده هاي قدرتمند تاثیرات مثبت ومنفی زیادي ، بر جامعه گذاشته  و نحو ه ي زندگی ، ها مینماید. سازمان

  حکومت ، آاموزش ، بهداشت و... جامعه را تحت تاثیر تصمیمات و اقدامات خود قرار دهند.
  

باید به مسئولیت اجتماعی خود متعهد باشند بنحوي که عالوه بر سود آفرینی ارزش آفرینی نیز داشته : سازمانها ، گیرينتیجه
باشد. لذا پیشنهاد میگردد ، با آموزش براي مدیران و کارکنان خود و تدوین منشور اخالقی، اقدامات مناسبی در این زمینه 

  انجام دهند.
  

  ن ، مسئولیت عمومی، عملکرد سازمانهامسئولیت اجتماعی ، سازما واژه هاي کلیدي :
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  علل بی تفاوتی و  افت کاري در کارکنان
  

  3ام البنین عباسی، 2، ناصر حبیبی افروزي1سیدصمد حجازي
 

  مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی ، معاونت توسعه مدیریت ومنابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  کامپیوتر ، معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی بابلمسئول سخت افزار ونرم افزار  - 2
  کارشناس آمار ،معاونت توسعه مدیریت ومنابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

  
بی تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکالت سازمان، مشکلی است که گریبانگیر اکثر سازمانهاي دولتی و مقدمه و هدف: 
برخی از  .غیر دولتی است. مدیران در برخورد با این موضوع عکس العمل هاي متفاوت از خود نشان می دهندبعضی سازمانهاي 

مدیران به دنبال راه چاره و برخی دیگر بی تفاوت از کنار این موضوع می گذرند که این موضوع خود باعث بی انگیزه شدن در 
  اوتی و افت کاري در کارکنان انجام گردید. کارمند می شود.لذا این مطالعه به منظور بررسی بی تف

  
و با استفاده از کلمات کلیدي مربوطه  Googleپژوهش حاضر از نوع مروري بوده و با استفاده از موتور جستجوي روش کار : 

  در چندین پایگاه مقاالت علمی مورد جستجو و بررسی قرار گرفته است .
  

وت بودن مدیر به مسائل سازمان،بی تجربه بودن،عدم انتخاب فردي شایسته،عدم بررسی ها نشان داده که بی تفایافته ها : 
وجود نظارت، عدم شناخت نیازهاي کارکنان، بی توجهی به بعضی ازشغلها، تبعیض ، بی توجهی به مسائل رفاهی کارکنان و 

تغییر در نگرش به نیروي انسانی  .عدم اطالع کارمند ازنتیجه عملکرد خود باعث بی انگیزه شدن و افت کاري کارمند می شود
نوعی به نیروي انسانی بر می گردد. ه می تواند نتیجه خوبی براي مدیران حاصل نماید. تمام مسائل مورد بحث در هر سازمانی ب
بعنوان سازمان به هر کارمند خود اگر نگاه به نیروي انسانی بعنوان سرمایه انسانی از موفقیت هاي سازمان است. در این صورت 

  یک سرمایه و دارایی توجه می کند موجب پیشرفت سازمان و سرآمدي آن خواهد شد.
  

به این نتیجه می رسیم که یکی از مهارتهاي مهم مدیریت آشنا بودن با  بی تفاوتی وافت کاريدر بررسی  نتیجه گیري :
باشد. عملکرد مدیر یا مدیران بیشترین تأثیر و یافتن راه حلهاي کنترل آن براي افزایش مهارتهاي پرسنل می  پرسنلمشکالت 

را در کسب موفقیت در هر سازمانی می گذارد. نتیجه عملکرد مثبت یا منفی مدیران موجب می شود که یک سازمان عالی و یا 
     یک مجموعه بهم ریخته و داراي مشکالت فراوان بوجود آید.

  
 عملکرد مدیریتبی تفاوتی، انگیزش کارکنان ، واژه هاي کلیدي : 
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  مندي کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از رضایت
  1393نویسی: هاي چکیدهکارگاه 

  
، 6، رویا رمضانی5، فریده قریب4، مهندس اسکندر شریفی3، دکتر علی بیژنی2، دکتر سیما عطاریان1احمديدکتر محمود حاجی
  10پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا، 9معصومه آقایی، سیده 8، ناصر حبیبی7البنین عباسیام

  
 -3کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2استادیار، مرکز تحقیقات کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1

گروه  - 5معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  مدیر امور عمومی، - 4آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل  مدیر امور تحقیقات و فن
کارشناس امور رایانه، معاونت توسعه مدیریت و  -6بندي مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل تشکیالت، آموزش و طبقه

کارشناس امور رایانه، معاونت   - 8مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  کارشناس آمار، معاونت توسعه  - 7منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل 
استادیار،  - 10کارشناس منابع انسانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 8آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل تحقیقات و فن

  اه علوم پزشکی بابلمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگ
  

اي است. هاي دورهاطمینان از مطلوب بودن کمیت و کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده نیازمند به ارزیابی مقدمه و هدف:
تعیین سطح این مطالعه به منظور هاي آموزشی برگزار شده است. کنندگان در دورهشرکت ها، سنجش رضایتیکی از این راه

انجام  1393برگزار شده در سال نویسی هاي چکیدهاز  کارگاهکارکنان غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل  منديرضایت
  گرفت.

جامعـه پـژوهش    انجام گرفـت.  1393خرداد و تیرماه در تحلیلی بوده که به صورت مقطعی  -توصیفی از نوع مطالعه :روش کار
-ابـزار جمـع  نویسی بودند که به صورت سرشماري انتخاب شـدند.  هاي چکیدهکارکنان غیرهیات علمی شرکت کننده در کارگاه

از عوامل موثر بـر کمیـت و    منديرضایتسئوال باز و بسته و  9ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهاي فردي با آوري داده
هـاي  مـورد تائیـد قـرار گرفـت. داده    ن که روایی و پایایی آسئوال بسته در مقیاس لیکرت بود  9با  نویسیچکیده کارگاه کیفیت

  .شدتحلیل  P<0.05داري معنی در سطح SPSS17افزار اکسل وارد و در آوري شده در نرمجمع
و  8/38±2/7درصد) زن بودند. میانگین و سابقه خدمت کل افراد به ترتیـب   8/62نفر ( 162نفر مطالعه شده،  260از  ها:یافته

درصـد) در حـوزه    6/50نفـر (  129درصد) داراي مدرك تحصـیلی لیسـانس بودنـد.     4/72راد (سال بود. بیشترین اف 1/7±9/13
درصـد) در حـوزه آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگـی       7/4نفر ( 12درصد) در حوزه بهداشتی درمانی،  7/44نفر ( 114اداري مالی، 

نفـر   172بهداشت را داشتند. اکثر کارکنان (درصد) مدرك تحصیلی پیراپزشکی یا  9/42نفر یا  97اشتغال داشتند. بیشتر افراد (
،  6/3±9/0نمره کل، از مکان برگـزاري   5میانگین سطح رضایت کارکنان از  ها مشغول بکار بودند.درصد) در بیمارستان 7/67یا 

مدرسـین  ، از توانمنـدي  4±8/0، از کیفیـت برگـزاري   6/3±9/0، از کیفیـت پـذیرایی   8/3±8/0از امکانات و تجهیزات آموزشـی  
 9/3±8/0، از کیفیت انجام کـار گروهـی   9/3±8/0، از کاربردي بودن مطالب 1/4±8/0، از علمی بودن محتواي مطالب 7/0±3/4

مندي کارکنان با جنس، حیطـه شـغلی، محـل خـدمت، سـن و      بوده است. سطح رضایت 8/3±9/0و از ایجاد توانمندسازي کلی 
مندي کارکنان با سطح تحصیالت، رشته تحصیلی و سـابقه  ). سطح رضایتP>05/0دار وجود داشت (سابقه خدمت رابطه معنی

  ).P<05/0دار وجود نداشت (تدوین و ارسال پروپوزل و مقاله رابطه معنی
گردد ضمن حفظ و کارکنان بیش از حد متوسط بود. پیشنهاد می نتایج این مطالعه نشان داد که رضایتمندي گیري:نتیجه

  ارتقاء سطح رضایتمندي، کارگاه چکیده نویسی براي سایر کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه برگزار گردد. 
 ، دانشگاه علوم پزشکی بابلنویسیچکیده کارگاه، هاي آموزشیدوره، کارکنان رضایتمندي هاي کلیدي:واژه
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  ارزیابی ارتباط سرمایه فکري با عملکرد سازمانی
  

  5، عسگري احمدي  4، دکتر فاطمه اکبري  3، دکتر عاطفه اتقانی  2، دکتر مریم محضري 1مهران میرزایی 

  

  کارشناس ارشد نظارت بر امور دارو ، معاونت غذا و دارو ، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
  کارشناس مسئول غذا و دارو ، معاونت غذا و دارو ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  کارشناس دارویی واحد امور داروخانه ها ، معاونت غذا و دارو ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  کارشناس دارویی واحد امور داروخانه ها ، معاونت غذا و دارو ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
 مسئول دفتر ، معاونت غذا و دارو ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5
  

محور ، سرمایه فکري و دارایی هاي دانشی جهت خلق ارزش به مهمترین منابع جهت کسب  در عصر اقتصادمقدمه وهدف : 
مزیت رقابتی تبدیل شده اند . وضعیت موجود سازمانها نسبت به عوامل سرمایه فکري (انسانی ، ساختاري و ارتباطی ) ، 

از مهمترین دارایی هاي نامشهود سازمان عملکرد آنها و فرآیند خلق دانش بررسی گردید. لذا این پژوهش سرمایه فکري را 
  دانسته و آن را ابزاري ارزشمند براي توسعه دارایی هاي کلیدي سازمان می داند . 

  
مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط سرمایه فکري با عملکرد سازمانی بوده و از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردي و از کار : روش

نظر روش گردآوري داده ها به روش مروري از طریق منابع کتابخانه اي و جستجو از سایتهاي معتبر اینترنتی انجام پذیرفته 
  است . 

  
جزیه و تحلیل هاي انجام شده می توان از دیدگاههاي ذیل در خصوص افزایش عملکرد با توجه به یافته ها از ت یافته ها :

سازمانها استفاده کرد . از دیدگاه سرمایه ارتباطی : استخدام ، آموزش ، ایجاد انگیزه و توانمند سازي کارکنان به نحوي که 
نان براي مواجهه با مراجعان . از دیدگاه سرمایه بتوانند بطور کامل به مراجعان ارائه خدمت کنند ، آموزش رفتاري به کارک

ساختاري :توجه به موضوع بهبود نسبت هزینه به بودجه سازمان ، بهبود سیستم ها و ساختار سازمانی به منظور افزایش کارآیی 
مایه انسانی: جذب و هاي اطالعاتی به منظور تسهیل دستیابی به اطالعات . از دیدگاه سرو مهار بوروکراسی . استفاده از سیستم

استخدام افراد مستعد و توانمند در سازمان و سازگار با ماموریت ها و اهداف سازمانی ، تهیه مسیرهاي شغلی براي مشاغل آتی 
  هر یک از کارکنان ، حمایت از کار گروهی و فرهنگ جمع گرایی در سازمان.

  
معنادارمولفه هاي سرمایه فکري ( سرمایه انسانی ، سرمایه مدلسازي معادالت ساختاري نشان دهنده ارتباط نتیجه گیري : 

ساختاري و سرمایه ارتباطی ) با عملکرد سازمانی می باشد .و همچنین کیفیت تصمیمات به کمیت و کیفیت اطالعات که 
  تصمیم گیرنده در دست دارد مرتبط است . 

  
  ي ،سرمایه ارتباطی (مشتري) و عملکرد سازمانی .سرمایه فکري ، سرمایه انسانی، سرمایه ساختارواژه هاي کلیدي : 
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  عوامل موثردراستقرار پروژه مهندسی مجددارزیابی 
  

  4مریم جانبازي،  3لیالقاسمیان بائی ، 2مهدي جعفري بائی، 1 حسین آقاجان نژاد
  

  حسین آقاجان نژاد کارشناس ارشد رشته مدیریت وکارشناس امور اداري دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  مهدي جعفري بائی دانشجوي کارشناسی ارشد رشته حسابرسی وکارشناس ارشد حسابداري تعهدي دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
  لیال قاسمیان کارشناس کار وفن آوري اداره آموزش وپرورش شهرستان بابل- 3
  مریم جانبازي کارشناس حسابداري ورئیس اداره درآمد دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
  

- می سازمانها به جدیدي کامالً دریچه از که است نوینی رویکرد کار و کسب فرآیندهاي مجدد مهندسیمقدمه و هدف : 

بندي اولویتدانشگاه علوم پزشکی استان مازندران بوده است و  استقرار پروژه مهندسی مجدد در عوامل موثر دربررسی  .نگرد
  .باشداستان مازندران میدانشگاه علوم پزشکی شرایط و عوامل شناخته شده به منظور استقرار پروژه مهندسی مجدد در 

ادبیات  ضمن مروري جامع بر این اساس بر استفاده شد. تحلیلی پیمایشی و نوع روش توصیفی از از دراین تحقیق روش کار:
مفهومی با عوامل  مدل اساس بر ،مهندسی مجدد، عوامل موثر در استقرار سیستم مهندسی مجدد موضوعی مربوط به

گزینه، پرسشنامه را تنظیم نموده و به اعضاي جامعه  22و  محیطی) و تکنولوژیکی ،انسانیعوامل، سازمانیعامل( چهارگانه
نمونه آماري، پس از کدگذاري وارد نرم افزار 140شده ازآماري در استان مازندران داده شده و سپس داده هاي گردآوري 

SPSS وExcel گرفته است.شده و مورد آزمون قرار 

پروژه  استقرار در اهل فن بوسیله پرسشنامه عوامل موثر متخصصین و طریق روش دلفی واحد نظرات از ابتدا از یافته ها:
به تعیین ترتیب اثر گذاري عوامل تاثیرگذار  AHP-FUZZYتکنیک سپس با استفاده از دانشگاه تعیین و مهندسی مجدد در

معاونین ،دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران کدامند. دراین تحقیق جامعه آماري کلیه مدیران براستقرار مهندسی مجدد در
می باشد تعداد  اي طبقه وکارشناسان دانشگاه درسطح استان مازندران می باشند. نمونه گیري این تحقیق بصورت تصادفی

نفرانتخاب = n 140طبق جدول مورگان ازکل جامعه آماري به تعداد نفرمی باشد.و  = 217Nافراد جامعه آماري انتخابی 
کارشناسان توزیع شده و پس ازجمع آوري با  معاونین و شدند. براي تعیین اعتبار پرسشنامه ابتدا پرسشنامه بین مدیران و

 ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است. براي پرسشنامه مربوط به عوامل موثردر استقرار مهندسی SPSSنرم افزار کمک
  بدست آمده است. 93/0محاسبه شده برابر مجدد دردانشگاه علوم پزشکی مازندران

محیطی رتبه دوم تا  و تکنولوژیکی ،انسانیبر اساس نتایج این آزمون عامل سازمانی رتبه اول اهمیت و عواملنتیجه گیري :
دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه اول، مستند بودن  همچنین سلسله مراتبی نبودن را کسب نمودند. اهمیت چهارم

یک فرآیند رتبه سوم را در بین گزینه ها به خود  در واحدهاي درگیر زیرفرایندها رتبه دوم و تمرکز فرایندهاي اصلی و
فرصتها  ،( بحرانهاي اقتصادي  محیط دانشگاه ، توجه به محدودیتهاي قانونی توجه به استراتژیهاي رقبا و اندداده اختصاص

پیشنهاد  اطالعات رتبه هاي نوزدهم تا بیست و یکم را به خود اختصاص داده اند. زمینه آموزش کافی پرسنل دروتهدیدات ...،
 بهبود مدیریت استفاده گردد. تیجه آن در روش بهره گرفته شده تا ازدر دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز از این  شود . می

  محیطی و، تکنولوژیکی انسانیسازمانی، عوامل ، عاملمهندسی مجددهاي کلیدي : واژه
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  کارایی فنی بیمارستانهاي عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

  DEA ( :1389استان گلستان به روش تحلیل فراگیر داده ها (
  3مهدي جعفري بائی،  2، لیال قاسمیان 1منصور گرکز 

  منصورگرکزعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علی آباد - 1
  لیال قاسمیان کارشناس کار وفن آوري اداره آموزش وپرورش شهرستان بابل - 2
  علوم پزشکی بابلمهدي جعفري بائی دانشجوي کارشناسی ارشد رشته حسابري کارشناس ارشد حسابداري تعهدي دانشگاه  - 3

 
: بیمارستان یکی از سازمان هاي اصلی ارائه دهنده ي خدمات بهداشتی درمانی است این مراکز در صد باالیی از مقدمه و هدف

منابع بخش سالمت را به خود اختصاص داده اند بنابراین استفاده بهینه لزوم توجه به کارایی را ضروري می سازد . هدف این 
  .یی فنی بیمارستانهاي عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان بوده استتحقیق بررسی کارا

  
  

انجام گردید ه است .بیمارستان  89 – 90)در سال DEAتحلیل فراگیر داده ها (–: این مطالعه به روش توصیفی  کارروش 
هاي عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان جامعه آماري بررسی را تشکیل می دهند . متغییر هاي نهاده در این مطالعه 
تعداد پزشک ، تعداد کادر پرستاري ، تعداد تخت فعال و متغییرهاي ستانده عبارتند از پذیرش سرپایی، متوسط اقامت بیمار 

یب اشغال تخت ، تعداد عمل هاي جراحی ، تخت روز اشغالی در بیمارستانها بوده است پس از جمع آوري داده ها با ضر
  تجزیه و تحلیل صورت پذیرفت .  2.1DEAPاستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و نرم افزار 

  
  

نگین کارایی فنی کل ، کارایی مدیریتی و کارایی نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که میا: یافته ها
با فرض بازدهی متغییر  89مقیاسی بیمارستانهاي مورد مطالعه با ستانده هاي پذیرش سرپائی و تخت روز اشغالی براي سال 

  می باشد .  971/0و  927/0،   902/0نسبت به مقیاس به ترتیب عبارتند از 
  

توجه به نتایج بدست آمده عالوه بر عواملی که بررسی شده ، اثرات عواملی از قبیل  پیشنهاد می شود که بانتیجه گیري : 
  کیفیت ارائه خدمات و رضایت مندي بیماران بر کارایی فنی بیمارستان  هاي مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد . 

  
  : کارایی فنی ، تحلیل پوششی داده ها ، بیمارستان واژه هاي کلیدي
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  نگرش کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در راستاي توسعه پژوهش در 
  هاي اجرایی دانشگاهحوزه

، 6، رویا رمضانی5، فریده قریب4، مهندس اسکندر شریفی3، دکتر علی بیژنی2، دکتر سیما عطاریان1احمديدکتر محمود حاجی
  10پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا، 9یی، سیده معصومه آقا8، ناصر حبیبی7البنین عباسیام

  
مدیر امور تحقیقات و  -3کارشناس بودجه، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2استادیار، مرکز تحقیقات کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -1

بندي مشاغل، گروه تشکیالت، آموزش و طبقه -5نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل مدیر امور عمومی، معاونت  -4آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل  فن
کارشناس آمار، معاونت  -7کارشناس امور رایانه، معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -6معاونت نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

کارشناس منابع انسانی، معاونت  -8آوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس امور رایانه، معاونت تحقیقات و فن  -8منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل   نوسعه مدیریت و
   پزشکی بابلاستادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم  - 10نوسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  
ارزیابی و داوري ذهنی و عاطفی افراد در خصوص یک یا جند موضوع خاص اقتصادي،  و نتایج نگرش شیوه هدف:ومقدمه

و نهایتا در بهبود و توسعه  هاتواند در طراحی و اصالح برنامهاجتماعی، فرهنگی و .. است که اگر به درستی سنجیده شود می
کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در  نگرشتعیین سطح این مطالعه به منظور . کننده باشدعملکرد کمک
  انجام گرفته است.هاي اجرایی نظام سالمت پژوهش در حوزه راستاي توسعه

جامعه پژوهش  انجام گرفت. 1393خرداد و تیرماه در تحلیلی بوده که به صورت مقطعی  -توصیفی از نوع مطالعه :کارروش
ها آوري دادهابزار جمعنویسی بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. هاي چکیدهکارکنان شرکت کننده در کارگاه

پژوهش در  سطح ترویج و توسعه نگرش در راستايسئوال باز و بسته و  9پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهاي فردي با 
مورد تائید قرار که روایی و پایایی آن سئوال بسته در مقیاس لیکرت بود  12با  شکی بابلدانشگاه علوم پزهاي اجرایی حوزه

  .شدتحلیل  P<0.05داري در سطح معنی SPSS17افزار اکسل وارد و در آوري شده در نرمهاي جمعگرفت. داده
آوري دانشگاه نسبت به نمره کل، در خصوص اقدامات معاونت تحقیقات و فن 5سطح نگرش کارکنان از  میانگین ها:یافته

، در خصوص سطح راهنمایی و هدایت اعضاي هیات علمی دانشگاه نسبت به 9/2±1/1توانمندسازي کارکنان غیرهیات علمی 
هاي گاه به کارکنان جهت تجزیه و تحلیل داده، مساعدت کارشناسان پژوهشی دانش7/2± 1/1هاي پژوهشی کارکنان فعالیت
، سطح عالقمندي مدیران ارشد و اعضاي هیات علمی دانشگاه جهت حضور فعاالنه کارکنان غیرهیات علمی در 3±1ثبتی 

، سطح 8/2±1هاي تحقیقاتی ، سطح در اختیار گذاشتن امکانات و تسهیالت الزم براي انجام طرح3±1عرصه پژوهشی 
، 5/3±1هاي تحقیقاتی اجرا شده دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت حل مشکالت اداري مالی نظام سالمت رحتاثیرگذاري ط

هاي سطح اعتقادي مدیران ارشد و اعضاي هیات علمی دانشگاه در ارتقا و بهبود عملکرد حوزه اداري مالی با اجراي طرح
، عدم توانایی 8/3± 9/0هاي تحقیقاتی رکنان در اجراي طرحمندي کا، سطح تاثیرگذاري انگیزش، ذوق و عالقه6/3±1تحقیقاتی

، فقدان مهارت 2/2± 1/1کارمندان غیرهیات علمی در کسب مهارت علمی و تجربه عملی براي اجراي یک طرح تحقیقاتی 
اي ه، عدم فرصت کافی کارمندان جهت اجراي طرح6/2± 3/1علمی و تجربه عملی کارمندان در اجراي یک طرح تحقیقاتی 

هاي تحقیقاتی از وظایف اعضاي هیات علمی و مراکز تحقیقاتی و کارهاي و در خصوص اجراي طرح 4/3± 2/1تحقیقاتی 
  بود. 2/2± 2/1اجرایی از وظایف کارکنان بودن 

کارکنان غیرهیات علمی در خصوص سطح اقدامات دانشگاه جهت در عرصه قرار نتایج این مطالعه نشان داد که  گیري:نتیجه
دادن کارکنان، نگرشی پایین تر از حد متوسط و در خصوص قابلیت کارکنان جهت ورود به عرصه پژوهشی نگرش باالتر از حد 

هاي آوري نسبت به در عرصه قرار دادن کارکنان در امور پژوهشی پروژهمعاونت تحقیقات و فنگردد متوسط دارند. پیشنهاد می
  اي طراحی و اجرا نماید. مداخله

 نویسی، توسعه پژوهش، امور پژوهشیچکیده کارگاه، هاي آموزشیدوره، کارکنان نگرش :هاي کلیديواژه
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  مشکالت ارزشیابی کارکنان در سازمانها

  
  3، سید زهرا صادقیان  2 ، زبیده غافري 1 شهربانو جعفري تبار

  
  ل دانشگاه علوم پزشکی باب، معاونت بهداشتی  ،معاون و مسئول دفترداري  - 1
  بابل  گاه علوم پزشکینشدا، معاونت بهداشتی  ر ،حسابدا - 2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،معاونت بهداشتی ،کارگزین  - 3
  

ارزشیابی فرایند قضاوت و داوري عملکرد کارکنان شاغل در سازمانها می باشد که اگر به درستی انجام گیرد  وهدف : مقدمه
در اکثر سازمانها ارزشیابی به روش مناسبی انجام نمی گیرد این مطالعه به  می تواند نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد .

  کارکنان در سازمان هاي دولتی انجام گرفت . مشکالت ناشی از فرایند ارزشیابی شناخت منظور
  

انجام  Google ، Yahoo: این مطالعه از نوع مروري بوده که به صورت کتابخانه اي و با جستجو درسایت هاي کارروش
و  طبقه بندي  مقاله در راستاي هدف مطالعه استخراج و مورد 4مقاله مرتبط در دسترس ، داده ها و اطالعات  9 گرفت از بین

  قرار گرفت . توصیف
  

ارزشیابی مستلزم نوعی قضاوت و داوري  زیرا کار .: انجام صحیح و دقیق مراحل ارزشیابی امري نسبتاً مشکل استهایافته
نتایج مورد انتظار از آن حاصل  ، درباره رفتار و عملکرد افراد است . در عمده سازمان ها ارزیابی جنبه ظاهري و تشریفاتی دارد

طبق بررسی بعمل آمده پنج روش اساسی که می تواند در کارکرد ارزیابی از قبیل ترسیم جدول رتبه بندي اخالل .  نمی شود
آسان گیري و یا  –تاثیر و امیال شخصی  –مالحظات عمومی در ارزیابی  –ایجاد کند شامل استانداردهاي نامشخص 

ي واقعی نباشد اثرات زیان بار و مخربی برعملکرد کارکنان ایجاد تعصب و جانبداري می باشد و اگر ارزشیابی برمبنا -سختگیري
می کند . براي مبارزه با این مشکالت باید در مرحله نخست مشکالت و موانع شناخته شوند و در مرحله بعد روش مناسب و 

  یابی انتخاب گردد .شصحیح ارز
  

از روش و مراحل ارزشیابی نداشته باشند اهداف ارزشیابی  : نتایج نشان داد در صورتیکه ارزیابان شناخت واقعی گیرينتیجه
گردد کلیه ارزیابان قبل از اقدام به ارزشیابی دانش و مهارت کافی و همچنین تعهدات الزم را  حاصل نخواهد شد پیشنهاد می

  کسب نمایند .
  

  روش هاي ارزشیابی  ،ارزیابی کارکنان  ،: ارزشیابی کارکنان  هاي کلیديواژه
    



  127      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  میزان آشنایی مشمولین آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  از قوانین و بخشنامه هاي آموزش مداوم

  
  قائمی امیري مریم  اسبکیان، بنفشه، اسبکیان  ارهبه ،علیجانپورابراهیم 

  
  دفتر آموزش مداوم ، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

   
اطالع از قوانین و بخشنامه ها در هر دستگاه اجرایی جز ضروریاتی است که پرسنل یا ذینفعان آن مجموعه مقدمه و هدف: 

باید از آن اطالع داشته باشند. لذا این تحقیق به منظور میزان آشنایی مشمولین آموزش مداوم از قوانین و بخشنامه ها ي 
  مربوطه  در  دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد. 

  
انجام شد . جامعه مورد پژوهش مشمولین آموزش  1393: این مطالعه مقطعی بصورت تحلیلی  بود که در سال وش کار ر 

 .مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود
   مورد تحلیل قرار گرفت. (p<0.05)آزمون هاي مرتبط در سطح معناداري وارد و با   SPSS16داده ها در نرم افزار    

 
) مرد ٪49نفر(260نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که   530مشمول موزش مداوم در مقاطع گوناگون  2240: از بین یافته ها 

) با روش   ٪35نفر(  190بود. 83 ±8) بودند که میانگین سنی آنها ٪51نفر مونث ( 270و46±9که  میانگین سنی آنها 
) از تغییر در میزان امتیازات آموزش مداوم در سامانه مطلع بودند  ٪81نفر( 429استفاده از سامانه یکپارچه آشنایی داشتند. 

) از پاسخ دهندگان آرشیو  بخشنامه هاي موجود  ٪88/1نفر(10) از این تغییر ابراز رضایت می کردند. تنها  ٪24نفر (130که 
نه را مطالعه کرده بودند. بین جنسیت و میزان آشنایی از سامانه یکپارچه آموزش مداوم نیز ارتباط معناداري وجود در ساما
  ).p=0.49نداشت(

  
نتایج مطالعه نشان داد بیشتر مشمولین از بخشنامه ها اطالع ندارند و با وجود به روز بودن سامانه ،  اکثر  نتیجه گیري :

ی نمایند . به نظر می رسد به دلیل مشغله کاري و یا عدم توجه ، مشمولین آموزش مداوم کمتر وقت مشمولین آنرا مطالعه نم
خود را به مطالعه قوانین و مقررات اختصاص می دهند. بنابراین اجراي روشهایی جهت التزام مشمولین به استفاده از این سامانه 

  شکی باشد.می تواند گام موثري در رسیدن به اهداف آموزش مداوم پز
  

  مشمولین ، آموزش مداوم ، قوانین ، بخشنامه ها کلمات کلیدي:
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  میزان رضایتمندي مراجعه کنندگان سرپایی و بستري به
  مرکز آموزشی در مانی شهید یحیی نژاد بابل از روند انجام امور اداري مربوط به واحد پذیرش 

  
  2محمد رضا عظیمی امیري – 1محسن قائمی امیري

 
 بیمارستان شهید یحیی نژاد ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  اداره امور بازرسی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  

از آنجائیکه یکی از مهم ترین بخشهاي نظام سالمت ، روند انجام امور اداري مربوط به بیماران و مراجعه  مقدمه و هدف :
کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی است ؛ لذا امور مربوط به پذیرش ، ترخیص و ثبت بیماران سرپایی و مراحل  انجام 

سطح ارائه خدمات سالمت بسیار موثر باشد. این پژوهش با هدف تشکیل پرونده براي بیماران بستري می تواند در ارتقائ 
بررسی میزان رضایتمندي مراجعه کنندگان سرپایی و بستري به مرکز آموزش در مانی شهید یحیی نژاد بابل از روند انجام امور 

  مربوطه انجام گرفت.
  

راجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد انجام م 102بر روي  93مقطعی در بهار و تابستان  - این مطالعه تحلیلی روش کار:
شد. ابزار جمع آوري اطالعات روش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که روایی و پایایی آن قبال تایید شده  بود. تجزیه و تحلیل 

  اطالعات نیز با روشهاي آماري صورت گرفت.
  

) بیماران سرپایی ٪52/72نفر( 74زن و بقیه مرد بودند. ) ٪07/46نفر( 47شرکت کننده در پژوهش  102از  نتیجه گیري:
از مراجعه کنندگان از میزان زمان انتظار جهت تشکیل پرونده و یا دریافت نوبت ویزیت سرپایی رضایت  ٪73بودند. بطور کلی 

از پمفلتها و از پرسش شوندگان  ٪82از مراجعه کنندگان سرپایی از نوبت دهی حضوري رضایت داشتند. ٪18داشتند. تنها 
پوسترهاي نصب شده در محل و راهنمایی مسئولین امر رضایتمند بودند. اختالف معنی داري بین زنان و مردان وجود نداشت 

)P> 0/05  (.  
 

بر اساس نتایج بدست آمده مشخص می شود مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل رضایتمندي نتیجه گیري: 
روند اداري پذیرش بیماران دارند. پیشنهاد می گردد  جهت جلوگیري از اتالف وقت، سیستم هاي تلفنی گویاي نسبتا خوبی  از 

نوبت دهی فعال شود تا گام موثر دیگري  جهت رفاه حال بیماران انجام گردد. همچنین تنوع اطالع رسانی به مراجعه کنندگان 
  نیز می تواند در این امر موثر باشد.

  
  رضایتمندي ، مراجعه کننده، امور اداري، پذیرش   یدي:واژه هاي کل
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  دالیل لزوم مدیریت تغییر و تحول اداري به منظور بهبود سازمانی
  

  4،سیده میترا رمضان زاده مقري3، نادعلی حسینجان زاده2، سیدعلی اکبر بزرگ نیا1دکتر سید رحیم رجبی ولوکالئی

  

  بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابلپزشک عمومی ، مدیر بیمارستان شهید  - 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی ، رئیس اموراداري بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مسئول کارگزینی بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

  ارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابلمتصدي ، بیم - 4
  

  

تحول در ارتباط با افراد به معنی مشابه دیگران شدن نیست بلکه به مفهوم مانند خود شدن، رشدکردن، غنی  مقدمه و هدف:
شوند و در آنها ها متحول می شوند تا جهانی شدن و متبلور ساختن توانائی ها به وسیله تجربه و تدبیر است. معموالً سازمان

فکر و روح افراد بصورت فردي و بصورت گروهی براي رسیدن به اهداف همه گروههاي ذینفع مانند مشتریان، کارکنان و سهام
  داران بسیج شوند و به هر حال این انسانها هستند که نیروي مولد و محرك براي تغییر سیستمها، ساختارها و سازمانها هستند.

  
عه کاربردي است که به روش مروري انجام گردید. در این مطالعه از منابع الکترونیکی و کتابخانه اي این مطال روش کار:

  استفاده شد.
  

معموال تغییرات سازمانی و تحول براي گذار از این مرحله توسعه به مرحله دیگر هم ممکن است ایجاد شود. سازمانها  یافته ها:
شوند. پیش از تصمیم گیري در مورد اینکه بهسازي کدام یک از جنبه هاي سازمان با گذر از مراحل مختلف توسعه بالغ می 

ضرورت دارد، باید نقاط قوت و ضعف سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد  و در این میان ارزیابی نیازها از اهمیت ویژه اي 
ناخت مشکل و ارائه صورت مساله واقعی ش تغییر سازمانی نخست مستلزم بررسی و تشخیص مشکالت است، برخوردار است.

در تعریف از مشکالت دچار خطا و لغزش شوند هزینه هاي گزافی را  نیمی از تغییر است. چنانچه مدیران سناریوي تغییرات،
خواهند پرداخت چرا که سازمان و منابع آن را به سمت اهدافی هدایت خواهند نمود که در جهت نیازهاي واقعی سازمان 

  شده و پاسخگوي مشکالت نمی تواند باشد.طراحی ن
  

در مدیریت تغییر بیش از هر اقدامی باید راهکارهاي حل مساله و ابعاد آن را مورد بررسی و شناخت دقیق قرار  نتیجه گیري:
  دهد.

  
  مدیریت تغییر، تحول اداري، بهبود سازمانی واژه هاي کلیدي:
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  1393م پزشکی بابل در امور پژوهشی: نیازهاي آموزشی بهورزان شاغل در دانشگاه علو
دکتر سیدداود ، 1، مصطفی میرزاد1موسوي بهشته، 1، بنفشه اسبکیان، شارونا لیاقتی2مینو طاهري، دکتر 1پورغالمحسین رستم

  3پور شیروانینصراهللا

 -  3مدیره آموزشگاه بهورزي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل   - 2مربی آموزشگاه بهورزي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل

   

هاي آموزشی احساس نیاز شـده یکـی   نظام مراقبت سالمت و برگزاري دورهشناخت نیازهاي آموزشی کارکنان  مقدمه و هدف:
این مطالعه بـه منظـور   آید. وري منابع انسانی و افزایش کیفیت خدمات سالمت به حساب میهاي مهم جهت افزایش بهرهاز گام

  انجام گرفته است. پژوهشی هايتعیین نیازهاي آموزشی بهورزان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل در راستاي فعالیت
  

جامعـه پـژوهش    انجام گرفـت.  1393خرداد و تیرماه در تحلیلی بوده که به صورت مقطعی  -توصیفی از نوع مطالعه :روش کار
هاي مقدماتی روش تحقیق بودند که به صورت سرشماري به عنوان نمونه انتخاب شـدند.  کننده در کارگاهشرکتبهورزان شاغل 

سـئوال   3سئوال باز و بسته و نیازهاي آموزشـی بـا    4ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهاي فردي با داده آوريابزار جمع
افـزار اکسـل وارد و در   آوري شده در نرمهاي جمعمورد تائید قرار گرفت. دادهکه روایی و پایایی آن بسته در مقیاس لیکرت بود 

SPSS17 داري معنی در سطحP<0.05  شدتحلیل.  
  

نفر  71نفر مدرك دوره متوسطه قدیم،  4درصد) زن بودند. از نظر تحصیالت،  51نفر ( 61بهورز مطالعه شده،  100از  ها:یافته
نفـر   25نفـري کـه مـدرك زیـر دانشـگاهی داشـتند        75نفر مدرك دانشگاهی داشتند. رشته تحصیلی  25دبیرستان و دیپلم و 

هـا  درصد) از سایر رشته 9/12نفر ( 12درصد) ریاضی  7/18نفر ( 14ی، درصد) علوم انسان 7/22نفر ( 17درصد) تجربی،  3/33(
 3/7و  26، 2سال و سابقه خـدمت آنهـا بـه ترتیـب       9/31±6/9و  40، 22بود. حداقل، حداکثر و میانگین سنی افراد به ترتیب 

ـ   5سال بود. میانگین سطح نیاز اعالم شده از   ±8/8 ، در کارگـاه  9/3±1ه نویسـی  نمره کل، در خصوص شرکت در کارگـاه مقال
بوده است. بین سطح نیازهاي آموزشی بهورزان با جـنس،   7/3±1/1و در کارگاه پروپوزال نویسی  8/3±1پیشرفته روش تحقیق 

  ).  P<05/0دار وجود نداشت (سن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه خدمت رابطه معنی
  

هـاي پژوهشـی بـیش از حـد     یاز اعالم شده بهـورزان بـراي شـرکت در کارگـاه    نتایج این مطالعه نشان داد سطح ن گیري:نتیجه
  هاي مذکور اقدام نماید.دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت برگزاري کارگاهگردد معاونت بهداشتی باشد. پیشنهاد میمتوسط می

  
  نیازهاي آموزشی، آموزش بهورزان، امور پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل هاي کلیدي:واژه
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  92بررسی ارزشیابی عملکرد پرسنل شاغل در بیمارستان کودکان امیر کال در سال
  

علی ،  7، منیژه جلیلی 5، حسن حسین زاده  4، شهروز شعبانیان3، دکتر جهانی  2، نصراله خیراله پور  1دکتر حسن حسن نتاج
  7اصغر صفري 

  

رئیس امور اداري ، بیمارستان کودکان امیرکال ، دانشگاه علوم پزشکی  - 2مدیر بیمارستان ، بیمارستان کودکان امیرکال ، دانشگاه علوم پزشکی بابل .  - 1
 -5کال ، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارگزین ، بیمارستان کودکان امیر -4گاه علوم پزشکی بابلمعاون اداري مالی ، دانشکده پزشکی ، دانش - 3بابل

 -7پرستار ، بیمارستان کودکان امیرکال ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 6مسئول دبیرخانه ، بیمارستان کودکان امیرکال ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  
  کارگزین ، بیمارستان کودکان امیرکال ، دانشگاه علوم پزشکی بابل

و نیاز هاي آموزشی و مبناي برنامه ریزي آموزشی و   شناخته شدن کمبود هاي کارکنان اهداف ارزشیابی: مقدمه و هدف
ایجاد مبناي و  ایجاد زمینه مناسب براي تعالی و پیشرفت حرفه اي و تکامل شخصیت کارکنانو  تنظیم برنامه هاي جدید

بیه منطقی و عادالنه براي ایجاد انگیزه تشویق و تن   به وجود آوردن یک نظامفردي  منطقی و عادالنه براي تشخیص شایستگی
هدف ما مشخص نمودن  کارکنان به منظور قدر دانی از آنها.   مشخص شدن خدمات برجستهو  الزم و گرایش به کار کارکنان

نقاط قوت و ضعف در زمینه شغلی و رفع نواقص و تقویت نقاط مثبت پرسنل و به  عبارت بهتر ارزیابی عملکرد باید در زمینه 
  بهسازي و پرورش نیروي انسانی کوشید .

جامعه آماري  انجام گردیده است . 1392کاربردي بوده که به روش مقطعی در سال  پژوهش حاضر توصیفیروش کار :  
اعم از پرسنل کادر درمانی  و غیر درمانی بوده است . ابزار گرد  )306(پژوهشی کلیه نیروهاي شاغل بیمارستان کودکان امیرکال 

آوري داده پرسشنامه استانداردي بوده که از فرم ارزشیابی کارکنان استخراج شده است . داده ها پس از گرد آوري از طریق نرم 
  مورد تحلیل قرار گرفت .  spssافزار 

)  91) نمرات ازشیابی عالی ( باالتر از %3/33نفر ( 102ش زن بوده اند . ) از جامعه مورد پژوه% 63,4نفر ( 194 :یافته ها
-90نفر نمره آنها بین ( 153) %50) گرفته اند . بیشترین (60) نمره ضعیف ( نمره پایین تر از  %7/0نفر ( 2کسب کرده اند 

  )  P>05/0اشت () بوده است . بین جنس ، رشته شغلی و عملکرد کارکنان ارتباط معنی داري  وجود د81

با اجراي صحیح ارزیابی عملکردپرسنل شاغل کارکنان در بیمارستان ها کارکنان با نقاط مثبت که می توانند در  ي:نتیجه گیر 
  .یک بازه زمانی کوتا ه آن را تقویت نموده و با نقاط ضعف خود نیز آشنا می شوند که به اصالح آن اقدام نمائید

 ؛ ارزیاب؛ معیارهاي ارزیابی؛ فنون ارزیابی عملکرد کارکنان؛ بیمارستان  عملکرد کارکنانارزیابی : واژه هاي کلیدي
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  تحول اداري  و بهبود سازمانی
  

  7،حسن امیري6،صادق شکري5،حسین کوچکی4، حمید قاسمی3،کاظم شادي فر 2، مجتبی نعمتی1ساناز بیکی

  

  حسابدارمسئول، بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل   - 1
  حسابدارمسئول، بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  متصدي حسابداري، بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3
  ل حسابدار ، بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی باب - 4
  رئیس اداره حسابداري ، بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 5
  حسابدار، بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -6
  حسابدارمسئول، بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 7
  

بعنوان ابزار تحقق اهداف نظام جمهوري اسالمی از مواردي  ضرورت اصالح و ایجاد تحول در نظام اداري کشورمقدمه وهدف: 
است که پس از انقالب اسالمی مورد توجه دولت جمهوري اسالمی قرار گرفت یک نظام منسجم ادري شامل ابعاد نیروي 

  تشکیالت سازماندهی و روشها می باشد هدف از این بررسی تحول اداري و بهبود سازمانی می باشد.- مدیریت-انسانی
  

انجام گرفت جامعه پژوهش کلیه پرسنل  1393تحلیلی بوده که بصورت مقطعی درسال- : این مطالعه از نوع توصیفیکارروش
بیمارستان شهید بهشتی بابل ، ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه که بین کلیه پرسنل توزیع گردید، داده ها در نرم افزار 

spss18  05/0وارد و با آزمون هاي مرتبط درسطح معنادار p<.مورد تحلیل قرارگرفت  
  

) داراي %86نفر( 513) مرد بودند، از نظر تحصیالت بیشترشان%43نفر(260نفر مورد مطالعه 593داده ها از بین یافته ها:
) در حیطه درمانی اشتغال داشتند، عامل مدیریت %62نفر(369مدرك دانشگاهی فوق دیپلم به باال بودند از نظرحیطه شغلی

) متوسط ، %19نفر(113ها ) زیاد، عامل سازماندهی و روش%24(نفر 145) خیلی زیاد، عامل نیروي انسانی %6/39نفر(235
) بین P>05/0) ضعیف بوده است بین تحصیالت وگروه کاري رابطه معنی داري وجود داشت (%8/16نفر (100عامل تشکیالت

  .جنس, حیطه شغلی رابطه معنی داري وجود ندارد
 

روي انسانی.مدیریت.تشکیالت.سازماندهی و روشها  مدیریت محور : بر اساس نتایج حاصل از مطالعه بین عوامل نینتیجه گیري
اجراي صحیح و درست برنامه هاي تحول اداري می باشد و به منظور بهره وري برنامه هاي استراتژیک سازمان با تکیه بر منابع 

  انسانی ، فن آوري ومهارت هاي مدیریتی بکار گرفته می شود.
  

  هاي استراتژیکیریت، شرح وظایف، مهارت، برنامه: تحول اداري، مدواژه هاي کلیدي
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  مؤثر بر آن در بیمارستان هاي آموزشی  برخی از عواملرضایت شغلی پرستاران و 
  بابلدانشگاه علوم پزشکی 

  
  4پور علی فاطره ، سیده3، مریم ثقفی2حامد حسین زاده، 1حسنعلی جعفر پور

  
  کارشناس ارشد پرستاري ، بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  کارشناس ارشد علم اطالعات ودانش شناسی، بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  بابل پزشکی علوم بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه ،)انسانی منابع گرایش(دولتی مدیریت ارشد کارشناس  - 3
  بابل پزشکی علوم بیمارستان آیت اله روحانی ، دانشگاه ،)انسانی منابع گرایش(دولتی مدیریت ارشد کارشناس  - 4

  
تواند منجر باشند، میترین بخش نیروي انسانی در نظام سالمت میعدم رضایت پرستاران که به عنوان عمده  :و هدف مقدمه

به کاهش کیفیت خدمات، ترك خدمت و غیبت از کار توسط آنان شود. عوامل متعددي در این زمینه دخیل هستند که در این 
هاي آموزشی دانشگاه علوم شغلی مؤثر بر آن در بیمارستانمطالعه میزان رضایت شغلی پرستاران و عوامل دموگرافیکی و 

  .مورد بررسی قرار گرفتبابل پزشکی 
 

درمانی به  -بخش سه بیمارستان آموزشی 14نفر از پرستاران شاغل از  250تحلیلی حاضر،  -در مطالعه توصیفی :کار روش
نامه استاندارد ها توسط پرسشانتخاب گردیدند. دادهگیري تصادفی و با در نظر گرفتن شرایط ورود به مطالعه صورت نمونه

 9سؤال)، ارتباطی و همکاري ( 19هاي شغلی (سؤال در زمینه 36سازمان جهانی بهداشت که حاوي اطالعات دموگرافیک و 
) 5راضی (نمره  ) تا کامال1ًسؤال) بر مبناي طیف لیکرت از کامالً ناراضی (نمره  3سؤال) و حقوق و مزایا ( 5سؤال)، مدیریتی (

و با استفاده از آمار  16 نسخه SPSS افزارها در نرمها پس از وارد نمودن آنآوري گردید. تحلیل دادهبود، با انجام مصاحبه جمع
  .صورت گرفت Pearson و ضریب همبستگی  t ،ANOVA هايتوصیفی و تحلیلی و آزمون

 
 مورد ابعاد از پرستاران رضایت میانگین. ) بود3/18 ±0/54( متوسط حد در خود شغل از پرستاران کلی رضایت  :اهیافته

 حقوق ) و2/62 ±1/09( با مدیریتی )،3/35 ±1/08( با شغلی )،3/42 ±0/98( با همکاري و ارتباطی ابعاد در ترتیب به بررسی
 جنس با پرستاران شغلی رضایت بین داريمعنی تفاوت دموگرافیکی، عوامل زمینه در. گردید ) حاصل2/34 ±0/97( با مزایا و
)0/08  =P(، سن )0/04 =P(، تأهل وضعیت )0/05 =P (تحصیلی مدرك و )0/05  =P (مشاهده درصد 95 اطمینان فاصله در 

 سابقه ،)P= 0/01( استخدام نوع ،)P= 0/08( کاري هايبخش با پرستاران شغلی رضایت بین شغلی، عوامل زمینه در. نشد
 رابطه این ولی نشد، مشاهده دارمعنی صورت به تفاوتی درصد، 95 اطمینان فاصله در) P=  0/05( درآمد و) P= 0/02( خدمت

  ).P ==0/02( بود دارمعنی درصد 99 اطمینان فاصله در سازمانی مختلف هايپست با شغلی رضایت ارتباط زمینه در
 

توجه به پایین بودن میزان رضایت پرستاران از لحاظ ابعاد میزان رضایت شغلی پرستاران در حد متوسط بود. با   :گیرينتیجه
هاي مدیریتی و ارتباطی، همچنین بهینه و عادالنه نمودن ها باید با بهبود شیوهمدیریتی و حقوق و مزایا، مدیران این بیمارستان

مل دموگرافیکی و شغلی، میزان هاي پرداختی، زمینه ارتقاي رضایت پرستاران را فراهم نموده و با در نظر گرفتن عواسیستم
  .اي جهت تعیین اثربخشی اقدامات انجام شده ارزیابی نمایندرضایت را به صورت دوره

  
 پرستاران، رضایت شغلی، عوامل دموگرافیک، عوامل شغلیهاي کلیدي: واژه
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  سنجش سطح یادگیري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل
  1392ال  س خدمت در دردوره آموزش توجیهی بدو

  
  3. مانداناامیري2. فریده قریب1 کرمعلی حضرت زاده

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،معاونت توسعه ومدیریت منابع انسانی ،کارشناس آموزش ضمن خدمت ،کارشناس جامعه شناسی - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل، منابع مدیریت اونت توسعه ومعطبقه بندي مشاغل،  اموزش وآ رئیس گروه تشکیالت ،کارشناس مدیریت آموزشی - 2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ، منابع ومعاونت توسعه مدیریت  ،کارشناس تشکیالت ،کارشناس مدیریت بازرگانی - 3
  

: امروزه بزرگ ترشدن اندازه سازمان هاباعث شده تعداد کثیري ازکارکنان شناخت کاملی ازساختار، اهداف ،  مقدمه وهدف
وظایف وفرایندهاي سازمان شان نداشته باشند. آموزش توجیهی بدوخدمت به عنوان یکی ازآموزش هاي ضمن خدمت ، گامی 

ن مطالعه به منظور بررسی سطح یادگیري کارکنان جدیدالورود موثر برآشنا نمودن کارکنان دراین زمینه محسوب می شود. ای
  انجام گرفت. 1392دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل در دوره آموزش توجیهی بدوخدمت در سال 

  
جدید انجام گرفت. جامعه پژوهش کارکنان  1392: این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به صورت مقطعی در سال  روش کار

الورود واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل که در دوره آموزش توجیهی بدو خدمت شرکت نموده اند را شامل گردید. 
 spss 18ابزارجمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرارگرفت. داده ها درنرم افزار

  مورد تحلیل قرارگرفت. >p 05/0رسطح معنا داري وارد و با آزمون هاي مرتبط د
  

درصد) مردبودند. ازنظرتحصیالت بیشترین داراي مدرك تحصیلی  1/85نفر( 1376نفرموردمطالعه  2370: ازبین یافته ها 
درصد) درحیطه بهداشتی درمانی مشغول بودند. سطح  7/78نفر ( 1865درصد) بودند. ازنظرحیطه شغلی  9/82دانشگاهی (

درصد) ضعیف بوده است. بین سطح  3/13نفر( 313درصد) متوسط و 6/39نفر( 935درصد) خوب ،  1/47نفر( 1122گیري یاد
  )P=  031/0تحصیالت ، گروه سنی و سطح یادگیري افراد موردمطالعه رابطه معنی داري وجودداشت.(

  
-مناسب قرار گرفت. پیشنهاد می "سطح نسبتا: نتایج مطالعه نشان داد که سطح یادگیري افراد آموزش دیده در نتیجه گیري

  گردد این دوره آموزشی براي سایر کارکنان آموزش ندیده اجراء گردد.
  

 : آموزش توجیهی ، آموزش ضمن خدمت ، آموزش بدوخدمت ، کارکنان جدیدالورود واژه هاي کلیدي
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  1386- 1392هاي عملکردي دانشکده پیراپزشکی: ارزیابی شاخص
  4نیاهاجر طبري، 3زهرا رفاهی، 2، حسین فرجی1سید علی میري

   ، امور اداري، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلهاکارشناس مبارزه با بیماري - 1
  کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
                                   ، دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشکده پیراپزشکی وزش گروه پرتو پزشکی،کارشناس پرستاري، آم - 3
  کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 4

            
ارزیابی عملکرد فرآیندي است که به سنجش، ارزش گذاري و قضاوت درباره عملکرد در یک دوره معین  مقدمه و هدف:

هاي مشخصی دارند که در اندازهاي اجرایی با هر ماموریتی در سال اهداف و چشمها و دستگاهپردازد. موسسات، سازمانمی
کند که تا چه اندازه عملکرد با اهداف و . ارزیابی مشخص میکنندمیالمللی فعالیت راستاي آن در یک قلمرو ملی و یا بین

-92هاي هاي عملکردي دانشکده پیراپزشکی در سالمعیارهاي مورد ارزیابی منطبق است. هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص
  بوده است.   1386

آوري انجام شده است. ابزار جمعدر دانشکده پیراپزشکی  1386-92 هاياین مطالعه به صورت توصیفی در سال: روش کار
ها فضاهاي فیزیکی، دسترسی به سایت و هزینهامکانات آموزشی، تجهیزات، پارامتر اعم از  62پرسشنامه محقق ساخته شامل 

آوري، به صورت دستی توصیف هاي تکمیل شده جمعها با مراجعه به مستندات پرسشنامههاي مختلف بوده است.دادهدر بخش
  و نتایج حاصل از سالهاي قبل مقایسه گردید.  از پیش تعیین شده با استانداردهاي سازمانی و در نهایت

 85/2و  43/93به  45/0، و 33/74به ترتیب از  در طی دورهپرسنلی و تجهیزاتی  هاينتایج نشان داد درصد هزینهها: یافته
کاهش  درصد 52/2و  68/0، 51/0به  38/20و  31/1، 83/4به ترتیب از  و مصرفی ، عمرانیهاي تکلیفیافزایش و هزینه درصد

مترمربع در سال  5800پارت جدید به  اندازيبه علت راه 1386مترمربع در سال  2200فضاي آموزشی دانشکده از  یافته است.
اندازي شد و در سال لن راهدو سا 1391وجود نداشت که در سال  1386سالن برگزاري امتحانات در سال  اقزایش یافت. 1392
اندازي و تجهیز واحدهاي آزمایشگاهی بر حسب نیاز اعالم شده هدف مورد نظر تحقق یافت. راه %100با استاندارد سازي  1392

افزایش و سرانه فضاي آزمایشگاهی کاهش یافت. میزان برخورداري از  1392در سال  %90به  1386در سال  %10در دوره از 
افزایش یافت. واحد کتابخانه در سال  1392مورد انتظار در سال  %100به  1386در سال  %45استاندارد از  کالس آموزشی

اندازي گردید. واحد بایگانی و انبار در به همراه واحد سایت راه 1392در جایگاه واقعی وجود نداشت که این مهم در سال  1386
اندازي گردید. اعضاي هیات علمی و کارکنان به ترتیب از ر استاندارد راهوجود نداشت که فقط بایگانی به شکل غی 1386سال 

رشته تحصیلی در  10نفر دانشجو در طی دوره پذیرش شدند و  1299افزایش یافت. همچنین  59و  19نفر به  44و  17
  مقاطع مختلف ایجاد شد. 

مقایسه آن نسبت به هفت سال گذشته، ضمن با توجه به نتایج به دست آمده از وضعیت موجود و امکان  گیري:نتیجه
شناسایی نقاط ضعف و قوت، گسترش فضاي فیزیکی و افزایش ظرفیت جذب دانشجو لزوم تقویت دانشکده جهت تخصیص و 

بایست مورد دهی وضعیت بودجه و اعتبارات در ابعاد آموزشی، پژوهشی و رفاهی به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر میسامان
  د.     توجه قرارگیر

  هاي اجراییهاي عملکرد، دستگاهشاخصارزیابی،  کلیدي: هايهواژ
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  ضرورت آموزش ضمن خدمت در تحول اداري و بهبود سازمانی
  

  2، یعقوب فقانپور گنجی 1محمد فرج پور آهنگر 

  

  کارشناس ارشد مدیریت ،مسئول کارگزینی ، معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  بابلکارشناس مدیریت بازرگانی ، کارشناس مسئول دریافت پرداخت ، معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی  - 2
  

ضرورت اصالح و ایجاد تحول اداري کشور به عنوان ابزار تحقیق اهداف نظام جمهوري اسالمی از مواردي است  :مقدمه و هدف
یکی از پیش نیازهاي  . در اجراي بخش نظام اداري و اجرایی پیوست که پس از انقالب اسالمی مورد توجه دولت قرار گرفت و

این مطالعه به منظور شناخت دیدگاه کارکنان در خصوص ضرورت آموزش   .بهبود سازمانی آموزش ضمن خدمت می باشد
  .ضمن خدمت انجام گرفت

  
 29انجام گرفت. جامعه پژوهش کارکنان  1393: این مطالعه از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد که در نیمسال اول روش کار

ادارات دولتی شهرستان ساري و نکاء بودند. نمونه پژوهش با توجه به سهمیه بندي به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ابزار 
جمع آوري داده هاي پرسشنامه محقق ساخته بوده است. براي جمع آوري  داده ها با مراجعه حضوري به نمونه پژوهش و 

یح مختصر بصورت خود ایفاد انجام گرفت .داده هاي جمع  آوري شده در نرم افزار اکسل وارد و با شاخص هاي مرکزي توض
  .مورد توصیف قرار گرفت 

  
درصد ) زن بودند . از نظر سطح  27/5نفر ( 55درصد) مرد و   72/5نفر ( 145نفر کارمند مورد بررسی  200از بین  یافته ها:

نفر  110نفر مورد مطالعه  200درصد )  کارشناس بودند . از    68/5نفر (  137درصد ) کاردان و   31/5نفر ( 63تحصیالت 
درصد ) در سطح زیاد و خیلی زیاد به آموزش ضمن خدمت براي بهبود سازمانی اعتقاد داشتند و یکی از ضرورتهاي تحول  55(

ی  به ضرورت آموزش ضمن خدمت اعتقاد داشتند . بین سطح درصد ) در سطح  متوسط 5/28نفر (  57اداري می دانستند . 
) . بین جنس و ضرورت آموزش ضمن  p < 0/05تحصیالت و ضرورت آموزش ضمن خدمت رابطه معنی داري وجود داشت (

  ).   p>0/05خدمت رابطه معنی داري وجود نداشت (
  

وامل غیر قابل اجتناب در تحول اداري و بهبود این مطالعه نشان داد که آموزش هاي ضمن خدمت یکی از عنتیجه گیري: 
سازمانی می باشد. پیشنهاد می گردد کلیه سازمان ها نسبت به برگزاري دوره هاي آموزش مورد نیاز سازمان و کارکنان اقدام 

  نمایند .
  

  تحول اداري ،بهبود  سازمانی، آموزش ضمن خدمت ، کارکنان دولتی   واژه هاي کلیدي:
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  1391-92تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل:  MMTعملکرد مراکز 
  

  3، ربابه زاهد پاشا2نرگس آقا بزرگ زاده ، 1دکترخدیجه فالح

  

  پزشک عمومی، مسئول واحد سالمت روان و اعتیاد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
  معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس روانشناسی بالینی، واحد سالمت روان و اعتیاد،- 2
  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد سالمت روان و اعتیاد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
  

با روش متادون درمانی نسبت به ترك اعتیاد معتادان داوطلب فعالیت می نماید. در دانشگاه MMT مرکز  مقدمه و هدف:
 MMTدو مرکزبه همین منظور تاسیس شدند.این مطالعه به منظور بررسی عملکرد مراکز  1385علوم پزشکی بابل از سال 

  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفت.
  

شهید ذاکریان   MMTانجام گرفت. جامعه پژوهش معتادان دو مرکز 93وصیفی بوده که در تابستان مطالعه از نوع ت روش کار:
و درمانگاه سالمت مرکزي بودند که  به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده فرم کشوري بود. داده ها از فرم 

 Excelگردبد.داده هاي جمع آوي شده در نرم افزار جمع آوري و استخراج  1391-  1392مرکز در طول سال2آماري ماهانه 
  وارد و با شاخص هاي مرکزي توصیف شد.

  
 95)ریزش شده و تعداد %25بیمار( 194تعداد  92و  91معتاد تحت پوشش در طی سال هاي  761از بین یافته ها: 

شدند. تعداد جلسات گروه درمانی  بار ویزیت 2178) بهبودي کامل یافتند. همچنین این بیماران در طی دوسال %12بیمار(
)، موارد مراجعه %7/7جلسه( 470)،تعداد جلسات خانواده درمانی%12(1512)، تعدادجلسات مشاوره فردي%100جلسه ( 513

  نفر بود. 287مرکز  2) و همچنین تعداد موارد جدید پذیرش براي %60مورد( 4067فعال به مرکز
  

فقط در حوزه گروه درمانی مطلوب بوده است.  MMTملکرد پرسنل درمانی مراکز این مطالعه نشان داد که عنتیجه گیري: 
  برنامه هاي مداخله اي طراحی و اجرا گردد.MMTپیشنهاد می گردد نسبت به ارتقاء سایر فعالیت هاي مراکز 

  
  ، متادون درمانی، ترك اعتیاد متادانMMTمراکز  واژه هاي کلیدي:
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) undergraduateهاي کارشناسی و دکتراي عمومی (توسعه آموزش دوره بررسی توصیفی روند
  1383-92هاي وم پزشکی بابل طی سالدر دانشگاه عل

  
  پروین سجاديیوسف یحیی پور، مهرانگیز حقانی، هدي پرویزي، مریم یوسفی، هاجر علیزاده، محسن رضایی، 

   

  ، دانشگاه علوم پزشکی بابلت آموزشیمعاون
  

ها و مقاطع تحصیلی از جمله اهداف مهم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گسترش کمی و کیفی رشتهمقدمه و هدف: 
هاي کارشناسی و حذف مقاطع کاردانی در ارتقاي آموزشی دانشگاه تاثیر بسزایی دارد. هدف از است. در این راستا تاسیس رشته

  ف کارشناسی و افزایش تعداد دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.این بررسی، مطالعه روند توسعه رشته هاي مختل
  

) در مقاطع کارشناسی 1383-92سال ( 10هاي مختلف در طی این بررسی توصیفی، به ارزیابی روند توسعه رشته روش کار: 
استفاده از اسناد موجود در  ها با)، در دانشگاه علوم پزشکی بابل می پردازد. دادهundergraduateو دکتراي عمومی (

  اداره آموزش دانشگاه و مستندات دبیرخانه شوراي گسترش وزارت متبوع مورد بررسی قرار گرفت.
  

رشته کارشناسی ناپیوسته و  2رشته کارشناسی پیوسته و  7، دانشگاه علوم پزشکی بابل، داراي 1387تا قبل از سال ها: یافته
بر اساس فعالیتها و پیگیریهاي انجام شده از سوي اداره کل آموزش دانشگاه، تا آخر سال رشته دکتراي عمومی مصوب بود.  2

رشته مصوب ارتقا یافت. براسا رشته هاي راه اندازي شده،  16تعداد رشته هاي کارشناسی (پیوسته و نا پیوسته) به  1392
 340( 1384س، کمترین تعداد دانشجو در سال تعداد دانشجویان نیز در هر سال بطور متغییر پذیرش می شوند. براین اسا

  دانشجو در سال می باشد. 513ساله  10دانشجو) با میانگین  691( 1391دانشجو) و بیشترین تعداد آن در سال 
  

بررسی یافته هاي این مطالعه حاکی از روند توسعه آموزش هم در بعد رشته و هم در تعداد دانشجو قابل مالحظه  گیري:نتیجه
  شد، که این می تواند نشان از ارتقاي کمی و کیفی دانشگاه باشد.می با

  روند توسعه، آموزش، رشته، تعداد دانشجوهاي کلیدي: واژه
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مقایسه روش هاي آموزش سخنرانی و تلفیقی بر میزان یادگیري و رضایت دانشجویان مقطع 
  )1عمومی دندانپزشکی در درس اندودانتیکس نظري(

  
  ، فرزاد محمدپور آقاتبار دکتر ابراهیم حاجی

  بابل دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 

  
  

با عنایت به اهمیت فراگیري واحد اندودانتیکس براي دانشجویان رشته دندانپزشکی مقطع دکتراي عمومی،  مقدمه و هدف:
الش می کنند با بکارگیري شیوه روش هاي تدریس این درس نیز اهمیت فراوان دارد. در این راستا، مدرسین محترم گروه ت

هاي مناسب آموزشی، یادگیري مؤثر دانشجویان را بهبود و ارتقاء بخشند. این مطالعه با دو هدف بررسی تأثیر در روش 
سخنرانی و تلفیقی بر میزان یادگیري دانشجویان در دروس مذکور و همچنین میزان رضایت مندي آنان از روش تلفیقی، انجام 

  شد.

نفر از دانشجویان دندانپزشکی ترم دانشکده دندانپزشکی بابل که در نیم سال دوم  40در این مطالعه نیمه تجربی،  :روش کار
نفري تجربی و  2) را انتخاب کرده بودن، به طور تصادفی به دو گروه 1واحد اندودانتیکس نظري( 1392-93سال تحصیلی 

یک پیش آزمون گرفته شد. سپس دانشجویان در گروه شاهد به  شاهد تقسیم شدند. جهت سنجش اطالعات از دانشجویان
روش سخنرانی و در گروه تجربی به روش تلفیقی(سخنرانی و بحث گروهی) آموزش داده شد. به فاصله یک ماه پس از پایان 

ساخته با  آخرین جلسه شوراي آموزشی، سپس آزمون برگزار شد. براي بررسی میزان رضایت گروه تجربی از پرسشنامه محقق
  مقیاس لیکرت استفاده شد.

بود.  14/12و  04/12و در گروه تجربی  56/16و  39/15میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون در گروه سخنرانی  یافته ها:
نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه تدریس تلفیقی نسبت به گروه سخنرانی اختالف مفاد از آماري وجود ندارد. بنابراین 

) نسبت به واحد 93/0) و میزان رضایت مندي(54/0) ، انگیزه(74/0نشجویان، روش آموزشی تلفیقی باعث افزایش اشتیاق(دا
  ) می شود. 93/0مذکور و ارتباط بهتر و مؤثرتر استاد با دانشجو(

ند در تدریس واحد روش آزمون تلفیقی با تقویت انگیزه درونی و افزایش یادگیري و رضایت دانشجو می توا نتیجه گیري:  
  ) در رشته دندانپزشکی مقطع دکتراي عمومی استفاده شود.1اندودانتیکس نظري(

  روش تلفیقی، سخنرانی، دانشجویان پزشکی، یادگیري، رضایت، اندودانتیکس واژه هاي کلیدي:
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  ارزیابی محیط آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل از دیدگاه دستیاران تخصصی
    1388-91هاي طی سال DREEMبر اساس مدل  

   
 دکتر مینا مطلب نژاد1 ، دکتر علی اصغربیانی2، دکتر ثریا خفري3 ، فاطمه گیلچینی 4

 
  بابل پزشکی لومع مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه –بابل  پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دندان ي دانشکده دهان هاي بیماري گروه دانشیار - 1
  تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد واحد ساري دانشیار علوم - 2
  بابل پزشکی علوم دانشگاه آمار زیستی و اپیدمیولوژي ، گروه استادیار - 3
  کارشناس ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساري - 4
  

 محیط بر برنامه روح بعنوان که است درسی برنامه از بخشی خود یادگیري هواي و حال با آموزشی محیطمقدمه و هدف: 
هدف از این مطالعه ارزیابی محیط آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل از دیدگاه  است. جاري آموزش عرصه و دانشکده

  می باشد.  DREEMدستیاران تخصصی بر اساس مدل
  

سال بر روي دستیاران تخصصی دانشکدة دندانپزشکی بابل انجام شد که شامل ورودي  2این مطالعه توصیفی طی  ر:روش کا
 می باشد که DREEMبخش اطالعات کلی و همچنین پرسشنامۀ  2بوده است. پرونده  تحت بررسی شامل  1388-91هاي 

DREEM کان هاي سالمت در سراسر دنیا می باشد که یک ابزار سنجش محیط آموزشی در دانشگاه هاي پزشکی و سایر م
حیطۀ یادگیري، مدرس، توانایی علمی دانشجو، شرایط اجتماعی دانشجو و جو آموزشی است.  در انتها  5سؤال در  50شامل

، میانگین و انحراف معیار هر متغیر محاسبه و  T-test ،Anova با استفاده از تست هاي آماري spss18نتایج در نرم افزار
  مقایسه شد.

  
مطلوب  DREEM اساس مدلي دندانپزشکی بابل از دیدگاه دستیاران تخصصی بر: وضعیت محیط آموزشی دانشکدهیافته ها

)86/1653/114( ارزیابی شده)0001/0است<P 55/6خوب("را تقریبا).در حیطه یادگیري وضعیت محیط آموزشی

 وضعیت شرایط اجتماعی دانشجو حیطه )در76/305/26(مطلوب "نسبتا را آموزشی محیط ) در حیطه مدرس وضعیت67/25
با جنبه هاي مثبت  آموزشی محیط وضعیت توانایی علمی دانشجو حیطه در) 55/1708/3( نیمه مطلوب را آموزشی محیط
   .شد ارزیابی) 14/409/26(فراوان مثبت شرایط با آموزشی محیط وضعیت جو اموزشی حیطه در)97/315/19(فراوان

  
  باشد.میمحیط آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل مطلوب نتایج مطالعه نشان داد که :نتیجه گیري

  
  DREEM، مدل  تخصصی دستیاران : ارزیابی، محیط آموزشی، دانشکده دندانپزشکی،واژه هاي کلیدي
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ارزیابی عملکرد فعالیت هاي حوزه پژوهشی و مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی 
  تا کنون1390از سال

  
  حبیب ا... قربانگلی گنج عباسیان،هادي  افسانه رسولی،، فاطمه گیلچینی دکتر مریم سید مجیدي،

  
  بابلدانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 

  
پژوهش محور توسعه است. ارزیابی عملکرد واحدهاي مختلف نیز از امور ضروري و وظایف واحدهاي مختلف مقدمه و هدف: 

  نشکده دندانپزشکی بابل از سالمی باشد.در سیستم هاي اداري است.لذا هدف از تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد حوزه پژوهشی دا
  

با استفاده از مدارك موجود در حوزه پژوهشی دانشکده  1393تا تیر ماه1390این مطالعه توصیفی از سالروش کار : 
دندانپزشکی انجام پذیرفت.به این منظور صورتجلسه هاي مربوط به جلسات برگزار شده داخل گروهی شوراي پژوهشی و مرکز 

واد دندانی مورد بررسی قرار گرفت.تعداد طرحهاي تحقیقاتی و پایان نامه هاي مربوط به گروههاي مختلف آموزشی تحقیقات م
  استخراج شد و نتایج با استفاده از آمار توصیفی به تفکیک بخش ها اعالم شد.

  
جلسه داخل گروهی 52،طرح آزاد2دستیاري و  طرح11، دانشجویی طرح39جلسه شورا با طرح24تعداد 1390سالیافته ها: 

جلسه دفاع از پایان نامه برگزار گردید که کمترین پایان نامه مربوط به گروه ارتودانتیکس و بیشترین مربوط به گروه پریو 64و
جلسه 92، طرح آزاد7دستیاري وطرح 53، دانشجوییطرح 49جلسه شورا با طرح23تعداد 1391دانتیکس می باشد در سال

ع از پایان نامه برگزار گردید. که کمترین پایان نامه مربوط به گروه ارتودانتیکس و پروتزهاي جلسه دفا60داخل گروهی و
 دانشجوییطرح 46جلسه شورا با طرح25تعداد 1392دندانی و بیشترین مربوط به گروه پریودانتیکس می باشد در سال

امه مطرح گردید.که کمترین پایان نامه جلسه دفاع از پایان ن79جلسه داخل گروهی و93،طرح آزاد11دستیاري وطرح 28،
 1393مربوط به گروه پاتولوژي و جراحی فک و بیشترین مربوط به گروه پریودانتیکس می باشد و در چهار ماه اول سال 

جلسه دفاع از پایان نامه 30جلسه داخل گروهی و40،طرح آزاد3دستیاري وطرح 9،دانشجوییطرح 21جلسه شورا با طرح9تعداد
  د.مطرح گردی

  
:با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر بنظر میرسد پیشرفت قابل قبولی در فعالیت هاي پژوهشی اعضاء نتیجه گیري

   هیئت علمی دانشکده در سالهاي مورد بحث دیده میشود .
  

  پژوهش، ارزیابی، دانشکده دندانپزشکی واژه هاي کلیدي:
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  1391پایش از واحدهاي محیطی: در  عملکرد مرکز بهداشت شهرستان بابل

  4، عذرا بابازاده3حسن پور نجیبه ،2، محمد قنبري1ماریا رمضان نیا

  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،گسترش شبکه ارشد کارشناس - 1
  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس مسئول گسترش شبکهک - 2
  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،، کارشناس گسترش شبکهماماییکارشناس  - 3
  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،، کارشناس گسترش شبکهماماییکارشناس  - 4
  

بهداشتی  وظیفه ارائه خدماتمی باشند که  محیطیواحدهاي نخستین سطح شبکه بهداشتی درمانی کشور  :و هدف مقدمه
 و پشتیبانی ،هدایت، نظارتدو عهده دار  سطحنیز به عنوان  به جمعیت تحت پوشش را دارند. مرکز بهداشت شهرستان درمانی

عملکرد تطبیق کمی و کیفی اهداف مورد نظر با نتایج حاصله در اجراي برنامه هاي پایش، تضمینی بر . می باشدواحدها این 
به بررسی این مطالعه با مقایسه میزان پایش انجام شده نسبت به برنامه ریزي،  این مرکز در نظارت از واحدهاي تابعه می باشد.

  پرداخته است.  1391در سال  پایش کننده واحدهاي فنی بابل و مرکز بهداشت شهرستان تیمی عملکرد پایشکمی 
  

انجام شد. جامعه پژوهش کلیه مراکز بهداشتی درمانی  1392ست که در پاییز سال این تحقیق از نوع توصیفی ا :روش کار
مورد یایش قرار گرفتند. تعداد پایش هاي برنامه ریزي  1391در سال  که بوده اندشهري و روستایی و خانه هاي بهداشت تابعه 

شده و انجام شده به عنوان متغیرهاي این مطالعه به ترتیب از فرم برنامه پایش کارشناسان ستادي و فرم خالصه گزارش بازدید 
  .دتوصیف گشتن Excelاز نرم افزار  با استفاده ج واستخرا هاي بهداشتمراکز بهداشتی و درمانی و خانه

 71مورد ( 538، 1391پایش تنظیم شده در مرکز بهداشت شهرستان بابل در سال  759این بررسی نشان داد که از ها: یافته
درصد) انجام گرفت. میزان پایشهاي تیمی انجام شده به برنامه ریزي در میان واحدهاي فنی پایش کننده نیز به شرح زیر یافت 

 66( 61از 40درصد) در واحد پیشگیري،  77( 151از 117واحد بهداشت خانواده، درصد) در  65( 155از 100شده است: 
 107درصد) در واحد گسترش،  76( 145از 110(صفر) در واحد آموزش سالمت،  5از 0درصد) در واحد بهداشت مدارس، 

درصد)  80( 40از  32درصد) در واحد بهداشت روان و  59( 54از 32درصد) در واحد بهداشت محیط و حرفه اي، 72( 148از
  در واحد امور دارویی

ارزیابی عملکرد مرکز بهداشت شهرستان در سال گذشته نشان داد که حدود سه چهارم پایش هاي تیمی تنظیم نتیجه گیري: 
شده در این مرکز محقق گشته است. در مورد واحدهاي فنی پایش کننده نیز، کلیه این واحدها به استثناي واحد آموزش 

بیش از نیمی از پایش هاي برنامه ریزي شده مرتبط را انجام داده اند. پیشنهاد می گردد پس از بررسی موانع موجود  سالمت،
  در تحقق کامل برنامه تیمی پایش، مداخالت الزم صورت پذیرد. 

  واحد محیطی -مرکز بهداشت شهرستان  -عملکرد واژه هاي کلیدي: 
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  برنامه ریزي استراتژیک در قرآن
  3، سیدمحمدباقري2احمد علی قلی پور گودرزي ،1جمیله آقاتباررودباري

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشدمدیریت اجرایی، مرکزهفده شهریور مرزیکال، - 1

  ، مخابرات استان مازندرانکارشناس ارشد مدیریت دولتی- 2

  ، دانشگاه پیام نور بابلاستادیارگروه مدیریت- 3

برنامه ریزي استراتژیک فرآیندي در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالشهاي آن جهت نیل مقدمه و هدف :
به اهداف و رسالتهاي بلند مدت است. این مطالعه بر آن است تا گوشه اي از دریچه اعجاز علمی قرآن را بازگشاید و صحه اي 

سال پیش در قران  1400 ه اصطالح نوین از دیدگاه غربی ، حدودباشد بر این که سیر تحوالت علم مدیریت و برنامه ریزي ب
  .آمده است

اکتشافی با مراجعه به منابع  تحقیق شامل قرآن کریم ، ترجمه و تفاسیر قرآنی، - این پژوهش به صورت  مروري روش کار:
  مقاالت و آثار اندیشمندان و متون  با موضوع برنامه ریزي استراتژیک  انجام گرفت.

به تمامی خصوصیات و ) ،5ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزي (رعد:اا،نازعات: در قرآن کریم کهداد تحقیق نشان این : ها یافته
بررسی نقاط قوت و  ،)61(هود:بیانیه ماموریت  ،)105،انبیا:55(نور:ترسیم  چشم انداز  ارکان برنامه ریزي استراتژیک خصوصا

و چگونگی انتخاب استراتژي )16:،لقمان233،بقره52(حج:و اهداف و ارزش ها )170،بقره:165عمران:،آل 124(بقره:ضعف 
) در حوزه هاي کسب و کار و به طور کلی در اداره جامعه به گونه اي 120- 147، بقره 32- 145، اعراف 28،آل عمران36(اسرا:

اعتقاد  ،)77،قصص18(حشر: آینده نگري ،)44،نمل:3زخرف:(جمله تفکر همچنین ابزارهاي این برنامه ریزي از ؛اشاره شده است
-70)، بهره مندي از توفیق الهی (احزاب:3بندي مناسب(یونس: زمان ،)96(انعام:ظرافت و دقت) 7،طالق 6(شرح: به حل مشکل

ردي از ) در قرآن آمده است و نمونه هایی کارب159،آل عمران:38) کسب تجربه و مشورت با دیگران (شوري:3-2،طالق:71
-)در قرآن وجود دارد؛ همچنین در قرآن به اصول مهم ساز مان6) و دانش استراتژیک (یوسف:52،حج:47برنامه ریزي(یوسف:

هاي استراتژي محور که اخیرا توسط نورتون و کاپالن  بیان گردیده است از جمله  تبدیل استراتژي به کار هر روز هر کس 
  ،اشاره گردیده است .)  6:،اعلی7:یند مستمر(شرح) و تبدیل استراتژي به فرا29: رحمن(

:این مطالعه نشان داد تفکر و برنامه ریزي استراتژیک در قرآن کریم مورد اشاره و تأکید قرار گرفته و اصول گیرينتیجه
)  امام عصر حکومت عدل و صالحان به رهبري(  الزمبرایاین برنامه ریزي جهت دستیابی به چشم انداز و عده داده شده در قرآن

  .ذکر شده است

 : برنامه ریزي، برنامه ریزي استراتژیک، قرآنهاي کلیديواژه
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  هامیزان اثربخشی مدیریت راهبردي در مدیریت بحران دانشگاه

  5، حکیمه گلعلی پور4،علی سلملیان3، سعیده کاکوان2، فریدون کیهانیان1نرجس تقی مشایی

 
دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع  -2کارگزین، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،  - 1

مالی،حسابدار امین اموال،  -کارشناس ارشد مدیریت دولتی -3انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل 
دانشجوي کارشناشی ارشد مدیریت منابع انسانی، مسئول خدمات، دانشکده پرستاري رامسر،  -4ه علوم پزشکی بابل دانشکده پرستاري رامسر، دانشگا

  لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  

سازمان ها و جوامع کم و بیش و با توجه به ماهیت و فعالیت شان به گونه  : بحران، مفوله اي است که همه يمقدمه و هدف
اي با آن روبرو می شوند و رویدادهاي ناگواري هستند که می توانند باعث افول سازمان شوند. امروزه نقش مدیریت به عنوان 

ت ها مدیریت راهبردي است، است که ضامن عاملی مهم در تداوم حیات سازمانها نقشی غیر قابل انکار است. یکی از انواع مدیری
تداوم موفقیت سازمان و پیشگیري از پیشامدهاي ناگهانی در سازمان است. این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی مدیریت 

  راهبردي در مدیریت بحران انجام شد.
  

 یت راهبردي، مدیریت بحران و اثر بخشیمدیراي به بررسی پیشینه درزمینه ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه روش کار:
 Emerald, Elsevier, Sidو پایگاه مقاالت,Google  Google Schoolar پرداخته و سپس با استفاده از سایت

Magiran, Modir, Modiran, Modiryar, مدیریت راهبردي، هاي آنها از تمامی مقاالتی که با عنوان و کلید واژه
  استفاده شده بود، مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت دانلود و بررسی گردید.   مدیریت بحران و اثربخشی

     
براي آن که دانشگاه بتواند از حالت تدافعی نسبت به در جستجوهاي انجام گرفته و مطالعات جزء به جزء آن نشان داد ها: یافته

رآیند مدیریت راهبردي و فرآیند مدیریت بحران را ادغام بحران به سمت آمادگی در مقابل بحران حرکت کنند، باید قادر باشد ف
ي بروز بحران را شناسایی نمایند و همچنین دانشگاه ها، برنامه هاي راهبردي خود را پس از آن که مدیران ، عوامل بالقوه
سر راه دستیابی به اهداف کردند، ارائه دهند. به عبارتی دیگر، همزمان با آزمون اجراي راهبرد انتخابی، موانع بالقوه را بر 
  .دانشگاه و اجراي مؤثر راهبرد که همان عوامل بالقوه ي بروز بحران است، شناسایی و مشخص کنند

  
: نتایج مطالعه جدایی ناپذیري مدیریت راهبردي و مدیریت بحران و تأثیر پذیري آنها را بر موفقیت دانشگاه بیان     گیرينتیجه

بنابراین باید  مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران، مشارکت مدیریت ارشد سازمان ضروري است. براي اثر بخش بودن کند.می
  در جهت اثربخشی مدیریت راهبردي در بحران، مدیران ارشد توجه ویژه اي را داشته باشند.

  
  مدیریت راهبردي، اثربخشی، مدیریت بحران هاي کلیدي:واژه
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  سازمانی رفتار شهروندي و سازمانی عدالت از ادراك بین يرابطه
  

  5پور، حکیمه گلعلی4، نرجس تقی مشایی3، علی سلملیان2، فریدون کیهانیان1سعیده کاکوان
 

  مالی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -کارشناس ارشد مدیریت دولتی- 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مسئول خدمات، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3
  ارگزین، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، ک - 4
 لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5

  
 فرد رسمی وظایفبخشی از که است اختیاري و داوطلبانه رفتارهاي از ايمجموعه سازمانی شهروندي رفتار مقدمه و هدف:

 عمل خود شغل شرح و وظیفه انتظارات فراتر از داوطلبانه کامالً بصورت که دهدقرار می وضعیتی در را کارکنان نیستند و
 آنها با عادالنه صورت به کنند احساس که شود رفتار کارکنان اي باشیوه چه با اینکه عبارت است از سازمانی عدالت و نمایند
 بین رفتارهاي بودن عادالنه و سازمانی هاي رویه در برابري و هاپرداخت بودن منصفانه ادراك از شامل که است شده رفتار

 داشته شهروندي سازمانی رفتار بهبود و توسعه در مهمی بسیار نقش تواندمی  سازمانی عدالت .باشد می در سازمان شخصی
  باشد.می سازمانی رفتار شهروندي و سازمانی عدالت از ادراكي بین هدف این پژوهش، بررسی رابطه .باشد

  
رفتار  و سازمانی عدالت از ادراكاي به بررسی پیشینه در زمینه رابطه بین در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهکار: روش

و پایگاه ,Google Google Scholar, Modir.ir, Modiryarپرداخته و سپس با جستجو در سایت  سازمانی شهروندي
هاي آنها از عدالت سازمانی و رفتار تمامی مقاالتی که در عنوان و کلید واژه ,Elsevier Emerald, Sid, magiranمقاالت 

 و سازمانی عدالت از ادراكمقاله که به نحوي با  82شهروندي سازمانی استفاده شده بود، مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت 
  دانلود و برررسی گردید.ارتباط داشت  سازمانی رفتار شهروندي

  
مقاله در رابطه با رفتار  19مقاله در رابطه با عدالت سازمانی و  65اي در جستجوي منابع اینترنتی و کتابخانهها: یافته

سازمانی(عدالت توزیعی، عدالت  عدالت از ادراك در این پژوهش همبستگی ابعادشهروندي سازمانی استخراج گردید و در نهایت 
سازمانی(وجدان کاري، جوانمردي، نزاکت، آداب  رفتارشهروندي با عدالت از ادراك همبستگی و عدالت تعاملی) اي،رویه

دهد بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی رابطه نتایج این پژوهش نشان می است. داده قرار مورد بررسی را اجتماعی)
 عدالت بعد سه و است برخوردار دیگر بعد دو به نسبت تريقوي همبستگی از ايمراوده عدالت عدالت، ابعاد بین ازوجود دارد و 

  .دارند همبستگی یکدیگر با نیز سازمانی
  

 و سازمانی هايرویه در برابري و هاپرداخت بودن منصفانه از کارکنان هر چه تصور نتایج این مطالعه نشان داد گیري:نتیجه
 رفتارشهروندي توسعه و تشویق در بسزایی نقش تر باشدسازمان مثبت در شخصیبین  رفتارهاي بودن منصفانه همچنین
  .دارد سازمانی

  
   اي، عدالت تعاملیعدالت سازمانی، رفتار شهروندي، عدالت توزیعی، عدالت رویه واژه هاي کلیدي:
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  مرکز آموزشی درمانی اشتباهات دارویی و علل عدم گزارش آن از دیدگاه پرستاران
  1392آیت ا...روحانی  بابل  سال 

  
  4، راحله حاجی آقا بزرگی 3، فاطمه بیگم عباسی 2فاطمه صاحبیان، 1حسنعلی جعفرپور

 
  روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابلآیت ا... سوپروایزر آموزشی، بیمارستان  کارشناس ارشد پرستاري و- 1
  پزشکی بابلکارشناس پرستاري، بیمارستان روحانی ، دانشگاه علوم - 2
 کارشناس پرستاري، بیمارستان روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل                                    - 3
                              کارشناس ، بیمارستان روحانی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4
  

شود.  جدي و حتی مرگ بیماران تواند منجر به صدماتمیجهانی  مشکلعنوان یک  دارویی به خطاهاي مقدمه وهدف:
ها خواهد آور هزینهسرسامبیمار در بیمارستان و نیز افزایش مدت بستري دارویی، افزایش اولیه و طبیعی اشتباهات نتیجه 

ن اشتباهات دارویی در نکردن ایدارویی و تعیین علل عدم گزارش میزان بروز خطاهاي این مطالعه بررسی  بود. هدف از
   بوده است. 1392ا...روحانی بابل در سالپرستاران مرکز آموزشی و درمانی آیت

  
مرکز آموزشی درمانی  در1392 سال مقطعی ازدر  توصیفیحاضر از نوع مطالعات کاربردي بوده که به روش  مطالعه روش کار: 

نفر از پرستاران بصورت تصادفی با استفاده  168جدول مورگان به تعداد براساس ا...روحانی بابل انجام شده است حجم نمونه آیت
سوال در سه حیطه عوامل پرستاري، بخش، مدیریت  40غالبدر خود ساخته معتبر و پایا با مقیاس لیکرت پرسشنامه از

با   One way ANOVAو  Students T test با آزمونهاي SPSSانجام شد. داده ها پس از جمع آوري با نرم افزار  پرستاري
  .مورد تحلیل قرارگرفت  P<0/05سطح معنی داري حدود

  
نفر(  83) آن مرد که %4نفر( 4و) درصد پاسخگویان مورد پژوهش زن %96نفر(141 ،نفر مورد مطالعه 168از بین یافته ها:

اشتباهات سال داشته اند. درسه حیطه مورد بستري  5) سابقه کار باالي %1نفر(  257سال و 5) آن سابقه کار کمتر از 59%
 91حیطه مدیریت پرستاري  -3) %9/74نفر ( 107حیطه مربوط به بخش -2) %5/94نفر (139حیطه پرستاري  -1دارویی

علل عدم  . در سه حیطه مورد بستريکامال موافق و موافق نسبت به  عوامل موثر در ایجاد خطا داشته اند) نظر %7/63نفر (
 گزارش دهی فرایند -2) %8/64نفر ( 92به مافوق پیامد گزارش دهی ترس از -1خطاي دارویی از سوي پرستار دهیگزارش

. ارتباط معنی داري میان ال موافق و موافق داشته اند) نظر کام%4/77نفر( 120عوامل مدیریتیترس از -3) و%8/65نفر(92
  حیطه مورد بررسی وجود نداشت. 6سابقه کاري، جنس و سن با 

  
بیشترین علل اشتباهات دارویی از سوي پرستاران مربوط به خستگی ناشی از کار در حیطه پرستاري و نتیجه گیري: 

به نامناسب بودن واکنش مدیران در حیطه عوامل مدیریتی از مربوط  علل عدم گزارش آن از دیدگاه پرستارانبیشترین  
  سوي پرستاران ذکر شده بود.

  
  اشتباهات دارویی، عدم گزارش، پرستارانواژه هاي کلیدي: 
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  93-91اي مراجعین بخش داخلی انکولوژي مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسربررسی مقایسه
  3ملک دهقانی،  2زهره مطلبی، 1افسانه اسدیان

  کارشناس پرستاري، مترون مرکز پرتودرمانی شهید رجایی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  کارشناس پرستاري،مرکزبرتو درمانی شهید رجایی بابلسر،دانشگاه علوم بزشکی بابل - 2
  کارشناس پرستاري،مرکزبرتو درمانی شهید رجایی بابلسر،دانشگاه علوم بزشکی بابل - 3
  

- ي زمینهبیماري سرطان در دنیاي امروز فرایند رو به رشدي است که مهار آن نیاز به مطالعات جامعی در همه: مقدمه و هدف
هاي علل احتمالی بروز سرطان دارد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اطالعات بیوگرافیک بیماران بستري در بخش انکولوژي 

  در بازه زمانی سه ماهه اول سال در سه سال متوالی می باشد.       
                                          

انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش بیماران  1393که به صورت مقطعی در سال پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده  :روش کار
مراجعه کننده به بخش داخلی انکولوژي مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر جهت انجام درمان رادیو تراپی و شیمی درمانی 

و  HISسیستم  توسط 93و  92، 91الهاي سبودند. به این منظور اطالعات بیماران مراجعه کننده به این مرکز در سه ماهه اول 
و چارت نمودار استفاده   Excelسیستم ثبت آمار بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفت و براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار

  گردید.
  

نفر  99ار که از این تعدادبیم 175تعداد  91ها نشان داد که در سه ماهه اول سالنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده: هایافته
- نفر خانه94) ، %38,85نفر ساکن روستا( 68) ، %61,15نفر ساکن شهر (107) ، %43,43نفر مرد(76)، %56,57زن(
بیمار که از این تعداد  195تعداد  92نفرداراي مشاغل آزاد ، در سال45) و %20,57نفر کارمند یا بازنشسته ( 36) %53,71دار(

نفر خانه دار  102) %62,06نفر ساکن روستا (121)%37,94نفر ساکن شهر (74) %45,13نفر مرد (88 )%54,87نفر زن (107
بیمار که از این  233تعداد 93نفر داراي مشاغل آزاد و در سال  62) %15,89نفر کارمند یا بازنشسته ( 31) 52,3%(

نفر  96) %49,79نفر ساکن روستا ( 116) %50,21نفر ساکن شهر ( 117) %56,66نفر مرد ( 132) %43,34نفر زن (101تعداد
) بودند ، جهت انجام شیمی %38,19نفر داراي مشاغل آزاد ( 89) 20,605نفر کارمند یا بازنشسته ( 48) %41,20خانه دار (

  درمانی یا رادیوترابی بستري شدند.
  

و به افزایش بوده و شیوع آن در مردها و در افراد بروز  بیماري سرطان در سه سال اخیر رنتایج مطالعه نشان داد که  :نتیجه گیري
دارها سیر نزولی داشته است. لذا پیشنهاد می گردد که در زمینه رابطه جنسیت و شغل با بروز داراي مشاغل آزاد سیر صعودي و در خانه

  بیماري سرطان مطالعات بیشتري انجام گردد.
 

  بخش داخلی انکولوژي، بیمارستان شهید رجایی بابلسرمقایسه تفکیک جنسیت ، بیماران  : واژه هاي کلیدي
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  نقش آمار در تصمیم گیري مدیریتی
  

  3ام البنین عباسی، 2، ناصر حبیبی افروزي1سیدصمد حجازي

  

  مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی ، معاونت توسعه مدیریت ومنابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  کامپیوتر ، معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی بابلمسئول سخت افزار ونرم افزار - 2
  کارشناس آمار ،معاونت توسعه مدیریت ومنابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3

  
  

 آنها تبدیل و داده ها پردازش با که آمار علم می آید، شمار به تصمیم گیري لوازم مهمترین از و آمار اطالعات: مقدمه و هدف
بدیهی است که آمار و  می شود. محسوب علوم مهمترین از یکی می کند، فراهم را تصمیم اتخاذ زمینه نیاز، مورد اطالعات به

. هدف از این مطالعه ریزي دقیق و صحیح با کمترین هزینه استبرنامه مدیران جهتترین ابزار براي اطالعات دقیق، مهم
 جایی تا مدیریت در علم این نفوذ. است هر سازمانی نیاز مورد وسائل مهمترین از کیی آشناکردن مدیران با آمار می باشد. آمار،

 تحقیقات و تصمیمات از بسیاري اعتبار در کل، می دهد. قرار تأثیر تحت به شدت را سازمانی تصمیم گیریهاي که است
  گیریهاي مدیریتی انجام گردید.می شود. لذا این مطالعه با هدف نقش آمار در تصمیم  زده محک آمار سازمانی با

  
این مقاله از نوع مـروري بوده و داده ها بـا مراجعه و جستجو با استفاده ازکلمات کلیدي در وب سایتهاي اینترنتی روش کار: 

Google ، ISI Archive  ،مرجع علوم مدیریت ایران انجام گردید . ضمناً کتاب نقش آماري در تصمیم گیري هم مورد مطالعه ،
  و بر این اساس مقاله فوق مورد بهره برداري قرار گرفت.

  
آمار و اطالعات در کنار سایر منابع همچون نیروي انسانی، منابع مالی و ... نیاز به مدیریت بررسی ها نشان داده که ها: یافته

مدیریتی کشور مبدل شده  هاي دارد ، از این رو بحث جمع آوري علمی و منظم آمار و اطالعات به یکی از ارکانهاي سیستم
است و می تواند در ارزیابی عملکرد واحدهاي سازمانی مؤثر باشد. پس باید در جایگاه  تصمیم گیريآمار ستون فقرات . است

با قدرت مدیر ارشد سازمانی نسبت به ضرورت و سازمانی قرار گیرد که بتواند با کلیه واحدهاي سازمانی در تعامل قرار گرفته
لذا آمار فقط در حوزه هاي ستادي و با ارتباط مستقیم مدیران ارشد  و جمع آوري داده ها به موقع عمل نمایدهاي آماري 

به آمار اگر و  باشدمی کمک تصمیم گیر مدیران در سطوح مختلف نقش داشته وکلیه ابعاد سازمانی آمار درموفق خواهد بود. 
آمار از داده هایی حاصل می شود که باید به  مان را کاهش می دهد.مدیران ارشد سازمانی متصل نباشد، اثر بخشی در ساز

شکل علمی پردازش گردد که با پردازش داده ها شاخص کلیدي هر سازمان قابل محاسبه خواهد بود و با شاخص محاسبه شده 
  .است که می توان به نقاط ضعف و قوت هر سازمان دست یافت

   
چ سازمانی بدون آمار و اطالعات صحیح قادر به تصمیم گیري نخواهد بود ، لذا پیشنهاد مطالعه نشان داده که هینتیجه گیري: 

می گردد که همه سازمان ها از جمله دانشگاه نسبت به تقویت و توسعه واحد آمار خود اقدامات اصالحی انجام داده زیرا آمار 
است و مدیران را در تحقق اصول پیش بینی  مهم ها زيری برنامه صحیح براي آمار که نقش مهمی در تعالی سازمانی دارد . چرا

  .شده برنامه هاي راهبردي کمک می نماید
   

  آمار، مدیریت، تصمیم گیريواژه هاي کلیدي: 
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هاي گروه بهداشت محیط دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل به منظور ساختزیر
  جذب دانشجویان تحصیالت تکمیلی

  5نیاهاجر طبري، 4، حسین فرجی3، حوریه فالح2عبداالیمان عمویی، 1حسینعلی اصغرنیا

       مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                     -1
  مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، گروه  - 2
                                                                                    مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                     - 3
  کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
  مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 5

  
ها ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان از مقطع کاردانی به سمت دت دانشگاهیکی از اهداف دراز مدت و میان ممقدمه و هدف: 

هاي باشد. با توجه به مسائل و مشکالتی که در مراحل مختلف اجراي رسیدن به این اهداف فراروي گروهتحصیالت تکمیلی می
هاي این مطالعه بررسی زیر ساخترسد. هدف از باشد، لزوم بررسی این برنامه از ابعاد مختلف ضروري به نظر میآموزشی می

  باشد.گروه بهداشت محیط دانشکده پیراپزشکی به منظور جذب دانشجویان تحصیالت تکمیلی می
  

انجام  1392و  1382هاي : این مطالعه به صورت توصیفی توسط گروه بهداشت محیط دانشکده پیراپزشکی در سالروش کار
ها و نشانگرهاي محقق ساخته، امکانات و فضاهاي آموزشی و نیروي انسانی  كشده است. روش بررسی بر اساس پرسشنامه، مال

  آوري و به صورت دستی توصیف گردید.    ها بر اساس مستندات موجود جمعدر دو مقطع زمانی بوده است. داده
         
نشکده پیراپزشکی و در سال در گروه علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط دا 1382رشته بهداشت محیط در سال   ها:یافته
هاي آموزشی و پژوهشی خود را شروع نمود. با توجه به ضرورت ارتقاء رشته به عنوان گروه مستقل در دانشکده فعالیت 1390

بهداشت محیط، جذب دانشجویان در مقاطع باالتر از همان ابتدا به طور جدي پیگیري شد. اولین گروه کارشناسی ناپیوسته و 
پذیرش شدند. آزمایشگاه شیمی به عنوان زیر مجموعه گروه از همان ابتدا به  1392و  1387هاي رتیب در سالپیوسته به ت

به صورت مستقل  1390صورت مستقل و آزمایشگاه میکروبیولوژي در ابتدا به صورت ادغام با گروه علوم آزمایشگاهی و در سال 
شروع به قعالیت نمودند. فضاي  1391و  1389هاي وا به ترتیب در سالهاي هیدرولیک و آلودگی هفعالیت نمودند. آزمایشگاه

اقزایش یافت. اعضاي هیات علمی و  1392مترمربع در سال  5800به  1382مترمربع در سال  2200آموزشی دانشکده از 
ري و درجه مربی به کارشناسان گروه در دو مقطع تغییر نیافت. ارتقاء اساتید هیات علمی از مقطع کارشناسی ارشد به دکت

  دانشیاري و ارتقاء کارشناسان گروه به مقطع کارشناسی ارشد و دکتري از جمله موارد ارتقاء بوده است.
  

نسبت به ده سال قبل ارتقاء قابل  1392دهد گروه بهداشت محیط در طول سال نتایج مطالعه نشان می گیري:نتیجه
گردد در صورت جذب دانشجویان هاي وابسته نداشته است. پیشنهاد میخشاي در اعضاي هیات علمی و کارکنان و بمالحظه

   هاي گروه اقدامات الزم به عمل آید.کارشناسی ارشد، نسبت به ارتقاء زیرساخت
  

  گروه بهداشت محیط، دانشجویان، تحصیالت تکمیلی هاي کلیدي:واژه

  



  150      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  ارزیابی ارتباط سرمایه فکري با عملکرد سازمانی
 

  ، عسگري احمدي4، دکتر فاطمه اکبري3، دکتر عاطفه اتقانی2، دکتر مریم محضري 1میرزاییمهران 
   

کارشناس مسئول غذا و دارو ، معاونت دارو غذا ، دانشگاه علوم پزشکی  -2کارشناس نظارت بر امور دارو، معاونت دارو غذا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
مسئول  - 5کارشناس دارویی ، معاونت دارو غذا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4رو غذا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس دارویی ، معاونت دا -3بابل 

  دفتر ، معاونت دارو غذا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

 در عصر اقتصاد محور ، سرمایه فکري و دارایی هاي دانشی جهت خلق ارزش به مهمترین منابع جهت کسب: هدف مقدمه و
مزیت رقابتی تبدیل شده اند . وضعیت موجود سازمانها نسبت به عوامل سرمایه فکري (انسانی ، ساختاري و ارتباطی ) ، 

هاي نامشهود سازمان عملکرد آنها و فرآیند خلق دانش بررسی گردید. لذا این پژوهش سرمایه فکري را از مهمترین دارایی
  .ه دارایی هاي کلیدي سازمان می دانددانسته و آن را ابزاري ارزشمند براي توسع

  
مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط سرمایه فکري با عملکرد سازمانی بوده و از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردي و از روش کار: 

ه نظر روش گردآوري داده ها به روش مروري از طریق منابع کتابخانه اي و جستجو از سایتهاي معتبر اینترنتی انجام پذیرفت
   .است

  
با توجه به یافته ها از تجزیه و تحلیل هاي انجام شده می توان از دیدگاههاي ذیل در خصوص افزایش عملکرد  :یافته ها

سازمانها استفاده کرد . از دیدگاه سرمایه ارتباطی : استخدام ، آموزش ، ایجاد انگیزه و توانمند سازي کارکنان به نحوي که 
جعان ارائه خدمت کنند ، آموزش رفتاري به کارکنان براي مواجهه با مراجعان . از دیدگاه سرمایه بتوانند بطور کامل به مرا

ساختاري : توجه به موضوع بهبود نسبت هزینه به بودجه سازمان ، بهبود سیستم ها و ساختار سازمانی به منظور افزایش 
نظور تسهیل دستیابی به اطالعات . از دیدگاه سرمایه انسانی: هاي اطالعاتی به مکارآیی و مهار بوروکراسی . استفاده از سیستم

جذب و استخدام افراد مستعد و توانمند در سازمان و سازگار با ماموریت ها و اهداف سازمانی ، تهیه مسیرهاي شغلی براي 
  مشاغل آتی هر یک از کارکنان ، حمایت از کار گروهی و فرهنگ جمع گرایی در سازمان.

  
مدل سازي معادالت ساختاري نشان دهنده ارتباط معنادار مولفه هاي سرمایه فکري ( سرمایه انسانی ، سرمایه  :نتیجه گیري

ساختاري و سرمایه ارتباطی ) با عملکرد سازمانی می باشد و همچنین کیفیت تصمیمات به کمیت و کیفیت اطالعات که 
   .تصمیم گیرنده در دست دارد مرتبط است

  
  سرمایه ارتباطی (مشتري) و عملکرد سازمانی . سرمایه فکري ، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري ،: هاي کلیدي واژه
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  هاي مدیریت فرانوگرا در دانشگاه علوم پزشکی بابلآفرینی از مولفهمیزان هم
  3پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا، 2علیپور هدکتر وحید، 1الهام باقرزاده کاسمانی

  
  البرز کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم تحقیقات واحددانشجوي  -1
 پیام نوراستادیار،دانشگاه  - 2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل استادیار، دانشکده پزشکی، - 3
 

مشارکتی، پذیرش تنوع، ارج  گیريمشترك، تصمیم دیدگاه و آرمان مفاهیمی مانند: روي مدیریت فرانوگرا و هدف: مقدمه
 و مشارکت ادراکی اهمیت تشخیص مبناي بر تمام آنها که کند می تاکید کیفیت هايآوري و چرخهبه خالقیت و نوعنهادن 
عالوه جدیدتر بودن به دلیل جدید بودن نسبی مفاهیم آن، به است. پرداختن به مدیریت فرانوگرا کار فرایند در کارکنان فکري

این مطالعه به  یابد.جامعه فرهنگی ایران با این رویکرد، اهمیت قابل توجهی میها و آشنایی کمتر مبانی آن در سطح دانشگاه
   .انجام شد بابل پزشکی علوم دانشگاه درهاي مدیریت فرانوگرا از مولفه آفرینیهم وضعیتبررسی منظور 

  
 يکلیه شامل پژوهش آماري يجامعه انجام گرفت. 1393 بهاردر بوده که تحلیلی توصیفی  از نوع مطالعهاین  :روش کار

 عنوان بهاي گیري طبقههنمون روشبا  نفر 172 کوکران فرمول از با استفاده که بودند پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت اعضاي
 SPSS افزارنرم آوري شده درهاي جمعاستاندارد بوده و دادهنامه پرسش هادادهگردآوري  ابزار .دندش تعیین آماري ينمونه
   .شد تجزیه و تحلیل اينمونه تک T آزمون با 22 ينسخه

  
 آفرینی در مدیریت فرانوگراکارگیري همدرصد) میزان به 5/78نفر ( 135عضو هیئت علمی مورد بررسی،  172از بین  ها:یافته

درصد) در  6/0تنها یک نفر (درصد) در سطح متوسط و  9/20نفر ( 36را در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی در سطح پایین، 
آفرینی در مدیریت درصد) از اعضاي هیئت علمی انتظار داشتند زیرمعیارهاي هم 3/98(نفر  169. ارزیابی کردندسطح باال 

   .در سطح باال در مدیریت دانشگاه به کار گرفته شود فرانوگرا
  

هاي مدیریت فرانوگرا در دانشگاه علوم آفرینی از مولفهمنتایج این مطالعه نشان داد که میانگین به دست آمده ه گیري:نتیجه
هاي بهبود گردد دانشگاه علوم پزشکی بابل با طراحی و اجراي پروژهدارد. پبیشنهاد می پزشکی بابل با وضعیت مطلوب فاصله

  اعضاي هیئت علمی اقدام نماید. نسبت به نزدیک شدن با انتظارات

 آفرینی، دانشگاه علوم پزشکی بابلهم هاي مدیریت،فرانوگرا، مولفهمدیریت کلیدي:  هايواژه
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بیماران شهرستان بابل در سال اول اجراي برنامه پزشک خانواده شهري چند درصد هزینه خدمات 
 سرپایی را از جیب پرداخت نمودند؟ 

   2پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا ،1امیريدکتر حسن  اشرفیان 

  هاي داخلی، معاون بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل بیماريمتخصص  -1
  استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2

) و Out  of  Pocket  Paymentپزشک خانواده شهري بـه منظـور کـاهش سـهم پرداختـی مـردم (      طرح  و هدف:مقدمه 
شدگان تـامین اجتمـاعی، خـدمات درمـانی (بیمـه سـالمت) و       مرحله اول با پوشش قرار دادن بیمهتحقق عدالت در سالمت در 

هزار نفر دو استان مازندران و فـارس بـه اجـرا در آمـد.      20در کل شهرهاي باالي  1391کمیته امداد امام (ره)  از تابستان سال 
  انجام گرفته است. مردم در شهرستان بابلهاي پرداخت شده از جبیب تعیین سهم هزینهاین مطالعه به منظور 

بیمـه  جامعه پـژوهش   انجام گرفت. 1392خرداد ماه در  ارزیابی سریع که به صورتبوده توصیفی از نوع  این مطالعهروش کار: 
کننـده بـه مطـب متخصصـین و مراکـز      شدگان تامین اجتماعی، خدمات درمانی (بیمه سالمت) و کمیته امداد امام (ره) مراجعه

دهنـده  هاي طرف قرارداد شهرهاي بابل و امیرکال بودند که در هر واحد ارائـه هاي دولتی و خصوصی و داروخانهشخیصی بخشت
آوري ابـزار جمـع  بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتنـد.   در دسترسنفر از گیرندگان  10خدمات سرپایی حداکثر 

هـا و ارتبـاط آن بـا طـرح پزشـک      ش متغیرهاي فردي و سئواالت مرتبط با هزینـه ها پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخداده
  .شدتوصیف  SPSS17ها وارد اکسل شده و در خانواده شهري بوده است. داده

شـاغل در بخـش    3و  2درصد) به پزشکان متخصـص سـطح    2/61نفر ( 387شده تامین اجتماعی، بیمه 632از بین ها: یافته
درصـد هزینـه را از جیـب پرداخـت      3/87تومـان یـا    19922به ازاي هر ویزیـت  به طور متوسط خصوصی مراجعه نمودند که 

درصد کـل   7/37تومان یا  2915یزیت به ازاي هر وبه طور متوسط نمودند. مابقی بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه نمودند 
درصد) به پزشکان متخصص سـطح   5/68نفر( 176شده خدمات درمانی بیمه  257از بین  ها را مستقیم پرداخت کردند.تعرفه

درصـد هزینـه را از جیـب     5/87تومـان یـا    20000شاغل در بخش خصوصی مراجعه نمودند کـه بـه ازاي هـر ویزیـت      3و  2
درصد بوده است.  37تومان یا  2873راجعه به بخش دولتی پرداختی مستقیم بیماران به ازاي هر ویزیت پرداخت نمودند. در م

ارجاع پزشک خانواده شهري تاثیر چندانی بر پرداختی مستقیم بیمـاران تـامین اجتمـاعی نداشـته اسـت ولـی بـراي بیمـاران         
بیمار بیمه شـده کـه بـا نسـخه پزشـک معـالج بـه         305درصد کاهش یافته است. از  73خدمات درمانی پرداختی مستقیم به 

تومان پول دارو را مستقیم از جبیـب پرداخـت نمودنـد کـه      159925تا حداکثر  15444ها مراجعه نمودند از حداقل داروخانه
 درصد کل قیمت محاسبه شده دارو بوده است و اگر بعضی از داروهایی که در فهرست بیمـه قـرار   1/71سهم پرداختی بیماران

هـاي  کننده بـه داروخانـه  نفر مراجعه 305از بین  رسد.درصد می 2/82نداشتند و حق فنی را به آن اضافه کنیم، این میزان به 
تومان بابت حق فنی و لوازم جانبی، دارو خـود را برابـر بـا قـوانین      39280درصد) با پرداخت  5/9نفر ( 31طرف قرارداد، تنها 

ریافت نمودند. میانگین هزینه پرداخت شده از جیب بیماران تحت پوشش تـامین اجتمـاعی   پزشک خانواده شهري به رایگان د
 % 4/79تومـان و   27665براي خرید خدمات آزمایشگاهی و سایر خدمات تشخیصی (رادیولوژي، سونوگرافی و ...) به ترتیـب   

تومـان   29349خدمات درمانی به ترتیب  ها و از جیب بیماران تحت پوشش کل هزینه %8/80تومان و  40759ها،  کل هزینه
  ها بوده است. کل هزینه %2/85تومان و  32479ها، کل هزینه % 6/76و 

گذرد نه رغم اینکه نزدیک به یک سال از سابقه اجراي طرح پزشک خانواده شهري میمطالعه نشان داد که علی گیري:نتیجه
اي در سبد هزینه درمان مردم ایجاد شده ده، بلکه افزایش قابل مالحظهتنها کاهشی در پرداختی مستقیم بیماران بوجود نیام

گذاران و نمایندگان سیاسی مردم ضمن تداوم پشتیبانی از برنامه پزشک خانواده شهري و گردد سیاستاست. لذا پیشنهاد می
تر و نظارت گسترده 3و  2سطح  گر نسبت به عقد قرارداد با کلیه پزشکان متخصصهاي بیمهمداخله و مشارکت بیشتر سازمان

  هاي مصوب اقدامات اساسی نمایند. جهت رعایت تعرفه
  پرداخت مستقیم، عدالت در سالمتپزشک خانواده شهري،  هاي کلیدي:واژه
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  1392کاهش هزینه از برنامه برون سپاري واحد ترابري مرکز بهداشت شهرستان بابل: 

  4، شهربانو اشرفیان امیري3بابازاده، هادي جان2رحمتیاهللا ، فتح1دکتر حسن اشرفیان امیري

  

  معاون بهداشتی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  رئیس اداره حسابداري، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  مسئول واحد ترابري، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  ا.. روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابلبیمارستان ایت کارشناس پرستاري، - 4
 

هاي مالی، تمرکز روي جوئیهاي تعیین شده با اهداف صرفهسپاري در یک سازمان جهت نیل به شاخصبرون مقدمه و هدف:
منظور  گیرد. این مطالعه بههاي تخصصی انجام میموضوعات استراتژیک، بهبود خدمات، دستیابی به تکنولوژي و مهارت

  انجام گرفت. 1393ها از برنامه برون سپاري واحد ترابري مرکز بهداشت شهرستان بابل در تابستان محاسبه میزان کاهش هزینه
انجام گرفت. جامعه پژوهش رانندگان واحد  1392مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در مقطع زمانی یکساله روش کار: 

ها لیست محقق ساخته حاوي شماره آوري دادهبه صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع ترابري مرکز بهداشت بودند که
هاي راننده، هزینه ماهانه پرداختی، هزینه سوخت و روغن، هزینه تعمیرات، هزینه استهالك الستیک و سایر موارد بود. داده

  د. تحلیل ش P>05/0داري در سطح معنی SPSS18افزار آوري شده در نرمجمع
نفر  13نفر دیپلم به باال،  28راننده بخش خصوصی تحت قرارداد مرکز بهداشت بودند که  41، 1392 در طول سالها: یافته

به باال با  85نفر با خودروي شخصی مدل  41سال و باالتر بود. کلیه  5زیر دیپلم بودند. سابقه رانندگی کلیه افراد مورد مطالعه 
تومان بوده  1045000ی خودرو انجام وظیفه نمودند. پرداختی ماهانه به هر راننده بخش خصوصی هاي جانبتحمل کلیه هزینه

میلیون تومان  6تومان شد. عالوه بر پرداختی ثابت ماهانه، به طور متوسط ماهانه  000/845/42که براي کل افراد تحت قرارداد 
که حقوق، رفتند پرداخت شد. در صورتیوقت اداري ماموریت می به تعدادي از رانندگانی که به خارج شهرستان بابل و خارج از

تومان بود. هزینه  1570000ماهانه  1393اضافه کاري، کارانه، عیدي و سایر مزایاي پرداختی به راننده دولتی به قیمت سال 
تومان بود.  350000ه سوخت و روغن، تعمیرات، استهالك الستیک و سایر موارد هر خودروي دولتی به طور متوسط در هر ما

ار راننده دولتی در آن روز تیرفت خودروي تحت اخاگر در هر روز کاري راننده دولتی به مرخصی استحقاقی و یا استعالجی می
طور نبود. اگر یک راننده بخش خصوصی در ارائه خدمات ماند در صورتی براي بخش خصوصی ایندر پارکینگ متوقف می
دار وجود شد. بین هزینه خودروي بخش خصوصی و دولتی تفاوت معنیاز ادامه قرارداد اجتناب میداراي کیفیت الزم نبود 

  ). P>05/0داشت (
جویی مالی و چه لحاظ سپاري واحد ترابري در مرکز بهداشت چه از لحاظ صرفهاین مطالعه نشان داد که برونگیري: نتیجه

  سپاري را دارند، اقدام گردد.گردد سایر واحدها که شرایط برونیشنهاد میدنبال داشت. پکیفیت خدمات ارتقاء سازمان را به
 سپاري، کاهش هزینهترابري، برون واحدهاي کلیدي: واژه
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   1389- 1392هاي تکلیفی در دانشگاه علوم پزشکی بابل: بررسی روند هزینه
  

  ،6دکتر سیما عطاریان ،5اسکندر شریفی ،4، محمدرضا محسنی3عادل آقایی نژاد ،2زهرامنعمی، 1شیرین حاتمی

  

کارشـناس حسـابداري ،واحـد بودجـه،معاونت توسـعه      -2، واحد بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابـل  رایانهکارشناس  -1
کارشـناس   -4کارشناس جغرافیا ، واحد بودجه،معاونت توسعه مدیریت ومنابع ،دانشگاه علوم پزشکی بابـل  -3ومدیریت منابع ،دانشگاه علوم پزشکی بابل

مهندسی تاسیسات، مدیریت امور عمومی وفنی ،معاونت توسعه  -5واحدبودجه ،معاونت توسعه مدیریت و منابع ،دانشگاه علوم پزشکی بابلارشد مدیریت ،
  واحد بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل، MPHپزشک عمومی و -6مدیریت ومنابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  
درصد کـل   5تا 2هاي مراقبت سالمت بوده و هاي غیرقابل اجتناب در سازمانهاي تکلیفی یکی از هزینههزینه مقدمه و هدف:

این تواند کمک بزرگی به مدیریت مصرف نمایـد. ها و ترکیب آن میدهد. شناخت از روند هزینهها را به خود اختصاص میهزینه
  انجام گرفته است. یفی در دانشگاه علوم پزشکی بابلهاي تکلتعیین روند و سهم هزینهمطالعه به منظور 

موارد هزینه تکلیفی شامل هزینـه آب، بـرق،    انجام گرفت. 1393سال اول که در نیمبوده توصیفی این مطالعهاز نوع روش کار: 
در دوگـروه    1392تـا  1389گاز حرارتی، گازوئیل حرارتی، نفت، بنزین، گازوئیل خودرو، گاز خودرو و ارتباطات بوده که از سال 

هـا فـرم محقـق سـاخته شـامل دو بخـش       آوري دادهابـزار جمـع  بهداشت ، درمان و آموزش جداگانه مورد محاسبه قرار گرفـت.  
  .گردیدها وارد اکسل شده و توصیف هاي متوالی بوده است. دادههاي هزینه کننده و موارد هزینه در سالسازمان

ــه ــا: یافت ــه ه ــل هزین ــی  ک ــاي تکلیف ــال    ه ــگاه از س ــده دانش ــام ش ــا  1389انج ــب   1392ت ــه ترتی ،  16365، 6805ب
درصد رشـد   5/134، 1391درصد و در سال  5/240نسبت به سال ماقبل  1390میلیون ریال بوده که در سال 16105و21997

سـهم آن بـه   هاي انجام شـده در طـول چهارسـال و    درصد رشد منفی داشته است. کل هزینه1392،27داشته است اما در سال 
درصـد)، گـاز    4/22(13743درصـد)، ارتباطـات   8/42( 26242تفکیک موارد هزینه به شرح زیر به میلیون ریال بوده است: برق 

درصـد)، گـاز    6/4( 2822درصد)، گازوئیـل حرارتـی    6/8( 5268درصد)، آب  10(6130درصد)، بنزین  7/22( 13920حرارتی 
درصـد). بیشـترین سـهم هزینـه در بخـش       9/0(562درصد) و گازوئیـل خـودرو    9/1( 1178درصد)،  نفت  6/3(2234خودرو 

-درصد) اختصاص یافت. از بین هزینه12درصد) و در بخش آموزش به مصرف گاز حرارتی (20بهداشت ودرمان به مصرف برق (

میلیـون  497و 182 هاي مختلف تکلیفی، هزینه ارتباطات بیشترین رشد و هزینه مصرف نفت وگازوئیـل حرارتـی بـه ترتیـب از    
  کاهش یافته است.1392میلیون ریال در سال 107و178به  1389ریال در سال 

بیش از حد معمول بوده که در سال 1391هاي تکلیفی  تا سال مطالعه نشان دادکه افزایش ساالنه هزینه گیري:نتیجه
مصرف دخیل باشد،اما با توجه به کاهش مدیریت نامناسب 1391ممکن است  اجراي قانون هدفمندي یارانه هاودر سال 1390

  پیشنهاد می گرددمطالعه اي درراستاي تعیین علل کاهش انجام گیرد.1392هزینه تکلیفی در سال  
 هاي تکلیفی، مدیریت مصرف، دانشگاه علوم پزشکی بابلهزینه هاي کلیدي:واژه
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  ها و فرصت ها در حیطه سالمت کشور، چالشتوریسم سالمت
  

   3معصومه نقویان ، 2 ، علی نقشینه 1جهانیمحمد علی 

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتري تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - 1
متخصص جراحی عمومی ومعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2

  دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشدآمارومدارك پزشکی  - 4
  

تجارت بین المللی به سرعت در حال رشد می باشد. تجارت در خدمات، رشد سریعتري از تجارت کاالها  مقدمه و هدف: 
داشته است. یکی از این خدمات، خدمات سالمت می باشد . تجارت بین المللی در خدمات سالمت نیز رشد سریعی داشته 

تحت گات تعهد نموده اند. رشد تجارت بین  است. علی رغم این که تعداد کشورهاي کمی به طور جدي خدمات سالمت را
المللی در خدمات سالمت مفاهیم منفی براي سیستم هاي خدمات سالمت داشته است و مراقبت هاي سالمتی را تجارتی 
نموده است. تجارت بین الملل به داخل و خارج نیروي کار سالمت را تحریک نموده که موجب افزایش نابرابري در دستیابی به 

سالمتی شده است. لذا هدف پژوهش حاضر چالشها و فرصتهایی که در ایران به منظور توریسم سالمت دارد را مورد  خدمات
  مطالعه قرار می دهد.

 
شده است. اطالعات مورد قی انجام یتطب -فییتوص نوع ت مسئله وهدف هاي پژوهش ازیپژوهـش باتوجه به ماه روش کار:

،کتابخانه اي عمدتا منابع خارجی شامل کتب،مجالت علمی ،مستندات ،انتشارات  ونیز منابع  استفاده در تحقیق  از منابع علمی
و اطالعات داخلی بوده است. که از  طریق  پست الکترونیک واینترنت مستقیما از پایگاه هاي الکترونیکی مربوط در ایران 

ظور ازعملکرد  و نتایج  در آمریکا ،انگلستان وکشور هاي پیشرو و موفق درتوریسم درمانی  کسب شده اند .به همین من
  ،هندوستان ،تایلند و مالزي در جذب توریسم استفاده گردیده است.

  
نتایج مطالعات مربوط به کشورهاي مورد مطالعه نشان داد که توریسم سالمت موجب ورود تکنولوژي هاي   یافته ها: 

و... می شود . امادر ارائه خدمات مورد نظر ممکن است تفاوت و  کشورهاي توسعه یافته ،افزایش تولید ناخالص ملی کشور
تبعیض بین افراد کشور و  افرادي که براي درمان به کشور دیگر سفر می کنند به وجود آید که بحث عدالت را در ارائه خدمات 

  می بایستی در نظر داشت.
  

م می سازد تا از پتانسیل هاي خودشان در جهت بهره توریسم پزشکی فرصت هایی را براي بیمارستان ها فراه نتیجه گیري:
برداري و سرویس دهی به بیماران سایر کشورها استفاده نماید. به همین منظور فراهم کنندگان ان باید نفوذ خوبی را در بازار 

  بدست آورند تا بتوانند بیماران بیشتري را در بیمارستان جذب نماید.
  

  فرصت ها ،چالش ها ،ایران توریسم سالمت،واژه هاي کلیدي: 
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  بر اساس هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در  ISIقیمت تمام شده یک مقاله 
   1393:دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
  1و2علی بیژنی، 1، شهرام لطیفی1، محسن رزاقی1، فتح اله مرادي1،محمود بابایی1محسن رضازاده

  

  بابل معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی - 1
  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
  

نظام، رشد تولید علم یکی از موارد مورد تاکید می باشد و مهمترین شاخص  1404در چشم انداز ترسیم شده هدف: ومقدمه
مه و هدف، بودجه ریزي مناسب می باشد که استاز طرفی یکی از مولفه هاي مهم هر برنا ISIتولید علم، مقاالت نمایه شده در 

در این راستا اخیرا بودجه ریزي عملیاتی و بهاي تمام شده خدمات، تولیدات و کاالها در دیدگاه سیاستگذاران از اهمیت زیادي 
  ی باشد.بر اساس هزینه یابی مبتنی بر فعالیت م ISIبرخوردار است. هدف این مطالعه برآورد سرانه هزینه تولید یک مقاله 

این مطالعه تحلیلی بر اساس اطالعات موجود در اسناد مالی دانشگاه علوم پزشکی بابل و استخراج و جمع بندي  روش کار:
هاي صاحب نظران در خصوص ساعات فعالیت واقعی در هر بخش تولید یک مقاله ، از ابتداي تدوین پروپوزال طرح دیدگاه

تحقیقاتی، انجام طرح، تدوین و انتشار مقاله انجام پذیرفت. هزینه ها در قالب بودجه هاي آموزش (حقوق اعضاي هیات علمی و 
اي پژوهش اعم از هزینه پرسنلی طرح تحقیقاتی، مواد و دستگاه ها ، محققین و امکانات دپارتمانهاي آموزشی)، بودجه ه

اشتراك منابع الکترونیک و چاپی جهت بررسی متون و  تحقیق نظري، حمایت هاي مالی نشر مقاالت از جمله پرداخت هزینه 
نه هاي جاري (برق، چاپ به مجالت، حق التالیف تشویقی مقاالت و ...، بودجه هاي پشتیبانی شامل فضاي فیزیکی ، هزی

و...)، تعمیرات و نگهداري دستگاه ها در نظر گرفته شد. میزان فعالیت نویسندگان و محققین  بر اساس شخص  ITسوخت، 
ساعت تعیین گردید. همچنین هزینه هاي غیر مستقیم از جمله نسبتی از حقوق و مزایاي کارکنانی که مستقیما در امر 

لیتی در راستاي ارائه تسهیالت و خدمات به محققین دارا می باشند نیز در نظر گرفته شد. پژوهش دخیل نمی باشند اما فعا
  تحلیل داده ها به صورت دستی انجام گرفت.

 50میلیون ریال، هزینه پژوهشی  90تقریبا هزینه هاي آموزشی به میزان  ISIبه طور میانگین براي تولید یک مقاله ها: یافته
میلیون ریال برآورد  160میلون ریال و در کل  10میلیون ریال، هزینه هاي غیر مستقیم  10تیبانی میلیون ریال، هزینه پش

 25بهاي تمام شده برخی مقاالت تحقیقی کمتر از در دانشگاه علوم پزشکی بابل  ISIگردید و با توجه به مقاالت منتشره 
قاالتی از نوع گزارش مورد و نامه به سردبیر از سرانه میلیون ریال بوده است در ضمن م 500میلیون ریال و برخی بیش از 

  هزینه بسیار پایین تري برخوردار بوده اند.
با توجه به نتایج این مطالعه بدیهی است اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها به تنهایی پاسخگوي رشد تولید علم قابل  گیري:نتیجه

مطالعه، ممکن است ریز هزینه ها به طور کامل احصا نشده باشد و قبول نخواهد بود در ضمن با توجه به محدودیت هاي این 
مقدار واقعی بهاي تمام شده باالتر از این میزان باشد که انجام مطالعه دقیق تر  و جامع تر با استفاده از نرم افزارها ضروري می 

  باشد.
 ISIقیمت تمام شده، بودجه ریزي عملیاتی، سرانه هزینه، مقاله واژه هاي کلیدي:
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  ي تهیه ابزار آموزشی بیماران ترخیصی از بخش مراقبت ویژهکاهش هزینه
  1393بیمارستان شهید یحیی نژاد:  

  
 افروز منادي طبري1، سارا نا صریان پور، سامره طالیی

 
سرپرستار سی سی یو، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل ،.کارشناس پرستاري1  

.کارشناس پرستاري،پرستار بخش سی سی یو، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل2  
.  کارشناس پرستاري،پرستار بخش سی سی یو مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل3  

 
 

بی سابقه اي که در زمینه اطالعات علوم پزشکی صورت باتوجه به پیشرفتهاي روزافزون تکنولوژي ورشد مقدمه و هدف: 
گرفته است.نیاز به آموزش بیماران امري حیاتی است. بیماران بستري شده در بخش مراقبت ویژه(سی سی یو)بیمارستان شهید 

ک یا چند راهکار شامل : ارائه ی2یحیی نژاد نیازمند آموزش بعداز ترخیص هستند. براي آموزش بعد از ترخیص می توان از
پمفلت آموزشی بسته به نوع بیماري و یا یک عدد سی دي استفاده نمود. این مطالعه با هدف کاهش هزینه تهیه ابزار آموزشی 

  از شیوه کاغذي به شیوه الکترونیکی (ارائه سی دي) انجام گرفت.
  

عه پژوهش بیماران بستري شده بخش انجام گرفت. جام 1393این مطالعه از نوع توصیفی بوده که در تیرماه سال کار:روش
بیمار یک سال گذشته بعنوان نمونه بصورت سرشماري  300مراقبت ویژه (سی سی یو) بیمارستان یحیی نژاد بوده که به تعداد 

  انتخاب شدند.ابزار جمع آوري داده ها،محقق ساخته بود و داده ها بصورت دستی جمع آوري و محاسبه گردید.
  

از بخش مراقبت ویژه (سی سی یو) بیمارستان یحیی نژاد به هربیمار بسته  1392بیمار ترخیص شده در سال  300ازیافته ها:
تومان 150پمفلت آموزشی داده شده.باتوجه به اینکه هزینه هربرگ آموزشی  5- 6به نوع بیماري و رژیم غذایی،مصرف داروها

پمفلت آموزشی 16- 20نار آن سی دي تهیه شدکه شامل هزار تومان هزینه شد.درک 270000هزینه داشت ،که طی یکسال 
تومان هزینه دارد.نظر به اینکه توسل به  300000تومان شدودرطی یکسال  1000بوده و هزینه تمام شده هرسی دي 

تکنولوژي وتهیه سی دي سرعت ارائه خدمت رسانی راباالتر برده ودراستفاده از نیروي انسانی تخفیف حاصل کرده ودر بخش 
سی یو امکان تکثیرموجوداست وسی دي نسبت به ابزار آموزشی کاغذي ماندگارتراست.پس میتوان ازابزارآموزش  سی

الکترونیکی به جاي کاغذاستفاده کرد. نظر به اینکه توسل به تکنولوژي جدید و تهیه سی دي،سرعت ارائه خدمات رسانی را 
تومان می شود  1000آموزشی را تخفیف داده وهرینه ي هرسی دي  باالتر برده واستفاده ازنیروي انسانی جهت تکثیراوراق

پمفلت آموزشی یک صفحه اي الی دو یا چند صفحه اي را شامل می شودو باید در نظر داشت سی دي ماندگارتر از  16-20که
  ابزارکاغذي است. پس میتوان به جاي پمفلت هاي آموزشی از ابزار آموزشی الکترونیکی استفاده کرد.

  
خانواده هاي بیماران ماندگارتر از ابزار کاغذي است وهزینه آن کمتر  : با توجه به اینکه ابزارآموزشی سی دي دریجه گیرينت

در خصوص میزان اثربخشی فایل الکترونیکی مطلعه دیگري انجام و در صورت اثربخش بودن آن،  پیشنهاد میگردد  است،
  ماران بجاي ارائه مطالب آموزش کاغذي از سی دي استفاده نمایند.درکلیه بیمارستانها درآموزش بعداز ترخیص بی

  
  روش هاي آموزشی،ابزارهاي آموزشی،تکنیک آموزشی واژه هاي کلیدي:



  158      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

  ارائه مدل یک بیمارستان موفق :یریزي بخشبودجه
  

  3، علی شبستانی منفرد2، فاطمه رضانژاد1حمیدشفیعی

  

  پرتودرمانی شهیدرجایی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل ارشد روانشناسی، رئیس مالی، مرکزکارشناس - 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت مالی، مرکز پرتودرمانی شهیدرجایی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
  دکتراي فیزیک پزشکی، رئیس بیمارستان، مرکز پرتودرمانی شهیدرجایی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
 

برداري صحیح از منـابع مـالی محـدود در برابـر نیازهـاي نامحـدود       ریزي بخشی، تفکري پویا جهت بهرهبودجه ف:مقدمه و هد
ریزي ابزاري بـراي  شود. در حقیقت بودجهاست، بطوري که ارتباطات ارگانیک و همه جانبه بین منابع مالی و غیرمالی برقرار می

ه است. با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازها، در هر بخش از یـک  رسیدن به اهداف برنامه و یا برش عملیاتی برنام
ریزي بخشی براي نیل به اهداف اساسی سازمان، ضرورت دارد. ایـن پـژوهش بـا هـدف ارائـه یـک الگـو از        سازمان، وجود بودجه

  ریزي بخشی در مرکز پرتودرمانی شهیدرجایی بابلسر صورت پذیرفت. بودجه
  

بخش از مرکز پرتودرمانی شـهید رجـایی بابلسـر انجـام      5در  92مداخله اي بوده که در سال  -این پژوهش توصیفی کار:روش
ها و بدست آوردن صورت سود و زیان بخشی، اطالعات به صورت جداگانه از درآمـد و هزینـه هـر    آوري دادهشد. به منظور جمع

اي و هـا بـه صـورت مقایسـه    . سپس براي تجزیـه و تحلیـل داده  و سیستم تعهدي مرکز استخراج شد HISبخش توسط سیستم 
  استفاده شد.  Excelافزار نمودار از نرم

  
بخش مورد پژوهش در مرکـز پرتودرمـانی شـهید رجـایی      5ها نشان داد، از تعداد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها:یافته

ــزان  3بابلســر، ــوتراپی بمی ــال، 26،277،087،399بخــش رادی ــزان  417،594،105پرســتاري بمیــزان  ری ــه بمی ــال، داروخان ری
ــودده و   3،537،011،632 ــت و س ــورت مثب ــا ص ــال ب ــزان  2ری ــگاه بمی ــش آزمایش ــوژي   -1،095،464،706بخ ــال و رادیول ری

 ده می باشند. نتایج ترازها هر بخش به بخشها بازخورد داده شد و مـداخالت ریال با صورت منفی و زیان -301،283،440بمیزان
انسـانی، کـاهش پـذیرش نیـرو،     جهت جلوگیري از شرایط صورت منفی انجام گرفت، به این صورت که در بخشها ادغـام نیـروي  

  ده، بهبود تجهیزات و استاندارد در بعضی موارد صورت پذیرفت.کاهش پرداخت غیرمستمر پرسنل در بخشهاي زیان
  

سـپاري  ام گرفـت و درنهایـت پیشـنهاد میگـردد جهـت بـرون      مداخالت در جهت کاهش شرایط صورت منفی انجگیري: نتیجه
  ده اقدام شود.بخشهاي زیان

  
 بخشی، مرکز پرتودرمانی شهید رجایی بابلسرزیان، درآمد و هزینهریزي بخشی، صورت سود و بودجههاي کلیدي: واژه
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  میزان تاثیر اجراي طرح تحول نظام سالمت بر بیماران بستري
  1393مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر: 

  
  1زهرا نعمتی - 1حکیمه مهدي زاده 

  

  ، دانشگاه علوم پزشکی بابل پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر  کارشناس مدارك پزشکی ؛ مرکز – 1
  

برنامه تحول نظام سالمت بیماران بستري به منظور ارتقاي کیفیت خدمات سالمت و حفاظت مالی شهروندان  مقدمه و هدف:
در برابر هزینه هاي سالمت با محوریت قشر آسیب پذیر از طریق ساماندهی کاهش پرداخت سهم بیماران و ارتقاي هتلینگ در 

العه بررسی میزان تاثیر اجراي این برنامه برکمیت  بیماران بخش بستري از نیمه دوم اردیبهشت اجرا گردید .هدف این مط
  باشد.  بستري در مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر می

  
هاي  بیماران بستري در ماههاي انجام گردید.  داده 1393باشد .که در تابستان این مطالعه از نوع توصیفی می کار:روش

استخراج شده  HISاز برنامه 1392هاي  بیماران بستري همین بازه زمانی در سال و داده 1393اردیبهشت ، خرداد وتیر سال 
  مورد پردازش و توصیف  قرار گرفت . excelوسپس در برنامه 

  
و با تخت روز اشغالی  72و69،71به ترتیب  1392هاي اردیبهشت، خرداد و تیر سال تعداد بیماران بستري در ماه ها:یافته

روز بوده است. در حالیکه تعداد بیماران  6/3درصد و اقامت بیمار 35بوده است .همچنین میانگین اشغال تخت  253و272،227
-می 449و382،412با تخت روز اشغالی  86و77،81به ترتیب 1393هاي اردیبهشت، خرداد و تیر در سال بستري در ماه

  باشد . روز می3/5بیمار درصد و متوسط اقامت  55باشد.همچنین میانگین اشغال تخت 
  

این مطالعه نشان داد میزان پذیرش ،اشغال تخت و متوسط اقامت بیمار با اجراي طرح تحول نظام سالمت  گیري:نتیجه
افزایش چشمگیري یافته است. پیشنهاد میگردد ضمن ادامه اجراي طرح مذکور در خصوص کیفیت خدمات مطالعه دیگر ي 

  انجام گیرد .  
  

طرح تحول نظام سالمت؛ کیفیت خدمات سالمت؛ کاهش پرداختی؛ مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید  کلیدي:هاي وازه
  رجائی بابلسر   
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  1389-1392روند جذب اعتبار درآمد اختصاصی در دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  

  5، عادل آقایی نژاد4، محمدرضا محسنی3، شیرین حاتمی2، سیما عطاریان1زهرا منعمی
  

  کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  ، کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل MPHپزشک عمومی و  - 2
  کارشناس آمار و امور رایانه، واحد بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3
  مدیر برنامه ریزي و بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4
  رئیس گروه بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5
  
هاي علوم پزشکی بوده که سهم قابل توجهی از اعتبارات درآمد اختصاصی یکی از منابع اعتباري دانشگاه هدف:ودمهمق

دانشگاه هاي علوم پزشکی را شامل می شود. آشنایی با این منبع اعتباري می تواند کمک شایانی به مدیریت مصرف آن نماید. 
  درآمد اختصاصی در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی روند جذب اعتبار

  
انجام گرفت. داده ها از فرم هاي استاندارد بودجه  1393این مطالعه از نوع توصیفی بوده که در تابستان سال  کار:روش

جداگانه مورد  جمع آوري گردید و در دو بخش بهداشت و درمان و آموزش به طور 1392تا  1389تفصیلی طی سال هاي 
  بررسی قرار گرفت. داده ها وارد اکسل شد و توصیف گردید.

  
به ترتیب  1392تا  1389درآمد اختصاصی مصوب دانشگاه علوم پزشکی بابل در بخش بهداشت و درمان از سال  ها:یافته

طی درخواست از  1392و  1391میلیون ریال بوده که این مبالغ در سال هاي  461384و  384000، 361961، 337749
میلیون ریال افزایش یافت. عملکرد درآمد اختصاصی در این بخش طی این سال ها به  684384و  581000وزارت متبوع به 

میلیون ریال بوده است. درآمد اختصاصی مصوب دانشگاه در بخش آموزش  684384و  561037، 346149، 328938ترتیب 
و  1391میلیون ریال بوده که این مبالغ نیز در سال هاي  5881و  5450، 8222، 8475به ترتیب  1392تا  1389از سال 
میلیون ریال افزایش یافت. عملکرد درآمد اختصاصی در بخش  15881و  6450طی درخواست از وزارت متبوع به  1392

درآمد اختصاصی در میلیون ریال بوده است. میزان وصول  15881و  6340، 4762، 8062آموزش طی این سال ها به ترتیب 
درصد و در سال  56/96، 1391درصد در سال  63/95، 1390درصد در سال  39/97، 1389بخش بهداشت و درمان در سال 

 29/98، 1391درصد در سال  91/57، 1390درصد در سال  12/95، 1389درصد و در بخش آموزش در سال  100، 1392
  درصد بود. 100،  1392درصد و در سال 

  
مطالعه نشان داد در مجموع روند جذب درآمد اختصاصی در دو بخش مناسب بوده است. اما پیشنهاد اولیه درآمد  گیري:نتیجه

از سوي دانشگاه مطلوب نبوده که باید پیگیري الزم در این زمینه از سوي دانشگاه  1392و  1391اختصاصی در سال هاي 
  صورت پذیرد.

  
  ب اعتبار، دانشگاه علوم پزشکی بابلدرآمد اختصاصی، جذواژه هاي کلیدي: 
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هاي در استانو بیمه روستایی پزشک خانواده تامین منابع، تجهیزات و الزامات اجراي برنامه 
 از تئوري تا عمل شمالی ایران

دکتر ناهید ، 4محمدجواد کبیر دکتر ،3پور شیروانیسیدداود نصراهللا دکتر ،2، دکتر ابراهیم میکانیکی1امیري حسن اشرفیان دکتر
  8دکتر محمد نعیمی طبیعی ،7 کالمرودي ، دکتر حسین رحیمی6، دکتر قاسم اویس5جعفري

 

 ،مرکز عوامل اجتماعی موثر بـر سـالمت  دانشیار،  -2، دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمتهاي داخلی، متخصص بیماري -1
استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و  -4دانشگاه علوم پزشکی بابل  ،مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمتاستادیار،  -3دانشگاه علوم پزشکی بابل 

دکتري  -6استادیار، مرکز مدیریت شبکه، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -5توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
اي، معاون فنی، معاونت بهداشـتی، دانشـگاه علـوم پزشـکی     دکتري حرفه -7نت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران اي، معاون اجرایی، معاوحرفه

  هاي عفونی، معاون بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گلستانمتخصص بیماري -8گیالن 
 

اجـرا شـده،    84سـالمت کـه از سـال    برنامه ملی پزشک خانواده و بیمه روستایی یکی از اصالحات بزرگ نظام  و هدف: مقدمه
مطالعه به منظور بررسی کمیت منابع و الزامـات اساسـی تـامین شـده در      باشد. اینمستلزم تامین منابع و امکانات مورد نیاز می

  هاي شمالی ایران انجام گرفت.برنامه پزشک خانواده در استان
درصد مراکز مجري طرح پزشک خانواده و  25 انجام گرفت. 1391شش ماهه دوم در  کهاز نوع مقطعی بوده  مطالعه روش کار:

مرکز مجري بصورت تصادفی سیسـتماتیک   552مرکز از  139بیمه روستایی در سه استان گلستان، مازندران و گیالن، مجموعا 
ی آن مـورد تائیـد   ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایـی و پایـای  آوري دادهابزار جمعبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 

  .شدتحلیل  P<0.05داري معنی در سطح SPSS17ها در قرار گرفت. داده
درصـد) داروخانـه خصوصـی     6/44مرکـز (  62درصد) داروخانـه دولتـی،    5/34مرکز ( 48مرکز مطالعه شده،  139: از  ها:یافته

درصـد) واحـد تزریقـات و     7/95مرکـز (  133قلم داروي کامـل برخـوردار بودنـد.     279) مرکز از آنها از %8/51( 72داشتند که 
 138درصد) واحد فعـال آزمایشـگاه داشـتند.     2/30مرکز ( 42ان و درصد) واحد بهداشت دهان و دند 4/60مرکز ( 84پانسمان، 

درصد) حداقل یک کپسول اکسیژن داراي مـانومتر   1/97مرکز ( 135درصد) از حداقل یک دستگاه کامپیوتر سالم،  3/99مرکز (
درصـد)   2/71مرکز ( 99درصد) حداقل یک دستگاه فور سالم،  8/92مرکز ( 129درصد) ترالی اورژانس، 2/94مرکز ( 131سالم، 

پزشک خانواده شاغل در مراکز مطالعه شده،  188سالم داشتند. از  ECGدرصد)  2/66مرکز ( 92حداقل یک نگاتوسکوپ سالم، 
درصـد)   6/76پزشـک (  144درصـد) میـز سـالم اداري،     8/87پزشـک (  165درصد) اطاق (مطب) مستقل،  5/74پزشک ( 140

درصـد) کـامپیوتر سـالم داشـتند. میـزان       7/69پزشـک (  131فتالموسـکوپ سـالم،   درصـد) آ 8/37پزشک ( 71اتوسکوپ سالم، 
  ).P<0.05دار وجود داشت (هاي شمالی ایران تفاوت معنیبرخورداري بعضی از منابع و امکانات در استان

راي تـامین آن بایـد   نشان داد بعضی از امکانات و الزامات در تعدادي از مراکز مجري تامین نشده است که بنتایج  گیري:نتیجه
  اقدامات موثرتري بعمل آید.

 مرکز بهداشتی درمانیسالمت،  تامین منابع، خدمات بیمه روستایی،پزشک خانواده،  هاي کلیدي:واژه
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  دانشگاه علوم پزشکی بابل:هاي حوزه معاونت بهداشتی اعتبارات ردیف متمرکز برنامه
 1389-1391  

  
  3پور شیروانی، دکتر سیدداود نصراهللا 2محسنی، محمدرضا 1سید جعفر موسوي روشن

  

   ، دانشگاه علوم پزشکی بابلعملکرد شیو پاکارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدیریت بودجه  -1
  مدیر بودجه و پایش عملکرد، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  پزشکی بابل ، معاونت بهداشتی، دانشگاه علومHSRدبیر کمیته  - 3

 
هاي مشخصی را براي تحقق هدف معینی دنبال اعتبارات ردیف متمرکز بخشی از بودجه ساالنه است که فعالیت هدف:ومقدمه
حـوزه دانشـگاهی در راسـتاي    هرشـود. بـه عبـارتی چنانچـه     و با ارائه برنامه و ارسال گزارش عملکرد، اعتبار آن جذب می نموده

مدون و گزارش عملکرد بهتري ارائه نماید از محل ردیـف متمرکـز، اعتبـار بیشـتري جـذب خواهـد        دسترسی به اهدافش برنامه
هاي حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشـکی بابـل انجـام    نمود. این مطالعه به منظور بررسی اعتبارات ردیف متمرکز برنامه

  است.گرفته
انجام گرفت. جامعه پژوهش کلیه نامه هـا   1392ت مقطعی در پائیز سال این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به صورکار: روش

در مـدیریت بودجـه    1389-1391بهداشت و درمان  بوده، که در طول سال هاي هاي متمرکز وزارت ردیفهاي  ابالغی و حواله
اسـناد مـرتبط بـه آن بصـورت     و پایش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل بایگانی شده، و همـه  

هـاي مشـمول دریافـت    هـا و برنامـه  ها فرم محقق ساخته شامل ردیـف آوري دادهابزار جمعسرشماري مورد مطالعه قرار گرفت. 
  است.شدهها وارد نرم افزار اکسل گردیده و توصیف اعتبارات ردیف متمرکز بوده است. داده

تومـان بـوده، کـه بـه      5,034,734,083ه حوزه بهداشتی در طول مـدت بررسـی،   کل اعتبارات ردیف متمرکز مربوط بها: یافته
تومـان بـا    1,130,717,600تومـان ، مبلـغ     814,483,608) به ترتیب  عبارتند از مبلـغ  1389-1391تفکیک دوره سه ساله (

 -هـاي سـالمت شـهري   ب برنامهاست. بیشترین اعتبار را به ترتیبوده   %173تومان با رشد   3,089,772,200و مبلغ  %39رشد 
تومان)، پیشگیري بیماریهاي نوپدیـد   964,651,608تومان)، خدمات بهداشتی( 2,169,400,000برنامه اجراي پزشک خانواده (

تومـان)، و   204,800,000تومان)، مـدیریت بیماریهـا (   285,252,600، بیماریهاي غیر واگیر( تومان) 320,000,000و بازپدید(
تومـان)، اجـراي عملیـات واکسیناسـیون تکمیلـی فلـج        2,300,000(سـالمت کودکـان   هـاي را به ترتیب برنامه کمترین اعتبار

تومـان) بـه    4,600,000بهـورزي(  -تومان)، مدیریت نیروي انسـانی  3,300,000تومان)، کاهش خطر بالیا ( 3,000,000اطفال(
 استخود اختصاص داده

 1391الـی   1389هـاي  اعتبارات ردیف متمرکز مربوط به حوزه معاونت بهداشتی در سالاست مطالعه نشان داده  گیري:نتیجه
گردد با وجود اجراي برنامه پزشک خانواده شهري و اقدامات نظـارتی جهـت پیشـگیري    است. لذا پیشنهاد میرشد مثبت داشته 

... برنامه مدون داشته، و بـا ارسـال بموقـع گـزارش     بیماریهاي غیر واگیر، پیشگیري از اعتیاد به مواد مخدر، امنیت غذا و تغذیه و
  عملکرد از محل ردیف متمرکز، اعتبار بیشتري جذب شود.

  اعتبار متمرکز، بودجه، ردیف متمرکز، حوزه بهداشتی هاي کلیدي:واژه
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  مزیت هاي روش حسابداري تعهدي بر حسابداري نقدي

  4، مهدي رضازاده 3، ابراهیم ابراهیم زاده 2، سامره طبري زاده 1سیده زهرا اسالمیان فر

  
  کارشناس حسابداري ، حسابدارمسئول ،مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد،دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  کارشناس حسابداري،حسابدارمسئول، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد،دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
  ی شهید یحیی نژاد،دانشگاه علوم پزشکی بابلحسابدار، مرکز آموزشی درمان-  3
  حسابدار، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد،دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
  

 الزامی مدیریت هايسیاست و اهداف ها،برنامه به دستیابی براي یکپارچه و جامع مالی نظام ایجاد مروزها مقدمه و هدف:
 به متعلق درآمدهاي از مالی دوره هر هايهزینه وضع اصل رعایت منظور به دولتی نهادهاي و هاسازمان دیگر سویی از. باشدمی

 تعهدي حسابداري از استفاده به ملزم مالی دوره هر پایان در واقعی مالی وضعیت و مالی سال زیان یا سود تعیین و دوره همان
 حسابداري نقدي انجام گرفت.  . این مطالعه به منظور شناسایی مزیت هاي حسابداري تعهدي برهستند

انجام  googleبا استفاده از ماهنامه حسابدار و موتور جستجوي 1393پژوهش حاضر مروري می باشد که در تیر ماه  :کارروش
  مورد قابل استفاده قرارگرفت که داده هاي جمع آوري شده به روش دستی طبقه بندي شد. 20مقاله استخراج شده 30شد. از

 سیستم  اصالحات واقع در و نماید می خود عملیاتی بودجه تدوین و تهیه به ملزم را سازمان تعهدي حسابداري ها:یافته
 تعیین براي منطقیمبنایی  تعهدي روش از استفاده شود می محسوب تعهدي حسابداري اجزاي از یکی عنوان به اي بودجه
 ها برنامه عملکرد ارزیابی سهیلت شوند می محاسبه واقعی بطور ها هزینه روش دراین است موزشیآ محصوالت شده تمام بهاي

 از نقدي مبناي به نسبت تعهدي مبناي اساس بر شده تهیه مالی هايصورتمی باشد  شده تمام بهاي به رسیدن طریق از
 به نسبت تعهدي مبناي بر شده تهیه مالی هاي صورت دارد بهتري فهم قابلیت و است برخوردار تري مناسب کیفیت و کارائی
 یم منعکس زمانی گیریهاي تصمیم براي تري مناسب و مرتبط اطالعات و برخورداراست تريمطلوب اعتماد قابلیت از نقدي
 شفافیت و است برخوردار تري مناسب مقایسه قابلیت از نقدي به نسبت تعهدي مبناي بر شده تهیه مالی هاي صورت نماید

  . گردد می سازمان مسئولین براي بهتري هايگیري تصمیم موجب آن اطالعات

این مطالعه نشان داد که حسابداري تعهدي مزیت هاي بیشتري نسبت به حسابداري نقدي دارد. پیشنهاد می  :گیرينتیجه
  گردد همه سازمان ها به تدریج نسبت به حسابداري تعهدي اقدام نمایند.

  بودجه عملیاتی، حسابداري تعهدي، حسابداري نقديواژه هاي کلیدي: 
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  حسابداري منابع انسانی
  

  2، حسین عباسپور فیروزجاه1معصومه یدالهی

  

  رئیس اداره رسیدگی واعتبارات امورمالی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
  پرستار، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
  

ي سازمان بارزتر است. وجه تمایز سازمانها، هاي سنتی در حال تغییر است. این تغییرات در حوزه: امروزه آموزهوهدفمقدمه
توان گفت، شکست یا موفقیت هر سازمان مرهون منابع انسانی ا ست. آفرینش دانش توسط منابع انسانی است. به اختصار می

  نی انجام گرفت.این مطالعه بمنظور شناسایی ، اهمیت محاسبه حسابداري منابع انسا
 HRA انجام گرفت وداده ها از طریق جستجو در سایت اینترنتی  93: این مقاله از نوع مروري بوده که در تابستانکارروش

.COM  مقاله انجام گرفت. داده ها بصورت دستی استخراج و طبقه بندي شد. 6و دستبابی به 
ي پول و تولید کشورها انسانی درعلم مدیریت بوجود آمد و بعنوان پشتوانهتفکر نوینی در زمینه منابع  1980: در سال یافته ها

حسابداري منابع . مورد توجه مدیران واقع شد، مانند یک اصل بدیهی، جایگاه ویژه اي یافت. و جهت ارتقاي سطح عملکرد
ها ، از زمان استخدام تا بعد از ندازه گیري ارزش هاي حاصله توسط یک کارمند در مقابل هزینه انسانی ،  همان فرآیند ا

بازنشستگی را شامل می شود. حسابداري منابع انسانی خدمات زیر را در یک سازمان ارائه میکند: اطالعات هزینه در مورد 
ارزیابی منابع انسانی و اینکه آیا این منبع باید بماند ، توسعه یابد یا حذف شود ، پرورش مدیران متخصص و راه درست تفکر. 

کند ، اما در جستجوي راهی براي سرمایه سابداري منابع انسانی به طور خودکار انسان را به صورت یک دارایی تصور نمیح
گیري فعالیتهاي مرتبط با نیروي انسانی ، نیازمند استفاده از ابزار و گذاري سازمانی بروي انسانها می باشد. تالش براي اندازه

بود که با استفاده از حسابداري منابع انسانی می توان به آن دست یافت.  براي تعیین ارزش  لوازم مربوط و قابل اتکا خواهد
استفاده کرد. اکثر سازمانها اطالعات دقیقی از  "روش ارزشگذاري منابع"و   "روش هزینه "توان از :پولی منابع انسانی می

هاي ناملموس خود نظیر ي رسمی از داراییموال سابقهدارایی هاي ملموس خود دارند مثل ساختمان، تجهیزات، و.. ولی مع
هاي انسانی خود ندارند. امروزه ، تردیدي نیست که منابع انسانی باید قیمت گذاري و بعنوان بخشی از ارزش اقتصادي دارایی

توجه به نیروي ي خاصی مستهلک گردد. بی تردید در دنیاي رو به رشد هاي سازمان در ترازنامه منعکس و به شیوهدارایی
انسانی و اندازه گیري این منبع مهم از ضروریات بوده و نداشتن اطالعات دقیق درباره ي ارزش اقتصادي چنین دارایی هاي 

  کمیاب ، از نکات ضعف سیستم هاي فعلی حسابداري بشمار می رود.
ود را محاسبه و نسبت به بهبود آن اقدام این مطالعه نشان داد که هر سازمانی باید حسابداري منابع انسانی خ گیري:نتیجه

ي محاسبه حسابداري منابع انسانی اقدام نماید. پیشنهاد میگردد دانشگاه علوم پزشکی بابل بتدریج نسبت به ترویج و توسعه
  نماید.

 مدیریت منابع انسانی، تاریخچه حسابداري، : حسابداري منابع انسانیواژه هاي کلیدي
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  اجراي  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل بااختصاصی  میزان درآمد
  1382: طرح پزشک خانواده شهري

  
،   5محمدقنبري،4،  حسن علیزاده افروزي3مهندس حسین هدایتی، 2،دکتر محمود حاجی احمدي  1دکترحسن اشرفیان امیري

  6فتح اله رحمتی نقیبی
  

  معاون بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  معاون توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  معاون اداري ومالی ،معاونت بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  مدیرامورمالی، معاونت توسعه مدیریت ومنابع ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
  مسول آموزش بهداشت، معاونت بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5
  اداره حسابداري، معاونت بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی بابل رییس -6
  

 )د(و ي(ج)بنـدها  يدر ارتباط با سـالمت و بـه منظـور اجـرا     يمقام معظم رهبر یابالغ يها استیس يدر راستا هدف:ومقدمه
، دانشـگاه علـوم   شـهري منـاطق  درپزشک خانواده برنامه  و ابالغ دستورالعمل بیتصو ن،یتدو تیو با عنا 35و الف ماده  32ماده

پزشکی بابل نیز همزمان با دانشگاههاي علوم پزشکی مازندران و فارس برنامه پزشک خانواده شهري در دو شـهربابل و امیـرکال   
بررسی میزان افزایش درآمد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اجراي برنامه پزشک این مطالعه به منظور  اجرا نمود.

  انجام گرفت.خانواده شهري 
. جامعه پژوهش کلیه پزشکان خانواده شـهري بودنـد   انجام گرفت 1393سال که در بوده توصیفی از نوع  این مطالعهکار: روش

ها لیست محقق ساخته بود. داده هـا بـا بررسـی مسـتندات مربـوط      آوري دادهر جمعابزاکه به صورت سرشماري انتخاب شدند. 
درمانی شهري و جستجو در سامانه نرم افزاري پویا سامانه جمع آوري و درنـرم افـزار اکسـل     -فیش هاي واریزي مراکزبهداشتی

  .شدوارد شده و با شاخص هاي مرکزي محاسبه و توصیف 
 1392میلیـون ریـال بـوده کـه در سـال        5،352و 2،158به ترتیـب    1392و  1391در سالهاي کل درآمد اخذ شده ها: یافته

درمـانی شـهري در طـول     -درصد رشد داشته است. کل درآمدهاي اخـذ شـده در مراکـز بهداشـتی     248نسبت به سال ما قبل 
نقـدي و تزریقـات و پانسـمان و سـایر     و سهم آن به تفکیک موارد به شرح زیر به میلیون ریال بوده است: فرانشـیز و   1391سال

درصد)، کل درآمدهاي اخذ شده بابت برنامه  پزشک خانواده شـهري در طـول در    51(1099درصد)، اسناد بیمه اي  49( 1059
اجـاره ، اسـتهالك    %10و سهم آن به تفکیک موارد به شرح زیر به میلیون ریال بـوده اسـت: درآمـد حاصـل ازکسـر      1392سال

درصد)، و بیشـترین سـهم درآمـد     8/67( 3629صد)، و کسر نمودن هزینه حقوق  از کارانه پرداختی پزشکان در 20/32( 1713
درصد) اختصاص یافت. از درآمدهاي شهري اخذ شده، درآمد اجاره ، استهالك و کسـر  8/67وصول شده ازکسرکل هزینه حقوق(

  افزایش یافته است. 1392هزینه حقوق از کارانه پرداختی پزشکان بیشترین رشد در سال 
مطالعه نشان داد اجراي برنامه پزشک خانواده شهري باعث افزایش درآمد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  گیري:نتیجه

گردد در راستاي افزایش درآمد و سالمت جامعه تعداد پزشکان بیشتري در این برنامه و در بابل گردیده است. لذا پیشنهاد می
  درمانی مشارکت داده شود.  - مراکز بهداشتی

  درآمد ، پزشک خانواده شهري ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، سازمانهاي بیمه گر هاي کلیدي:واژه
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  سنجی بودجه ریزي عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلامکان
  

  5پور، حکیمه گلعلی4، نرجس تقی مشایی3، علی سلملیان2، فریدون کیهانیان1سعیده کاکوان
  

  مالی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -کارشناس ارشد مدیریت دولتی - 1
   دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مسئول خدمات، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارگزین، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4
 رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابللیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري  - 5
  

 پزشکی، علوم هايدانشگاه گستره آن در تبع به و کشور سطح در ايبرنامه ریزيبودجه ناکارایی به توجه با هدف:مقدمه و
 ولی پذیرفته، خصوص اقداماتی صورت این در و گرفته قرار دولتمردان توجه مورد بندي عملیاتیبودجه روش تغییر ضرورت

 آن تبع به و الزامات به نکردن توجه روند، این نبودن موفق دالیل از یکی شاید .است نگردیده حاصل دلخواه نتایج متأسفانه
اند، داده قرار اول اولویت را، کار در سرعت و رفته آن اجراي سراغ به البداهه ها، فیزیرساخت سازيهآماد بدون است که موانعی

دانشگاه علوم پزشکی  در) 2004» (مدل شه«ي عملیاتی بر اساس ریزنظام بودجهامکان اجراي  شناساییصدد  در پژوهش این
   باشد.و خدمات بهداشتی درمانی بابل می

  
آوري اطالعات مورد هاي تحلیلی است که در آن براي جمعمطالعه حاضر، یک پژوهش کاربردي و از نوع پژوهش روش کار:

اي و میدانی استفاده شده است که در بعد میدانی از پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماري نیاز از هر دو روش کتابخانه
بودجه دانشگاه، رؤسا و  بودجه، کارشناسان و برنامه الی، مدیرانم معاونین، مدیراننفر رئیس و کلیه  30پژوهش، شامل 

باشند که با استفاده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل می هايها و بیمارستانمعاونین مالی دانشکده
  مورد تحلیل قرار گرفت.  SPSS 20سرشماري نظرات آنها با نرم افزار 

  
اي، سازمانی) و هاي پژوهش حاضر، توانایی(ارزیابی عملکرد، نیروي انسانی، فنی)، اختیار(قانونی، رویهبر اساس یافته ها:یافته

  ریزي عملیاتی بر اساس مدل شه تشخیص داده نشدند. پذیرش(سیاسی، مدیریتی، انگیزشی) به عنوان موانع استقرار بودجه
 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی هنده این واقعیت است که در حال حاضر دانشگاه هاي این پژوهش نشان دیافته گیري:نتیجه
  ریزي عملیاتی را دارد.توانایی، اختیار و پذیرش الزم براي اجراي بودجه درمانی بابل

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل پذیرش، اختیار، توانایی،ریزي عملیاتی، بودجههاي کلیدي: واژه
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   1389-1392اي در دانشگاه علوم پزشکی بابل: هزینهروند  جذب اعتبار 
  

  3شیرین حاتمی ،2، زهرامنعمی1دکتر سیما عطاریان

  

  واحد بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، MPHپزشک عمومی و  - 1
  پزشکی بابلکارشناس بودجه ،واحد بودجه،معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم - 2
  ، واحد بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلرایانهکارشناس  - 3
  

یکی از منابع اعتباري دستگاههاي دولتی اعتبارات هزینه اي است که از محل درآمد عمومی دولت بـراي هزینـه    هدف:ومقدمه
از روند جذب این اعتبار، مدیران را در امر برنامه ریزي کمک مـی کنـد.    هاي عمومی دستگاهها به خزانه واریز می گردد.آگاهی 

  این مطالعه به منظور بررسی روند جذب اعتبار هزینه اي در دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت گرفت.
  

موارد مورد بررسـی اعتبـار مصـوب ، اعتبـار      انجام گرفت.  1393که در تابستان سالبوده توصیفی از نوع  این مطالعهکار: روش
هـا  آوري دادهابـزار جمـع  جمع آوري گردید.  1392تا  1389اي  بوده که از سال وصولی، اعتبار مورد نیاز و کسري اعتبار هزینه

  .گردیدها وارد اکسل شده و توصیف هاي استاندارد بودجه تفصیلی بوده دادهفرم
 

میلیـون  723115،584046،449839،390311بـه ترتیـب    1392تـا   1389اي دانشگاه از سـال  اعتبار مصوب هزینه  ها:یافته
درصـد کمتـرین رشـد را داشـته اسـت.       15، با 1390درصد بیشترین و در سال  29، با 1391ریال با روند افزایشی که در سال 

 میـزان یلیـون  ریـال بـوده اسـت.که     م 783121،  550735،453429،402611اي در این سالها به ترتیـب  اعتبار وصولی هزینه
افزایشی بوده است. اعتبار مورد نیاز دانشگاه در بخـش   1391غیر از سالبهوصول اعتبار در هر سال نسبت به مصوب همان سال 

میلیون ریـال بـوده و کسـري اعتبـار هزینـه اي در       1080220، 763460 ،472308،565595هزینه اي در این سالها به ترتیب 
میلیون ریال بوده است که هـر دو داراي رونـد افزایشـی بـوده     297099،212725،112166،69697سالها  به ترتیب طی همین 

  است.
 

) مطلوب بوده اما روند اختصاص 1391مطالعه نشان داد که وصول اعتبارات هزینه اي در هر سال (منهاي سال گیري: نتیجه
اي که سبب روند افزایشی در کسري اعتبار در طی ذکر مناسب نبوده بگونهاعتبار هزینه اي به دانشگاه در طی سالهاي فوق ال

این سال ها گردیده است. پیشنهاد می گردد مطالعه اي در زمینه تعیین علل عدم اختصاص اعتبار هزینه اي مناسب صورت 
  گیرد.

 
 اي ، جذب اعتبار، دانشگاه علوم پزشکی بابلاعتبار هزینههاي کلیدي: واژه
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   تامین اعتبار جهت احداث، تعمیر و تجهیز مراکز و خانه هاي بهداشت تابعه میزان
   1389-1391دانشگاه علوم پزشکی بابل: 

  
  4پور شیروانی، دکتر سیدداود نصراهللا 3، محمدرضا محسنی2، سید محمد حسینی بیجیکال1سید جعفر موسوي روشن

  

   ، دانشگاه علوم پزشکی بابلعملکرد  شیبودجه و پا تیریمد ،یدولت تیریکارشناس ارشد مد - 1
  کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  مدیر بودجه و پایش عملکرد، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  ، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلHSRدبیر کمیته  - 4
  

باشند. خدمات بهداشتی و همه واحدهاي ارئه دهنده خدمات سالمت نیازمند به یک فضاي فیزیکی مناسب می هدف:ومقدمه
-ارائه می هاي بهداشتخانه و هاي بهداشتیمراکز بهداشتی درمانی، پایگاهدرمانی سطح اول نظام شبکه در فضایی تحت عنوان 

اي است. که نیازمند تامین اعتبار از محل تملک دارائیهاي سرمایه مانیواحدهاي بهداشتی درگردد. احداث، تعمیر و تجهیز 
گیرد. این مطالعه به منظور بررسی میزان تامین اعتبار جهت احداث، تعمیر هاي عمرانی صورت میتحت عنوان طرحها و پروژه

  و تجهیز مراکز و خانه هاي بهداشت تابعه  دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفت.
  

هـاي  انجام گرفت. جامعه پژوهش موافقت نامـه  1392این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به صورت مقطعی در پائیز کار: روش
بوده، که در مدیریت بودجه و پایش عملکـرد معاونـت توسـعه     واحدهاي بهداشتیمبادله شده مربوط به احداث، تعمیر و تجهیز 

فـرم پژوهشـگر سـاخته شـامل اعتبـارات      هـا  آوري دادهابزار جمعاست. ایگانی شده مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل ب
  است.ها وارد نرم افزار اکسل گردیده، و توصیف شدهبابل بود. دادهواحدهاي بهداشتی هاي مربوط به ها و پروژهطرح

  
بـه مبلـغ      1391و1389در مقطـع سـالهاي    واحـدهاي بهداشـتی  کل اعتبار تامین شده بابت احداث، تعمیر و تجهیـز  ها: یافته

تومـان    58,900,000به مبلـغ   1391تومان و در سال  136,950,000به مبلغ  1389تومان بوده، که در سال  195,850,000
تومان، تعمیر مراکـز بهداشـت    55,000,000هاي بهداشتی روستایی بوده است. در مقطع دو سال براي طرح تعمیر مراکز و خانه

تومــان، تجهیــز مراکــز وخانــه هــاي بهداشــت   17,900,000تومــان، تجهیــز مراکــز بهداشــت شــهري   16,150,000شــهري 
جشـن اتمـام    1389اسـت کـه در سـال    تومان، بـوده  75,000,000تومان و احداث خانه هاي بهداشت روستایی  31,800,000

  است.احداث خانه هاي بهداشتی برگزار شده
  

است. لـذا  رشد منفی داشته  1389نسبت به سال  1391است که مبلغ اعتبار تامین شده سال مطالعه نشان داده  گیري:نتیجه
با توجه به اینکه عمده واحدهاي ارائه دهنده سطح اول خدمات قدمت زیادي دارند. بنابر این پیشنهاد می گردد در صورت عـدم  

  از بخش دولتی، به مشارکت مردم وخیرین توجه بیشتري گردد. هاي بهداشتیواحدتحقق اعتبار مورد نیاز براي تعمیر و تجهیز 
  

  اعتبار، تملک دارایی، احداث، تعمیر و تجهیز ، واحدهاي بهداشتیهاي کلیدي:واژه
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 طرف سازمان تامین اجتماعی علل کسورات نسخ بیمه از
  

  احمدچالی اسدپور داود
  

  ، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پرشکی بابل حسابداري کارشناس 
  

صادره از  یکی از راههاي حصول درآمد در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ارسال نسخ بیمهمقدمه وهدف: 
می باشد. هدف از این پژوهش بررسی علل    اجتماعی تامین  بیمه  سازمان  به  ه،مراکز بهداشتی درمانی تابعپزشکان سوي 

  کسورات نسخ بیمه از طرف سازمان بیمه تامین اجتماعی می باشد. 
  

انجام گرفت. جامعه پژوهش نسخ ارسالی معاونت  1393که در مرداد ماه سال  هاین تحقیق به صورت توصیفی بودروش کار: 
به سازمان بیمه تامین اجتماعی استان مازندران بوده که به  93در اردیبهشت ماه سال  لدانشگاه علوم پزشکی بابی بهداشت

به صورت مراجعه حضوري به اسناد لیست محقق ساخته بوده و صورت سرشماري انتخاب گردیده. ابزار جمع آوري داده ها 
-داده darman.sso.ir سایت   ستجودرتکمیل گردیده. و نیز با جو بررسی اسناد ومدارك مربوطه  پزشکی تامین اجتماعی 

  هاي جمع اوري شده به صورت دستی طبقه بندي وتوصیف شد.
  

برگ از طرف سازمان مربوطه مورد  3482، تعداد 93برگ بیمه که مربوط به ماه اردیبهشت سال  3696از تعداد یافته ها: 
سورات منظور شده بدین شرح می باشد ، تعداد برگ مشمول کسورات واقع شده است.علت ک 214تائید قرار گرفته و تعداد 

به خاطر خدمت خارج از قرارداد و  %6/19 برگ و حدوداً 42بدلیل مخدوش بودن تاریخ ویزیت، تعداد  %9/79برگ حدوداً  171
  بدلیل اضافه درخواست اعالم گردیده است.  %5/0 برگ 1تعداد 

  
شاغل کسورات بدلیل مخدوش بودن تاریخ ویزیت از طرف پزشکان  این تحقیق نشان داده است که علت عمده:  نتیجه گیري

پزشکان  کلیه توجیهی برايآموزشی وکالس  جهت کاهش کسورات می شود مراکز بهداشتی درمانی می باشد. پیشنهاددر 
  طرف قرارداد برگزار شود.

  
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابلاسناد پزشکی، نسخ بیمه کسوراتکلیدي : ي واژه ها 
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  هاي علوم پزشکی کشورهاي نوین مالی در دانشگاهنیاز به استقرار نظام
  

  5پور، حکیمه گلعلی4، نرجس تقی مشایی3، علی سلملیان2، فریدون کیهانیان1سعیده کاکوان
 

  مالی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل(نویسنده مسئول)  -کارشناس ارشد مدیریت دولتی - 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، رئیس اداره امور عمومی، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  ول خدمات، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مسئ - 3
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارگزین، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4
  لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5
  

ترین هاي سالمت و از اساسیگذاران نظامهاي سیاستترین دغدغهتأمین و توزیع منابع مالی از مهممدیریت مقدمه و هدف: 
شود که بدون ایجاد زیر ساختی مناسب براي اثر بخش از منابع درمانی محسوب میدهنده هر سیستم بهداشتیاجزاي تشکیل

بهتر از این منابع نخواهد داشت. در این راستا وزارت بهداشت درمان تر و مالی، افزایش اعتبارات مالی تأثیري در استفاده مناسب
و آموزش پزشکی، اصالحات در نظام مالی بخش سالمت را آغاز نموده است که اولین فاز این اصالحات مالی در سیستم سالمت 

ري تعهدي به جاي کشور که در سطح دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انجام شد، استقرار حسابدا
ها دولتی ایران در حال حاضر براي ثبت رویدادهاي مالی از حسابداري نقدي است. این در حالی است که در سایر سازمان

  شود.شده استفاده میحسابداري نقدي تعدیل
  

اي به بررسی پیشینه در هباشد، در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخاناز آنجائیکه روش تحقیق به صورت مروري میروش کار: 
 ,Google Google Scholarپرداخته و سپس با جستجو در سایت  زمینه مزایاي حسابداري تعهدي مقابل حسابداري نقدي

Modir.ir, Modiryar,  و پایگاه مقاالتElsevier Emerald, Sid, magiran, هاي تمامی مقاالتی که در عنوان و کلید واژه
مقاله دانلود و بررسی  42دي و حسابداري نقدي استفاده شده بود، مورد جستجو قرار گرفت. در نهایت آنها از حسابداري تعه

  گردید.
  

مقاله در مورد حسابداري نقدي  30حسابداري تعهدي و  مقاله در مورد 12اي در جستجوي منابع اینترنتی و کتابخانهها: یافته
ها و دهی وضعیت نگهداري حساببه دالیل زیادي از جمله سامان نوین مالینظام  است که این بر اعتقاداستخراج گردید. 

هاي دائم و موقت استاندارسازي آنها و تهیه کدینگ واحد و تدوین سر فصلهاي نظام مالی و شناسایی سرمایه و سایر حساب
یابی دقیق جهت رسیدن به قیمت تمام هزینههاي ثابت و اصالحات مرتبط با آن، ها، شناسایی موجودي کاال و داراییبیمارستان

شده خدمات، ایجاد نظارت مستمر و مناسب بر گردش عملیات مالی واحدهاي تابعه در ستاد، حذف عملیات تکراري و موازي 
  ریزي عملیاتی و... ناچار به تغییر نظام حسابداي از نقدي به تعهدي است.در امور مالی ستاد و واحدهاي تابعه، بودجه

  
گویی در پاسخ یا و اثربخشی کارایی، سبب بهبود نظام نوین مالی کارگیريبه دهد کهنتایج این تحقیق نشان میگیري: نتیجه

  گردد. می سطح دانشگاههاي علوم پزشکی
  

 هاي علوم پزشکی.حسابداري تعهدي، حسابداري نقدي، مبناي حسابداري، نظام سالمت، دانشگاه: هاي کلیديواژه
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  بازاریابی بین المللی خدمات بیمارستانی ایرانمدل 
  

  5محمد علی جهانیدکتر  ،4رضا رضایی  ، 3قهرمان محمودي دکتر  ،2علی  نقشینهدکتر  ،1سید مظفرربیعیدکتر 
  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                            ، رئیس دانشگاه ، متخصص بیهوشی وعضوهیات علمی  - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                               ،معاون درمان، متخصص جراحی عمومی  - 2
  دانشگاه  آزاد واحد ساري                  ، هیات علمی عضو ی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی ، دکتري تخصص -3
  وزارت بهداشت               ، معاونت درمان ، رییس اداره بودجهد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی ، کارشناس ارش - 4
   دانشگاه علوم پزشکی بابل ، عضو هیات علمی، دکتري تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی  - 5
  

رقابت جهانی وارد صنعت مراقبت هاي سالمتی نیز شده است،در یک دو دهه گذشته به علت لیسـت طـوالنی   و هدف: مقدمه 
بیمارستان ها و همچنین قیمت باالي خدمات ارائه شده و تمایل کم به بازاریابی در آمریکا وکشـورهاي اروپـایی، بیمـاران بـین     

مان در سایر کشورهاي ارائـه دهنـده خـدمات بیمارسـتانی در سـطح بـین       المللی و حتی بیماران کشورهاي فوق عالقمند به در
بازاریابی خدمات بیمارستانی ایران به منظور ارتقاء مشارکت درجذب مشتریان خـدمات   المللی شده اند پژوهش حاضر به منظور

  انجام گرفت.تشخیصی و درمانی بیمارستان ها 
  

در این مطالعه تعدادي از تطبیقی  انجام گرفت.  -پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردي است که به شیوه توصیفی :روش کار
مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. داده هـاي مـورد نیـاز کشـورهاي         تایلند، مالزي  هند،،  انگلستان کشورهاي منتخب شامل: امریکا،

ه و الگوي اولیه تهیه گردیـد. الگـو از طریـق دلفـاي تکنیـک بـه آزمـون        منتخب از طریق فرم جمع آوري داده ها گردآوري شد
  ارائه گردید.نهایی الگوي گذاشته شده وبراساس داده هاي حاصل 

  
کشورهاي پیشرو وموفق در سطح بین المللی با بازاریابی موفق در ارائه خدمات بیمارستانی در دهه گذشته توانسته  یافته ها:

خدمات بین المللی داشته باشند.الگوي طراحی شده نیز  در این پژوهش ،با توجه به اصول بدست آمده  اند نقش موثري در ارائه
  از یافته هاي پژوهش و مطابق با شرایط ایران ارائه گردیده است.

  
خـدمات  بازار توریسم درمانی  به شدت به سوي رقابتی شدن پیش می رود  در صورتی می توان در بـازار آینـده   نتیجه گیري: 

بین المللی سالمت، جایگاه مطلوب خود را حفظ کرد که از هم اکنون  توجه جدي و همه جانبـه اي بـه ایـن صـنعت معطـوف      
  گردد.

  
  بازاریابی، بین المللی،خدمات بیمارستانی، ایرانهاي کلیدي: واژه
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  بودجه سایر شناور: یک مدل بسیار ساده براي یک مشکل بسیار پیچیده
  

 ،5سید جعفر موسوي روشن  ، 4سید محمد حسینی  ،3عادل آقایی نژاد،2محمد رضا محسنی  ، 1دکتر علی شبستانی منفرد 
  7دکتر سیما عطاریان ، 6یزهرا منعم

 

1 - phd،کارشناسی ارشد مدیریت ، مدیریت بودجه و پایش - 2بیمارستان شهید رجایی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل، پزشکی هسته اي،استاد
کاردان حسابداري، مدیریت -4کارشناسی جغرافیامدیریت بودجه و پایش عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی بابل،-3، عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی بابل

کارشناس - 6کارشناس ارشد مدیریت، مدیریت بودجه و پایش عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی بابل،- 5علوم پزشکی بابل، بودجه و پایش عملکرد، دانشگاه
، مدیریت بودجه و پایش عملکرد، دانشگاه علوم MPHپزشک عمومی و - 7حسابداري ،مدیریت بودجه و پایش عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  پزشکی بابل
  

هاي تکلیفی بخش مهمی از هزینه هاي یک دستگاه اجرایی را تشکیل میدهند. بخش قابل توجهی از هزینه  مقدمه و هدف:
انرژي مدیران در رابطه با کاهش این هزینه ها صرف میشود.اطالعیه ها و دستورالعملهاي متعددي به منظور جلوگیري از 

غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل است. یکی دیگر از  اسراف و مصرف بی رویه چاپ و توزیع میشود.  اما اجرایی شدن آنها اگر
معضالت مدیران حوزه پشتیبانی مراجعه دائم پرسنل جهت بکارگیري نیروي انسانی است.این مسئله نه تنها شاخصهاي نیروي 

عه بررسی انسانی دانشگاه را نامتعادل  میسازد بلکه پاسخ منفی به درخواست کنندگان موجب نارضایتی میگردد. هدف این مطال
  نتایج اجراي طرح بودجه سایر بر کنترل هزینه هاي تکلیفی دانشگاه بوده است.

بوده است. اطالعات با بررسی  87مقطعی بر روي هزینه کرد بودجه سایر در سال  –این مطالعه از نوع توصیفی : روش کار
نده اعتبارات دانشگاه (پس از پرداخت حقوق و اسناد هزینه انجام و با مقایسه عددي و نسبی تحلیل شده اند.در این طرح ما

مزایاي نیروهاي رسمی و پیمانی ) بر اساس شاخصهاي مربوطه توزیع گردید.به واحد ها تفهیم شد که از سرجمع این اعتبارات 
یشود در بایستی هزینه هاي تکلیفی ، حقوق نیروهاي شرکتی و اضافه کار پرسنلی را بپردازند.همچنین به آنها اجازه داده م

صورتیکه در هزینه هاي تکلیفی و پرداختی نیروهاي شرکتی صرفه جویی کنند میتوانند از محل صرفه جویی اضافه کار 
  پرسنلی بیشتري پرداخت نمایند.

درصدي هزینه  12درصدي هزینه هاي تلفن ، کاهش  30پس از اطالع رسانی و اجراي عملی طرح  شاهد کاهش : یافته ها
در مقایسه با سال قبل بوده ایم . همچنین کاهش تقاضاي  87درصدي هزینه هاي آب در نیمه اول سال  11 هاي برق و کاهش

پرسنل براي وسایل اداري و نیروي انسانی و حتی در مواردي تقاضاي کاهش تعداد نیروها از دیگر نتایج این طرح بوده اند. قبلی 
  منوط گردید.

وان به ایجاد انگیزه بیشتر جهت صرفه جویی ، مشارکت فعال همه پرسنل در صرفه از مزایاي اجراي طرح میتنتیجه گیري: 
جویی و پایش صرفه جویی توسط خود پرسنل اشاره نمود. با انجام این طرح  تمایل پرسنل براي جذب نیروي انسانی معکوس 

   شده و تمایل و مشارکت همه پرسنل براي واگذاري خدمات به بخش خصوصی افزایش مییابد.
  بودجه سایر شناور ، هزینه هاي تکلیفی ، پرداخت پرسنلی:واژه هاي کلیدي
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  تاثیر نظارت و کنترل بر کاهش هدر رفت منابع مالی تامین شیر مصنوعی مورد نیاز
  

  3، فاطمه قربا نزاده2طاهره علی نژاد ،1فاطمه بیانی
  

  بهداشت باروري، مدیر گروه سالمت خانواده، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل MPHپزشک عمومی ،- 1
 کارشناس پرستاري، کارشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
  بلکارشناس اپراتور دارویی، معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی با - 3
  

نظارت و کنترل یکی از اجزاي اصلی مدیریت محسوب می گردد به طوري که بدون توجه به این جزء سایر   : مقدمه و هدف
.  وجود ندارد براي انجام درست آنها   نیز ناقص بوده و تضمینی  و هدایت  ینده، سازما برنامه ریزي  اجزاء مدیریت از قبیل

ارت و کنترل بر کاهش هدر رفت منابع مالی تأمین شیر مصنوعی مورد نیاز مناطق هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نظ
  روستایی بوده است.

  
انجام گرفت . ابزار جمع آوري  1391لغایت  1382مداخله اي بوده که طی سالهاي  -این مطالعه از نوع توصیفی روش کار: 

قیمت  اخته شامل سال مطالعه ، تعداد کودکان زیر یکسال ، تعداد قوطی شیر مصنوعی مصرف شده ، س داده لیست محقق 
و نرم افزار نظام نوین مالی  1391لغایت   1382 خرید ( به قیمت سال مطالعه ) بود . داده با بررسی ذیج حیاتی سالهاي

دید . داده هاي جمع آوري شده به صورت دستی محاسبه طابق با نرم افزار معرفی شده توسط وزارت متبوع ) جمع آوري گر(م
  و توصیف شد . 

  
)   به  طور  متوسط  جمعیت  کودکان  زیر  یکسال    1386لغایت 1382در سال هاي  قبل از مداخله   ( :  یافته ها  

الی بر اساس قیمت قوطی و مقدار ری 8101/ 0±1447/ 1و میانگین ساالنه توزیع شیر مصنوعی   4/3043±2/104روستایی 
)  به طور متوسط 1391لغایت    1387ریال بود . در حالی که سال هاي پس از مداخله  ( 1215150000سال مطالعه 

قوطی   4476/ 0±2/1458و میانگین ساالنه توزیع شیر مصنوعی    3062/ 0± 129/ 5جمعیت  کودکان زیر یکسال روستایی 
ریال بود . در این میان بیشترین توزیع شیر مصنوعی در سال   671400000لعه  و مقدار ریالی بر اساس قیمت سال مطا

ریال بوده و کمترین توزیع شیر   1433850000قوطی و مقدار ریالی بر اساس قیمت سال مطالعه     9559به میزان   1385
  ریال بود .  452850000 قوطی و مقدار ریالی بر اساس قیمت سال مطالعه  3019به میزان   1391مصنوعی در سال  

  
قبل از مداخله زمان بعد از مداخله نسبت به  در دوران  این مطالعه نشان داد علی رغم افزایش در میانگین موالیدنتیجه گیري: 

پیشنهاد   کاهش  پنجاه درصدي رخ داده است . نی روستایی  مراکز بهداشتی درما بودجه تأمین شیر مصنوعی مورد نیاز در 
  .  براي سایر اقالم دارویی نیز این شیوه مداخله اي صورت پذیرد می گردد

  
  لی، شیر مصنوعی ، هدر رفت منابع مانظارت و کنترل واژه هاي کلیدي:  
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 دالیل جایگزینی حسابداري تعهدي به جاي حسابداري نقدي
  

  داوداسدپوراحمدچالی
  

  ،معاونت بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی بابل حسابداري کارشناس
  

بهداشت  به دلیل تنوع و پراکندگی واحدهاي تحت پوشش (حوزه پشتیبانی، دانشگاه هاي علوم پزشکی کشورهدف:  مقدمه و
قش که دراین راستا ند درمان و آموزش پزشکی،....) نیازمند برنامه ریزي صحیح و به موقع و نیز تخصیص بهینه منابع می باش

هدف ازاین مطالعه دالیل جایگزینی حسابداري تعهدي به جاي  خواهد بود. بی شک پررنگ وغیرقابل انکار حسابداري
  حسابداري نقدي می باشد.

  
جزوات دررابطه  انجام گرفت.داده ها ازطریق مطالعه کتابخانه اي و1393نوع مروري است که در سال  این مطالعه ازروش کار: 

استفاده  وحسابداري نقدي مقاالتی که درعنوان آنها حسابداري تعهدي Googleبا حسابداري تعهدي و سپس باجستجو در 
به صورت دستی استخراج و طبقه  دادهاي مورد نظر مقاله قابل دستیابی دانلود و 4 شده بود مورد جستجو قرار گرفت در پایان

  بندي گردیده.
  

 نظام سالمتتواندجوابگوي مناسبی براي می ذیل دالیل به تعهدي حسابداري باشدکه می ازاین هاحاکی فتهیا یافته ها:
تاکید براهمیت مدیریت هزینه و  -3امکان شناسائی بدهی هاي مشکوك الوصول  -2- هادانشگاه شناسائی مالی  امکان - 1باشد.

یر خصوصاً در بیمارستان ها چرا که این مهم در کنترل هزینه ها تغییر محاسبه هزینه ها از یک مبناي ثابت به مبناي متغی
نیز  ارائه بیشتر خدمات و جبران هزینه. و -4عملکرد واقعی مالی سازمان شناسائی می شود  ،شاین رو در و سهم به سزائی دارد

 - 3با استانداردهاي حسابداري عدم انطباق روش مذکور  -2عدم امکان ارزیابی عملکرد سازمان  - 1حسابداري نقدي به خاطر: 
عدم رعایت اصول تطابق درآمد و هزینه ها و عدم ثبت کامل - 4عدم وجود نظام بودجه بندي جامع مبتنی بر فعالیت ها 

عدم وجود  -6عدم هوشمندي سیستم کنترل داخلی مناسب و عدم امکان انعکاس واقعی وضعیت مالی - 5مطالبات و تعهدات 
نمی تواند جوابگوي نیازهاي   فع حاصل از بکارگیري دارائی ها و فعالیت هاي انجام شده با هزینه هاارتباط منطقی بین منا

  کشور باشد.علوم پزشکی دانشگاه هاي فعلی و آتی 
  

سازمانی دارد. پیشنهاد  مطالعه نشان داد جایگزینی حسابداري تعهدي به جاي حسابداري نقدي منطق علمی ونتیجه گیري : 
هاي بلند و اساسی برداشته بهره گیري از اصول حسابداري تعهدي و آموزش پرسنل امور مالی در این خصوص گاممی شود با 

  شود. 
  

تخصیص بهینه  ،، دانشگاه هاي علوم پزشکی، اطالعات و گزارشاتحسابداري نقديحسابداري تعهدي، واژه هاي کلیدي: 
  منابع.
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شده  در ارزشیابی سالیانه  فعالیتهاي پژوهشی تاثیر بودجه پژوهشی بر میزان  امتیاز کسب 
  90الی  82دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 

  
  1، فتح اله مرادي1دکتر علی بیژنی،  1محمود بابایی

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاونت تحقیقات و فن آوري ،  - 1
 

پزشکی کشور به منظور ارتقاء وضعیت پژوهش ارزشیابی فعالیتهاي پژوهشی دانشگاهها ودانشکده هاي علوم : مقدمه و هدف
به عنوان یکی از سیاستها، در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوري قرار گرفت و این  در دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

ارتقاء هدف از فرایند ارزشیابی  .فرایند هر ساله بر اساس دستورالعملهاي تعیین شده در دانشگاهها  به اجرا در آمده است
یکی از شاخص هاي مهم و تاثیر گذار در فرایند ارزشیابی و کسب  مبباشد. وضعیت پژوهش علوم پزشکی کشور در دانشگاهها

امتیاز بودجه می باشد. لذا پژوهش حاضر به بررسی بودجه پژوهشی دانشگاه و کسب امتیاز در ارزشیابی فعالیتهاي پژوهشی می 
  پردازد.

  
در نظر گرفته  1390الی  1380تحلیلی) بودجه پژوهشی و امتیاز کسب شده از سال  -ه ( توصیفیدر این مطالعروش کار: 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spssشده است. و داده ها با استفاده از نرم افزار 
  

که مقدار معیار بدست آمده است و از آنجایی  0,925با توجه به تجزیه تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون یافته ها: 
می باشد لذا این ضریب همبستگی بدست آمده معنا دار است یعنی   0,05بدست آمده و کوچکتر از  0,000  (sig)تصمیم 

بین میزان بودجه و امتیاز کسب شده ارتباط معنا داري وجود دارد همچنین طبق داده هاي موجود میانگین رشد بودجه 
میباشدکه نشان دهنده اینست که بودجه  0,33و میانیگین رشد امتیاز کسب شده  0,32،   1390الی  1382پژوهشی از سال 

  پژوهشی نقش به سزایی در امتیاز کسب شده دارد.
  

با توجه به نتایج بدست آمده و ارتباط معنی دار بودجه با امتیاز کسب شده مستلزم اینست که توجه بیشتري به نتیجه گیري: 
  بتواند در ارزشیابی سالیانه امتیاز خوبی کسب کند. بودجه پژوهشی شود تا معاونت

  
 :  بودجه پژوهشی، امتیاز کسب شده، ارزشیابیکلیدي هاي واژه
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  تاثیر بودجه طرح تحقیقاتی بر میزان مقاالت استخراج شده از طرح هاي تحقیقاتی 
  88الی  85از سال 

  
  4، فتح اله مرادي 3، صدیقه بالغی2، دکتر علی بیژنی 1محمود بابایی

  

  معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  مدیر تحقیقات و فناوري، معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشک بابل - 2
  معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  معاونت تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
  
پژوهش و تحقیق بستر اصلی پیشرفت یک کشور در شاخه هاي مختلف علوم است به طوري که امروزه توسعه : هدفوقدمهم

علمی هر کشور از طریق سنجش فعالیتها و تولیدات علمی پژوهشگران آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد. در این میان 
در توسعه کشورها ایفا می نمایند. لذا بر این اساس، پژوهش حاضر به  دانشگاهها به عنوان مراکز اصلی تولید علم نقش اساسی

میباشد می   88الی  85تاثیر بودجه طرح تحقیقاتی بر میزان مقاالت استخراج شده از طرح هاي تحقیقاتی از سال بررسی 
   .پردازد

  
 1388الی  1385طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه از سال  415تحلیلی) بودجه پژوهشی  -در این مطالعه ( توصیفیکار: روش

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تجزیه آماري از توزیع  spssدر نظر گرفته شده است. و داده ها با استفاده از نرم افزار 
t-test  وChi-Square Tests استفاده شده است.  

  
درصد طرح هاي تحقیقاتی تبدیل به مقاله شده اند و میانگین بودجه طرح هاي  41با توجه به نتایج آماري میزان یافته ها:  

ریال میباشد و میانگین بودجه طرح هایی که به مقاله تبدیل نشده اند 13176385.29اند تحقیقاتی که منجر به مقاله شده
) همچنین طبق نتایج آماري میانگین بودجه p=0.08ریال می باشد که رابطه معناداري نداشته است ( 19345293.88

ریال و میانگین  بودجه پایان نامه هاي که تبدیل به مقاله نشده  11898195.88هاي که تبدیل به مقاله شده اند پایان نامه
). اعتبار پایان نامه ها و طرح هاي آزاد  p=0.016ارد (ریال می باشد که رابطه معنی داري وجود د 13000306.31اند 

ریال و اعتبار پایان نامه ها و طرح هاي آزادي که مقاله  1085860500و  1154125000منجر به مقاله به ترتیب برابر است با 
قاالت  از طرح هاي ریال میباشد که در هر دو مورد بودجه م 3296563000و  1443034000نشده اند به ترتیب برابر است با 

  .با هزینه پایین تر استخراج شده بود که از نظر آماري معنی دار نبوده است
  
با توجه به نتایج بدست آمده  و باالتر نبودن بودجه طرح و پایان نامه هاي منجر به تولید مقاله،  میشود نتیجه گیري: 

استنباط کرد که عملکرد استاد یا محقق  و یا سایر فاکتور هاي تاثیر گذار باعث انتشار مقاله حاصل از طرح میشود و میزان 
  بودجه طرح ربطی به میزان مقاله ندارد.  

  
  بودجه طرح، مقاالت، پایان نامهکلیدي:   هاي واژه
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  1392 :شهرستان بابلدر غربالگري دیابت  جویی اقتصادي برنامه مرکزصرفه
  

  3محمد حسینیسید ،2رحیم ملک زاده ، 1محمدعلی اژدري

 

  پزشک، معاون فنی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  کارشناس بهداشت عمومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  متصدي پذیرش،بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
 

-سیاست. به همین خاطر باشدمی محدود سالمت بخش اختصاص داده شده به منابع تقریبا در تمامی کشورها هدف:ومقدمه
. این مطالعه به منظور نماید انتخابکارا و اثربخشی را  هايتکنیک و هاروش همواره در صددندگان گیرندتصمیمان و گزار

  انجام گرفت. 1392اي دیابت در مقایسه با هزینه درمان بستري در سال ارزیابی هزینه غربالگري و مراقبت دوره
  

از مستندات موجود در  هادادهانجام گرفت.  1392این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به صورت مقطعی در سال  روش کار:
 1392دیابت در سال  هاي ایجاد شدهعارضهو لیست تعرفه درمان بستري مربوط به  غربالگري دیابت شهرستان بابل مرکز
  قرار گرفت. مرکزي مورد توصیفهاي شاخصوارد و با  SPSS 18در نرم افزار آوري و جمع

 
 صورت در که است ریال هزار 500 حدود شده انجام آزمایشات شامل دیابت زودرس تشخیص هايهزینه آوردرب ها:یافته

 تایی 100 قرص بسته هر کالمیدنبگلی مصرف صورت در که گرددمی منتهی وآموزش دارو مصرف به ندرما تشخیص،
 در .بود خواهد ریال 120000 انسولین ویال هر و ریال 100000 تایی 100 فرمین مت قرص بسته یک و ریال 30000
 ریال 1200000 متحمل حداقل ندرما و تشخیص جهت دیابتی فردعوارض شایع ،  ایجاد عدم شناسایی به موقع و صورت
 مشکالت ایجاد در صورت. جداست دولت بهتحمیلی  هايهزینه و بودهبیمار بیمارستان دولتی  هزینه که شد خواهد هزینه
 بیمارستان در نیز دیالیز نوبت هر و بوده ریال 250000 حدود ....و مصنوعی رگ و فیستول گذاشتن هزینه دیالیز و کلیوي
و  شد خواهد ریال  800000 بر بالغ ايهزینه ماهیانه هفته در دیالیز نوبت دو صورت در که است ریال هزار100 دولتی

 بیمارستان در درمانی تخت یک نرخ با هتلینگ هزینه تنها زیرا است، گزاف بسیار عضو قطع مانند عوارضی هزینههمچنین 
 در کرد که خواهد تحمیل بیماران به هنگفتی هزینه ز،فرانشی درصدي 10 تعرفه و ریال هزار 1200000 دولتی یک درجه
غربالگري  مرکز دیابتی شناسایی شده درنفر بیماران  6400با توجه به  .خواهد یافت افزایش نجومی صورت به خصوصی بخش

مبتال به عوارض مزمن شوند  ،درصد این افراد در صورت عدم شناسایی 30، با فرض اینکه هاي آنو هزینهدیابت شهرستان بابل 
ریال صرفه جویی ساالنه خواهد  36000000000بالغ بر  مبلغیبطور متوسط  هاي ایجاد شده،عارضههاي ناشی از درمان هزینه
  .داشت

  
هاي بسیار کمتر از هزینه دیابت بیماري موقع به درمان و بیماریابی ،غربالگرينتایج مطالعه نشان داد که هزینه  گیري:نتیجه

بیماریابی ، آموزش بهداشت عمومینسبت به غربالگري دیابت  مرکزگردد باشد. لذا پیشنهاد میهاي ایجاد شده میدرمان عارضه
اقدامات  عوارض پیدایش از جلوگیري و بیماران شناسایی شده کنترل دقیق و فوري ،افراد در معرض خطر و شناساییدیابت 
  تري انجام دهد.جامع

  
 ، هزینه درمانجویی اقتصاديصرفه، بیماریابی دیابت ،غربالگري دیابت مرکز واژه هاي کلیدي:
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   1393زایمان طبیعی در مرکز تسهیالت زایمانی گلوگاه: هزینه پرسنلی
  

  5،مریم موسوي 4،پروین حسنجانزاده3،فاطمه بیانی2طاهره علی نژاد ،1محمد قنبري

  

  ، مسئول واحد آموزش و ارتقاء سالمت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل MPHکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، - 1
  کارشناس پرستاري، کارشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
  بهداشت باروري ، مدیر گروه سالمت خانواده ، معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل MPHپزشک عمومی ، - 3
  نت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس مامایی،کارشناس سالمت مادران،، معاو- 4
  کارشناس مدیریت دولتی،کارشناس واحد گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 5
  

درمان و آموزش پزشکی به منظور ایجاد شرایط زایمان ایمن در مناطق روستایی مراکز  ،وزارت بهداشت مقدمه وهدف :
تسهیالت زایمانی روستایی راه اندازي نمود. برابر گزارشات واصله بعضی از تسهیالت زایمانی کارایی و اثر بخشی الزم را داشته و 

 1393بیعی در مرکز تسهیالت زایمانی گلوگاه در سال زایمان ط هزینه پرسنلیبعضی ندارند. این مطالعه به منظور محاسبه 
  انجام گرفت.

  
انجام گرفت . ابزار جمع آوري داده ها   1391لغایت    1375: این مطالعه به روش توصیفی بوده که طی سال هاي روش کار 

هزینه پرسنلی شامل ماما ،  لیست  محقق ساخته شامل سال مطالعه ، تعداد زایمان انجام شده و هزینه زایمان ( فقط بر اساس
و لیست   1391لغایت  1375ساعت ) بود . داده ها با بررسی فرم هاي آماري سال هاي 24خدمتگزار و راننده آمبوالنس در 

  حقوق پرسنل از واحد امور اداري و کار گزینی جمع آوري  شده  به  صورت دستی  محاسبه  و توصیف شد  .
  

بوده   24/ 8±17/2مورد با میانگین ساالنه  422سال مطالعه  17اي طبیعی انجام شده در طی تعداد کل زایمان ه یافته ها:
ریال محاسبه شده  71935483) است . میانگین ریالی هر زایمان ( فقط هزینه پرسنلی  برابر حقوق آخرین  سال مطالعه 

ریال و کمترین میانگین ریالی هر زایمان  254857142برابر با  1387بیشترین میانگین ریالی هر زایمان مربوط به سال است. 
یک سیر   1391تا سال  1374ریال بوده است . ضمناً تعداد زایمان طبیعی از سال   23786666برابر با   1375مربوط به سال 

  نزولی داشته که خود باعث  افزایش  قیمت  تمام شده گردید . 
  

برابر تعرفه مذکور در بخش دولتی می باشد  چند دههر زایمان طبیعی  پرسنلیهزینه این مطالعه نشان داد که  نتیجه گیري :
توسعه یافتگی منطقه در سال هاي اخیر و فراهمی و نهاد می گرددکه با توجه به سرعت که خارج از منطق کارایی است .پیش

دسترسی آسان به امکانات پزشکی و بیمارستانی هزینه اثربخشی و هزینه منفعت آن مورد توجه قرار گرفته و در خصوص ادامه  
  فعالیت این  مرکز بازنگري به عمل آید . 

  
  نی ، زایمان طبیعی ، تسهیالت زایماهزینه پرسنلی واژه هاي کلیدي :
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  دانشگاه علوم پزشکی بابل دردانشجویان مشروطی اتالف منابع مالی 
  

  3، منور گیالنی فر2زهرا رضاپور ،1سیده الهه رسولی نژاد
  

  معاونت آموزشی ، دانشگاه علوم پزشکی  ، مسئول اداره برنامه ریزي آموزشی و امتحانات- 1
  دانشگاه علوم پزشکیمعاونت آموزشی ، ،کارشناس اداره برنامه ریزي  - 2
  معاونت آموزشی ، دانشگاه علوم پزشکی ، کارشناس اداره برنامه ریزي - 3 

  
یکی از الزامات تحقق اهداف آموزشی کشور و ارتقاي کارایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پیشگیري از  مقدمه و هدف:

ت بهداشت براي هر یک ازدانشجویان علوم پزشکی در مقاطع اتالف منابع مالی در دانشگاه است در بودجه آموزشی سالیانه وزار
 آموزشی است مراکز عمده مشکالت از یکی شدن دانشجویان مختلف تحصیلی، میزان هزینه سرانه محاسبه شده است مشروط

 اجتماعی و خانوادگی مشکالت روانی، و مسائل ساز زمینه بلکه شده، جاري هاي و هزینه وقت اتالف باعث تنها نه که
این مقاله بمنظور بررسی میزان اتالف منابع مالی ناشی از مشروط شدن دانشجویان در دانشگاه علوم   .دشو می نیز دانشجویان

  .انجام شدپزشکی بابل 
  

از طریق داده هاي مربوط به دانشجویان مشروطی مقاطع کاردانی، کارشناسی و  اطالعاتدر این مطالعه توصیفی روش کار: 
جمع آوري شد. اطالعات شامل  92لغایت  88سال تحصیلی از سال  5دکتري حرفه اي در نرم افزار آموزشی سما در طول 

ه پیش بینی شده در برنامه مقطع تحصیلی و میزان هزینه ساالنه تحصیلی هر یک از دانشجویان مذکور بر اساس میزان بودج
طریق نرم افزار سما، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و گزارش نهایی تنظیم  است داده ها از کشور بوده 88-92بودجه سال 

تومان،  000/700/1بر میناي بودجه بندي مذکور براي هر دانشجوي مقطع کاردانی، هزینه ساالنه  گردید
تومان پیش بینی  000/9000مقطع دکتري حرفه اي پزشکی و دندانپزشکی هزینه ساالنه  تومان و در 000/900/1کارشناسی
  شده است.

  
مشروط شدند. متوسط تعداد دانشجویان  از دانشجویان )درصد 3/14(دانشجو  410در مجموع ده نیمسال تحصیلی،یافته ها: 
دانشجوي مشروطی  181تعداد  با احتساب سال مذکور، 5بوده است. در مجموع  درصد) 3/14(نفر 82سال هر مشروط در

مشروطی 17و تومان  000/800/402مشروطی مقطع کارشناسی 212و تعداد تومان 000/000/629/1حرفه اي  مقطع دکتري
ایجاد نموده که اتالف منابع در دانشگاه تومان  000/700/060/2سال  5تومان و در مجموع  000/900/28مقطع کاردانی 

  تومان شد. 000/140/412متوسط ساالنه آن 
 

شود، ضمن برگزاري جلسات توجیهی و اهمیت پیشگیري از مشروط شدن دانشجویان، ادامه پیشنهاد می نتیجه گیري:
  .تحصیل در صورت تقبل بخشی از خسارات ایجاد شده توسط دانشجو، بال مانع باشد

  
  دانشگاهدانشجو، مشروط، اتالف منابع،  واژه هاي کلیدي:
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  1392نویسی مرکز بهداشت شهرستان بابل: سپاري خدمات ماشینهزینه ناشی از برونکاهش 
  

  5، زبیده غافري4، فتح اله رحمتی 3، حسین هدایتی 2، دکتر حسن اشرفیان امیري 1جعفر رسول زاده

  

  رئیس امور اداري، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاون بهداشتی، معاونت بهداشتی، - 2
  معاون اجرایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
  رئیس اداره حسابداري، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 4
  حسابدار، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 5
  

بخش خصوصی یا یک سازمان هاي یک سازمان به فعالیتاز  تعداديسپاري عبارت است از واگذاري نبرو مقدمه و هدف:
گیرد. انجام می جویی در هزینه، زمان و یا افزایش کیفیت خدمات و محصوالتمعین که به منظور صرفهبر اساس قرارداد  دیگر

را  نویسیشینخدمات ماهاي گذشته به تدریج تولید و توزیع تعدادي از خدمات از جمله مرکز بهداشت ضهرستان بابل از سال
مرکز  نویسیسپاري خدمات ماشینهاي برنامه بروناین مطالعه به منظور محاسبه میزان هزینهسپاري نموده است. برون

  انجام گرفت. 1393بهداشت شهرستان بابل در مقایسه با دولتی بودن در تابستان 
  

مرکز بهداشت بوده که به صورت سرشماري انتخاب  نویسیمطالعه از نوع توصیفی بود.. جامعه پژوهش واحد ماشینروش کار: 
کاري و کارانه ماهانه نویس، نوع بکارگیري، حقوق و اضافهها لیست محقق ساخته حاوي تعداد ماشینآوري دادهشد. ابزار جمع

  وارد و توصیف شد.  SPSS18افزار آوري شده در نرمهاي جمعبود. داده
  

نفر آزاد طرف قرارداد بخش خصوصی (با توجه به نرخ  2هاي مربوط به انجام تایپ به کل کار 1392 در طول سالها: یافته
هاي اداري و مطالب علمی و سازمانی را در حداقل فاصله زمانی و بیشترشان را در بازار) محول گردید. این دو نفر کل نامه

بابت تایپ مطالب در اندازه  1392شده در سال دقایق بعد، تایپ و به متقاضی تحویل نمودند. متوسط هزینه ماهانه پرداخت 
A4 ،640033   ریال، در اندازهA5 ،928666  ریال شده  5379032بوده که مجموع آن   3810333هاي اداري  ریال و  نامه

هم تمدید شده  1393در سال  پرداخت گردید که با اعالم رضایت طرفین، قراردادشان 2689516و  به هر نفر ماهانه فقط 
نفر از کارکنان دولتی انجام می دادند که بر اساس حکم حقوقی سال  3در صورتیکه همین اندازه کار را در سال هاي قبل ست. ا

ریال کارانه که کل  000/410/1ریال اضافه کاري و  4309080ریال حقوق،  24532638، بطور متوسط سه نفر ماهانه 92
ریال بود. عالوه بر این کارکنان دولتی هر  10083906پرداختی به هر نفر ریال و متوسط سهم  30251718دریافتی ماهانه 

ها و مطالب تایپ نشده زیاد چند وقت یکبار، کارهاي تایپ را با اعتراضاتی مبنی بر وقت نداریم، سر ما شلوغ است، فعال نامه
  دادند.داریم، باید چند روز در نوببت باشید و موارد اعتراضی دیگر انجام می

  
جویی مالی و چه از لحاظ نویسی در مرکز بهداشت چه از لحاظ صرفهسپاري ماشیناین مطالعه نشان داد که برونگیري: تیجهن

سپاري سایر خدمات مطالعه و چنانچه شرایط گردد نسبت به برونگیري یافته است. پیشنهاد میکیفیت خدمات، ارتقاي چشم
  الزم را دارند اقدام گردد. 

  
 سپاري، کاهش هزینهنویسی،  برونخدمات ماشینکلیدي: هاي واژه
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  طرح هدفمند سازي یارانه ها و اصالح الگوي مصرف در ایران
  
  زاده امیريمتیرا باباعلی

  
  ،دانشگاه علوم پزشکی بابل بیمارستان شهید بهشتی، پرستاري  کارشناس

  
مهم دولت بوده که براي حمایت از مصرف کنندگان و تولید یارانه ها،یکی از ابزارها و ساسیت هاي بسیار  مقدمه و هدف:

  کنندگان برقرار و اعمال می شود لذا این  مطالعه به منظور تأثیر هدفمندکردن یارانه بر میزان الگو مصرف در ایران می باشد.
  

ت از سایت هاي معتبر پژوهش حاضر  بصورت توصیفی بوده که از طریق اطالعات کتابخانه اي و جستجو در اینترن روش کار:
علمی و مرکز آمار ایران اطالعات اقتصادي در خصوص مصرف سرانه بنزین خانوارهاي کل کشور و تأثیر هدفمندسازي یارانه ها 

  برروي مصرف بدست آمده است.
  

 1386تا  1379نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده هاي آماري نشان می دهد که طبق آمار گرفته شده از سال  یافته ها:
 1379میلیارد ریال در سال 5/24470میزان یارانه اختصاص یافته به بنزین روند روبه رشد داشته به گونه اي که یارانه از رقم 

در صد رشد داشته است و مصرف بنزین بر  2/23رسیده و یارانه بنزین ساالنه حدود 1386میلیارد ریال در سال  4/105595به 
ه ابتدا بصورت ضعیفی کاهش یافته و در مدت زمان کوتاهی افزایش یافت عالوه بر آن متغیر هاي اثرتغییر قیمت اینفرآورد

  تعداد خودرو و تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثر مثبتی بر مصرف بنزین در ایران دارد.
  

دودي توانسته است اجراي هدفمندکردن یارانه موجب اصالح الگوي مصرف درجامعه شده است و این طرح تا ح نتیجه گیري:
  کشور را به سمت اصالح الگوي مصرف و تحقق هدفهاي نظام و فرهنگ سازي درست درجامعه سوق دهد.

  
 یارانه ، اصطالح الگوي مصرف، هدفمندسازي یارانه، نظام آماري یکپارچه واژه هاي کلیدي: 
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  ارائه راهکارهاي عملیاتی اقتصاد مقاومتی در دانشکده پیراپزشکی بابل
  

   3سید علی میري، 2، فرشته عادل مشهدسري1غالمرضا عطایی
  

  کارشناس ارشد بیوفیزیک، عضو هیئت علمی -دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  کارشناس ارشد فیزیک  -دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  کارشناس بهداشت محیط  - مدیر اداري دانشکده پیراپزشکی  - علوم پزشکی بابل دانشگاه - 3
  

اثر کردن آن ها و در شرایط آرمانی هاي فشار اقتصادي و متعاقباً تالش براي کنترل و بیتشخیص حوزه: و هدف  مقدمه
ارتباط دانشگاه تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ها از اهداف اقتصاد مقاومتی است. در این راستا شفاف سازي مالی و تقویت 

  با صنعت به عنوان اولویت حوزه پژوهشی یکی از مهمترین راهکارهاي موجود می باشد. 
  

  : این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه اي و مصاحبه با مسئولین اداري در دانشکده پیراپزشکی انجام شده است.کارروش 
  

محققین این پژوهش بر این اعتقادند که اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که فرهنگ مصرف محصوالت داخلی  یافته ها:
در جامعه نهادینه شود و دانشگاهیان نیز موظف اند عالوه بر رصد برنامه هاي تحریم، طرح هاي ضد مخاطرات اقتصادي ارائه 

د و از طریق فعال سازي حوزه هاي علم و فن آوري و تاسیس شرکت دهند و ضرورت اجراي اصالح الگوي مصرف را ترویج دهن
هاي دانش بنیان در راستاي توسعه کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی را محقق سازند. تشکیل گروه هاي علمی متشکل از اساتید و 

ارائه راهکارهاي متناسب با دانشجویان که فارغ از مسئولیت هاي اجرایی و اداري هستند، می تواند در رفع مشکالت اقتصادي و 
شرایط اقتصاد مقاومتی موثر باشد و به عنوان مشاوران مدیران اداري و اجرایی ایفاي نقش کنند. در این راستا راهکارهاي 
عملیاتی از قبیل: نظارت بر سیستم روشنایی کالس ها و سالن هاي دانشکده بعد از اتمام ساعت کاري جهت کاهش مصرف 

یستم تاسیساتی دانشکده جهت اقدام به موقع تعمیرات براي کاهش هزینه ها و تفکیک زباله هاي خشک و برق، نظارت بر س
  فاسدشدنی در دانشکده پیراپزشکی بابل اجرایی شده و نتایج مطلوبی به همراه داشته است. 

  
ی شود جهت پیشبرد اهداف، با توجه به بازخورد مثبت طرح هاي عملیاتی انجام شده در دانشکده پیشنهاد منتیجه گیري: 

  مسئولین مربوطه همکاري بیشتري داشته باشند.
  

  اقتصاد مقاومتی، نقش دانشگاه ها، الگوي مصرفواژه هاي کلیدي: 
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  مدیریت تجهیزات اداري و استفاده بهینه از امکانات، اقدامی در راستاي اقتصاد مقاومتی
  

   2، آرام تیرگر1سید حسین موسوي انیجدان
  

 هیات علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلعضو  - 1
  عضو هیات علمی و عضو کمیته اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
 

هستند که مصرف برق آنها به همراه  اتمیزهاي ادار بیشترکامپیوترها یکی از تجهیزات اداري متداول بر روي  مقدمه و هدف:
اقتصادي  درصد مصرف انرژي الکتریکی در یک ساختمان اداري نمونه است. نظر به اهمیت 25وسایل جانبی کمابیش 

، و از طرفی همسویی اقداماتی در این راستا با اهداف اقتصاد مقاومتی، بر آن شدیم تا به يانرژ مصرف يسازنهیبه و ییجوصرفه
  بپردازیم. گاه علوم پزشکی بابلدانشکامپیوترهاي شخصی موجود در عوامل موثر بر مصرف برق در بررسی 

  
بر روي کلیه کامپیوترهاي شخصی کارکنان  1393این پژوهش بصورت توصیفی و مقطعی از نخستین روزهاي سال : کار روش

ها از طریق مراجعه حضوري، انجام مصاحبه و مشاهده دادهدر واحدهاي مستقر در پردیس دانشگاه آغاز و همچنان ادامه دارد. 
از ها . جهت پردازش دادهگردید آوريجمعو با استفاده از فرمی محقق ساخته متناسب با اهداف پژوهش  کامپیوترهاوضعیت 

  .هاي پراکندگی و گرایش به مرکز استفاده شدمانند شاخصهتوصیفی آمار هاي شاخصهمچنین و  spss15نرم افزار آماري 
  

، همه آنان ند) داراي تحصیالتی باالتر از فوق دیپلم بود%4/91نفر ( 212کاربر مورد بررسی  232نشان داد که از نتایج  :هایافته
نفر از آنان  170ساعت با کامپیوتر سروکار دارند. کامپیوتر  5) روزانه بیش از %5/56به اینترنت متصل و بیش از نیمی از آنان (

) مجهز به اسکنر بودند و حداقل یک چهارم این سه %25نفر ( 58 ) داراي بلندگو ، و%2/61نفر ( 142) داراي چاپگر، 3/73%(
سازوکارهاي موجود در ) از %2/27نفر از کاربران ( 63اند. اما در مقابل تنها دستگاه همزمان با استفاده از کامپیوتر، روشن بوده

) استفاده نکردن کامپیوتردر هنگام  Sleep ،Stand by، Hibernate( وضعیت هاي  جهت کاهش مصرف برق کامپیوترها
نفر ) کامپیوتر و دستگاههاي جانبی را در پایان وقت اداري بطور کامل  129درصد ( 6/55آگاه بودند. بعالوه کسري به اندازه 

  نمودند.خاموش می
  

رهاي مربوط به علیرغم استفاده گسترده و طوالنی مدت کامپیوتر از سوي کاربران دانشگاه، آگاهی آنان از سازوکاگیري: نتیجه
گردد. تحت چنین دور از وضعیت بهینه ارزیابی می ،و نیز الگوي استفاده از این وسیلهباشد میکاهش مصرف برق اندك 

هاي منطقی هاي اقتصاد مقاومتی مستلزم آموزش کارکنان و جلب همکاري آنان به منظور اتخاذ شیوهشرایطی تحقق سیاست
  مانند کامپیوتر و دیگر وسایل برقی است.هدر استفاده از تجهیزات اداري، 

  
  اقتصاد مقاومتی، تجهیزات اداري، بهینه سازي مصرف برق، دانشگاههاي کلیدي: واژه
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  91-92هاي تکلیفی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی بابل:سال مدیریت هزینه
  

  4محبوبه خادم ابوالفضلی، 3، غالمرضا عطایی2، سیدمحمد علی موسوي1سید علی میري

  

 کارشناس بهداشت عمومی ومبارزه بابیماریها، مدیراداري، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 کارشناس حسابداري، مدیرامورمالی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد بیوفیزیک، عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی،  - 3
  کارشناس ارشد فیزیک هسته اي، گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
  

مدت هاست که مدیریت یک مجموعه به طور برجسته بر پایه یک رویکرد فنی براي محاسبه هزینه ها بکار  مقدمه و هدف:
گیري اضافه گردید که می تواند به مدیریت منابع تدریج به مدیریت یک رویکرد جدید با محوریت تصمیمشد، که به برده می

کمک کند، از اینرو با توجه به وضع موجود اقتصادي کشور مطالعه اي تحقیقی در جهت مدیریت هزینه هاي تکلیفی با رویکرد 
  .اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام پذیرفت

  
 92و  91افزار حسابداري تعهدي، سندهاي بایگانی شده دانشگاه در سالهاي در این مطالعه توصیفی با استفاده از نرم: روش کار

وارد و مورد تجزیه و  2007ها بصورت ماهانه و فصلی در برنامه اکسلدر مورد هزینه هاي تکلیفی جمع آوري شد. سپس داده 
  تحلیل قرار گرفت.

 
، هزینه هاي 91نسبت به سال 92درصدي در قیمت حامل هاي انرژي در سال 13نتایج نشان داد، با وجود افزایش  ها:یافته

درصد کاهش وجود داشت. یکی از مهمترین دالیل  50درصد و  40درصد، 39تکلیفی دانشگاه شامل برق، گاز و آب به ترتیب 
خانه مرکزي دانشکده پیراپزشکی، تبدیل فیوزهاي سه فاز به تک ها در مصرف برق و گاز عایق کاري دستگاه موتوراین کاهش

آمپر 30کیلووات اسب بخار که موجب کاهش 5فاز در سیستم برق دانشگاه و همچنین تغذیه آب شهر توسط سه پمپ سه فاز 
بوده است.  آمپر در ساعت شد. یکی از دالیل کاهش هزینه آب نیز تبدیل هزینه خانگی به محیط آموزشی 5/7در ساعت به 

  در کاهش هزینه ها را نادیده گرفت. 91نسبت به سال  92هرچند نمی توان تعطیالت هفته دوم عید در سال 
  

اي ها کاهش قابل مالحظهتوان ضمن جلوگیري از افزایش هزینهاین مطالعه نشان داد با مداخالت تأسیساتی مینتیجه گیري : 
ها یسات مصرف کننده انرژي مورد بررسی و در صورت امکان به منظور کاهش هزینهگردد سایر تأسرا ایجاد نمود.پیشنهاد می

   مداخالت متناسبی انجام گیرد.
  

  اقتصاد مقاومتی، مدیریت منابع، هزینه هاي تکلیفی واژه هاي کلیدي:
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  نگرش اعضاي هیات علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل درخصوص اقتصاد مقاومتی 
  یاده سازي آنهاي پو راه

  
  4محمد رضا عظیمی  ،3محسن قائمی امیري ، 2بهاره اسبکیان ،1مریم قائمی امیري

  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  - 1

 دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاونت آموزشی،  - 2

 دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت دانشجویی و فرهنگی، - 3

  دانشگاه علوم پزشکی بابل امور بازرسی،اداره  - 4

  
در کانون توجه امروزه  ؛ هاي اقتصاد مقاومتی باعث رشد و توسعه خواهد شدسیاست موضوع از آتجائیکه مقدمه و هدف :

به عنوان بخشی از بدنه دولت جمهوري  دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز .گیران و تصمیم سازان در عرصه ملی استتصمیم
باشد. لذا این پژوهش با  افراد جامعهاسالمی ایران که وظیفه مدیریت سالمت جامعه را بر عهده دارد باید الگوي مناسبی براي 

لوم هدف بررسی دیدگاه کارکنان و اعضاي هیات علمی در ارتباط با مصادیق پیاده سازي فرهنگ اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ع
  پزشکی بابل انجام شد. 

  
نفر از اعضاي هیات علمی و کارکنان دانشگاه علوم  83بر روي  1392 -93این پژوهش مقطعی طی سال هاي   روش کار:

سازي اقتصاد مقاومتی سوال در خصوص لزوم اهمیت پیاده 20پزشکی بابل با استفاده از پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته شامل 
انجام و سطح معنادار   SPSS18که روایی و پایایی آن تایید شده بود، انجام شد. تجزیه و تحلیل اطالعات با نرم افزار 

  ) تعیین گردید.P< 0/05متغیر(
  

) معتقد ٪97/93(نفر  78) عضو هیات علمی بودند. ٪37نفر ( 31نفر زن و بقیه مرد و 44شرکت کننده،   83از میان  ها :یافته
روح ، ایجاد ها، تقویت فرهنگ کار و تولید، اصالح الگوي مصرف و پرهیز از اسرافاستفاده حداکثري از همه ظرفیت بودند

) معتقد به استفاده از محصوالت با کیفیت تولید داخلی ٪1/79نفر ( 66. ضروري استامري خودباوري و خوداتکایی اقتصاد 
سازي در این زمینه بودندکه تفاوت معنا داري بین ) معتقد به فرهنگ٪5/85نفر از آنها  ( 71. بجاي محصوالت خارجی بودند

). بین تاثیر اصالح امور اداري در جلوگیري از اسراف و هدر رفت وقت و P = 0/3(اعضاء هیات علمی و کارکنان وجود نداشت 
  ).P=0/04(رابطه معنا داري وجود داشت  حرکت بر اساس برنامهسرمایه و اعتقاد به 

  
شود که با توجه به وجود نگرش مثبت در کارکنان و اعضاي هیات علمی دانشگاه ها مشخص میبر اساس یافتهگیري: نتیجه

بر و هاي داخلی و اصالح امور هزینه سازي در زمینه توجه به توانمنديفرهنگسازي اصول اقتصاد مقاومتی، نسبت به لزوم پیاده
  طلبد. گیر اداري از جمله مسائلی است که به نظر آنها تالش مسئولین امر را در آن جهت میوقت

  
  کارکنان ، اقتصاد مقاومتی، نگرش، هیات علمی  کلیدي: واژه هاي
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  هاي مالی نظام سالمت نقش اقتصاد مقاومتی در حل چالش
  

  3آمنه الغري فیروزجائی، 2، انسیه الغري فیروزجائی 1هادي الغري فیروزجائی
  

  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه پیام نور بابل- 1
  دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه شهید باهنر کرمان- 2
  کارشناس پرستاري،  مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  

اقتصاد مقاومتی الگویی است مردم بنیاد، که در تالش است با تکیه بر تولید ملی، مسیر رشد و توسعه را بـراي   مقدمه و هدف:
کشور هموار سازد. بدیهی است که در دستیابی به این مهم، نقش مردم به صورت عام و نیروي کار به شکل خاص انکار ناشـدنی  

 اقتصـادي سـالمت   ادبیـات  افراد امري ضروري است چرا که در سالمت به هتوج اقتصادي توسعه فرایند است. از طرفی دیگر در
هاي مالی نظام سالمت مـورد  گردد. در این پژوهش تأثیر اقتصاد مقاومتی بر حل چالش می تلقی انسانی سرمایه از جزئی انسان

  بررسی قرار گرفت.
  

با توجه به تعاریف و مبانی نظري که در زمینه اقتصاد اي انجام شده است. : این پژوهش به صورت توصیفی و کتابخانهروش کار
هاي مالی نظام سالمت تبیین شود. در این مطالعه بـا  مقاومتی وجود دارد تالش شده است نقش اقتصاد مقاومتی در حل چالش

ت مربـوط بـه   به جمع آوري اطالعات و مـرور مقـاال   Sid  ،Medlib  ،Khamenei.irاي نظیر سایت استفاده از منابع کتابخانه
پرداخته شده است. بر اساس مطالعه اي که بر پژوهش هاي اقتصادي نظام سالمت در گذشته انجام  1393تا  1380دوره زمانی 

شد، نسبت به برخی از مشکالت آگاهی ایجاد می شود؛ همین طور توجه به افراد به عنوان سرمایه انسـانی از دیـدگاه اقتصـاد و    
  گردد. اقتصاد مقاومتی تبیین می

  
ترسیم گشـته  SWOT ها و تهدید مالی نظام سالمت شناسایی شد و بر اساس آن ماتریس  نقاط ضعف، قوت، فرصتها: یافته

است. در ادامه راهبردهایی براي استفاده از نقاط قوت و فرصت و مقابله با ضعف و تهدید مطرح گشته است. این پـژوهش نشـان   
  مورد چالش در نظام سالمت وجود دارد که می تواند با کمک الگوي اقتصاد مقاومتی حل شود.   10داد که بیش از 

  
 الگـوي اقتصـاد   رسـد  مـی  نظـر  به و روبروست متعددي مسائل با ایران شده، نظام سالمتاساس مطالعه انجام  بر: نتیجه گیري

دهد. با این حال هنوز راه زیادي مانده است تا طـی   ارائه راهکاري یک هر براي و کند درك را مسائل این توانسته خوب مقاومتی
هریک از ارکـان و الزامـات اقتصـاد مقـاومتی در نظـام      شود در مطالعات آینده اثر و چگونگی عملکرد شود؛ بنابراین پیشنهاد می
همچنین مسئولین ذي ربط باید تمام سعی خود را بـر فـراهم آوردن ایـن     اي مورد بررسی قرار گیرد.سالمت به صورت جداگانه

  امکان قرار دهند. همین طور باید در اجرایی شدن این الگوي اقتصادي همت بورزند.
  

  هاي مالیمقاومتی، نظام سالمت، چالش: اقتصاد هاي کلیديهواژ
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  جهت بهبود اقتصاد مقاومتی در دانشکده پیراپزشکی بابل درراهکارهاي عملیاتی 
  

   3سید علی میري، 2، فرشته عادل مشهدسري1غالمرضا عطایی
  

  کارشناس ارشد بیوفیزیک،عضو هیئت علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
  کارشناس ارشد فیزیک، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  کارشناس بهداشت محیط،  مدیر اداري، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3

  
هاي فشار اقتصادي و به دنبال آن تالش همفکري دانشگاهیان با مسئولین مربوطه در جهت تشخیص حوزهمقدمه و هدف: 

تواند در بهبود وضعیت اقتصادي کشور و همچنین نهادینه ساختن الگوي مصرف صحیح می اثر کردن آنکنترل و بیجهت 
موثر باشد. این مطالعه به منظور بررسی راهکارهاي عملیاتی بکار رفته در جهت بهبود اقتصاد مقاومتی در دانشکده پیراپزشکی 

  بابل انجام گردید.
  

نظران مربوطه در دانشکده پیراپزشکی انجام صورت توصیفی با مصاحبه از مسئولین اداري و صاحب : مطالعه حاضر بهروش کار
  گردید.

  
ها و در این پژوهش مسئولین مربوطه اظهار داشتند، اقداماتی عملیاتی از جمله: نظارت بر سیستم روشنایی کالسها: یافته
درصد، نظارت بر سیستم تاسیساتی  66صرف برق به میزان هاي دانشکده بعد از اتمام ساعت کاري جهت کاهش مسالن

درصد و تفکیک زباله هاي خشک و فاسدشدنی در  25دانشکده جهت اقدام به موقع تعمیرات براي کاهش هزینه هابه میزان 
  دانشکده پیراپزشکی بابل اجرایی شده و نتایج مطلوبی به همراه داشته است. 

  
ده و کم هزینه امکان صرفه جویی در مصرف انرژي چشمگیر خواهد بود. همچنین تفکیک با اجراي روشهاي ساگیري: نتیجه

زباله باعث حفظ محیط زیست و بازیافت زباله هاي خشک جهت تولید محصول قابل استفاده و جلوگیري هدررفت سرمایه 
شود جهت گام نهادن در راستاي می هاي عملیاتی انجام شده در دانشکده، پیشنهادخواهد شد. با توجه به بازخورد مثبت طرح

  اقتصاد مقاومتی، مسئولین مربوطه همکاري بیشتري داشته و این راهکارها را در سایر واحدهاي تابعه دانشگاه  اجرایی نمایند. 
  

  اقتصاد مقاومتی، الگوي مصرف، دانشگاهواژه هاي کلیدي: 
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  اقتصاد مقاومتی در نظام سالمت
  

  صادق شکري درونکال
  

  متصدي حسابداري ، بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

باشد. اقتصاد هر کشوري در موقعیت تحریم اقتصادي نیازمند به راهکارهاي مبتنی بر شرایط خاص خود میمقدمه و هدف: 
منظور شناسایی رفتارهاي مغایر با مقاومتی یکی از راهکارهاي موثر در مواجهه منطقی با تحریم اقتصادي است. این مطالعه به 

  اقتصاد مقاومتی در نظام سالمت انجام گرفت.
  

نوع مطالعه مروري است که نمونه مورد مطالعه نظام سالمت کشور و سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. روش کار: 
ی از پیش تعیین شده استفاده شده روش تحقیق بصورت کتابخانه اي می باشد که در بعضی از قسمت ها از تحقیقات میدان

  است.
  

استفاده خودسرانه مردم از دارو، نبود فرآیندهاي درمانی هدفمند، استفاده از دارو و تجهیزات خارجی در حالی که یافته ها: 
مشابه داخلی آن وجود دارد، اولویت دادن به بخش درمان به جاي پیشگیري و رواج استفاده از داروهاي خارجی در بین 

  پزشکان و مردم از جمله رفتار مغایر با اقتصاد مقاومتی است. 
  

اولویت بخشیدن به پیشگیري بر درمان، استفاده از تجهیزات و دارو هاي مشابه داخلی، ایجاد فرآیند هاي نتیجه گیري: 
خودسرانه دارو، استفاده درمانی هدفمند همچون پزشک خانواده، باال بردن اطالعات دارویی مردم براي جلوگیري از استفاده ي 

از راهکار موثر می  سازي بین پزشکان و مردم براي استفاده از دارو هاي داخلیاز تجهیزات و داروهاي مشابه داخلی و فرهنگ
  باشد.

  
  نظام سالمت، اقتصاد مقاومتی، راهکارهاي موثر، تحریم اقتصاديواژه هاي کلیدي: 
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  اد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی بابلخود ارزیابی و تعیین خط مشی کمیته اقتص
  

  5، سید امین حسینی 4، سحر عموزاده 3، زینب جهانیان2عبداالیمان عموییدکتر  ،1آرام تیرگردکتر 
  

 عضو هیات علمی ، عضو کمیته اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
 عضو هیات علمی ، عضو کمیته اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
 عضو کمیته اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 3
 عضو کمیته اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 4
  کمک کارشناس معاونت فرهنگی، دانشگا علوم پزشکی بابل  - 5
 

هاي اخیر در کشور بویژه رسالت همگانی پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی ایجاب می نماید تا کلیه شرایط سال  هدف:ومقدمه
سازمان ها و نهادها و از جمله دانشگاه ها به ایفاي نقشی متناسب با شرایط بپردازند. هدف از انجام این مطالعه نوعی 

آوري نظرات و پیشنهادات به منظور تعیین خط مشی خودارزیابی از اقدامات انجام شده طی سال گذشته و از سویی جمع 
  آینده کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه بوده است.

  
نفره از کارکنان دانشگاه (پرسنل  30در میان سه گروه  1392این مطالعه بصورت مقطعی طی مرداد ماه سال  روش کار:

ان به اجرا در آمد. شرط ورود به مطالعه، شرکت در ستادي، کادر درمانی، و اعضاء هیات علمی) و با روش نمونه گیري آس
همایش اقتصاد مقاومتی دانشگاه طی سال گذشته بود. اطالعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه اي محقق ساخته متناسب با 

و  spss15سوال باز  جمع آوري گردید. جهت پردازش داده ها از نرم افزار  3سوال بسته و  7اهداف پژوهش و مشتمل بر 
  شاخص هاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

  
) از آغاز به کار کمیته اقتصاد %76نفر از آنان ( 55نفر از نمونه ها نشان داد که  72پردازش داده هاي حاصل از  یافته ها:

نفر  50ذعان داشتند. ) به ضرورت شکل گیري چنین کمیته اي در دانشگاه ا%89نفر ( 64مقاومتی در دانشگاه مطلع بوده، و 
) معتقد به برگزاري کارگاههاي % 88و  90نفر (  63و  65) از همایش برگزار شده طی سال گذشته راضی و به ترتیب  70%(

آموزشی و تکرار همایش در سال جاري بودند. انجام آزمون آماري کاي دو گویاي ارتباط معنی داري بین احساس مسئولیت و 
) از جمله نکات مورد تاکید نمونه ها در P>01/0یل کمیته اقتصاد مقاومتی در دانشگاه بود. (احساس ضرورت براي تشک

راستاي اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی می توان به ضرورت آموزش و فرهنگ سازي، ارائه راهکارها و نظارت بر اجرا، 
  تدارك اقدامات تشویقی اشاره کرد.

  
کارکنان از شروع به کار کمیته اقتصاد مقاومتی، احساس مسئولیت در قبال موضوع، و نسبت باالي اطالع نتیجه گیري: 

رضایت از برگزاري همایش را میتوان نشانی از کارنامه قابل قبول اقدامات تا به امروز دانست. از درصد باالي پیشنهادها جهت 
نیز میتوان بعنوان ابزاري جهت تعیین خطی مشی برگزاري کارگاههاي آموزشی، تکرار همایش، و شناخت فرصت ها و تهدیدها 

  اقدامات آینده بهره برد.
  

  اقتصاد مقاومتی، عملکرد، کارکنان، اساتید، دانشگاهواژه هاي کلیدي: 
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  بررسی وضعیت سیستم حرارتی، ظرفیت و میزان ذخیره سوخت نوع دوم در 
   1392دانشگاه علوم پزشکی بابل: 

  
  5پور شیروانیسیدداود نصراهللادکتر ، 4، شیرین حاتمی3سیما عطاریاندکتر ،  2زادهرجبعلی حسین، 1مهندس اسکندر شریفی

  
کارشـناس   -2هاي عمرانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشـگاه علـوم پزشـکی بابـل    مهندسی تاسیسات، کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح -1

کارشناس بودجـه، معاونـت   ، MPHپزشک عمومی و  -3بهداشت محیط، مدیر امور عمومی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل 
آمار و امور رایانه، امور بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  کارشناس -4توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  ، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلHSRدکتري مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دبیر کمیته   -5
   

بر اساس سیاست کشوري و استانی در صورت کاهش افت فشار گاز شهري و عدم تکافو نیاز شهروندان و بـروز   مقدمه و هدف:
بحران احتمالی، گاز ادارات، صنایع و واحدهاي تولیدي قطع خواهندشد. بنابراین تمامی واحدهاي عمومی دولتـی و خصوصـی از   

سوز حداقل بـراي  دانشجویی باید عالوه بر تجهیز خود به سیستم دوگانههاي ها، مراکز بهاشتی درمانی، خوابگاهجمله بیمارستان
سازي کنند. این مطالعـه بـه منظـور شـناخت وضـعیت سیسـتم       روز گازوئیل را به عنوان سوخت نوع دوم ذخیره 45مدت زمان 

  علوم پزشکی بابل انجام گرفته است. حرارتی، ظرفیت و میزان ذخیره سوخت نوع دومدر دانشگاه
سـوز)، ظرفیـت   انجام گرفت. سیستم حرارتی (یگانه یا دوگانـه  1392این مطالعه از نوع توصیفی بوده که در مهر ماه کار: روش 
روزه، ظرفیت مخرن موجـود، گازوئیـل ذخیـره     15برداري، میزان مصرف در یک شبانه روز، میزان سوخت ها، ظرفیت بهرهدیگ

هـا فـرم   آوري دادهابزار جمـع تاسیساتی مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت. شده، کسري مخزن و سوخت با حضور در واحدهاي 
خوابگـاه خـواهران، خوابگـاه بـرادران، پـردیس      هاي نیازمند به سیستم دوگانه سـوز شـامل:   محقق ساخته شامل دو بخش واحد

، بیمارستان کودکان امیـرکال، مرکـز   نژاد دانشگاه، بیمارستان آیت ا... روحانی، بیمارستان شهید بهشتی، بیمارستان شهید یحیی
بـوده اسـت.    1392 و موارد بررسی و محاسبه شده بـراي سـال  پرتودرمانی شهید رجایی بابلسر و مرکز ناباروریفاطمه الزهرا (ع) 

  گردید.ها وارد اکسل شده و توصیف داده
میلیـون کیلـو کـالري     8/91پزشکی بابل،  واحد مورد بررسی دانشگاه علوم 9هاي حرارتی موجود در کل ظرفیت دیگها: یافته

گیـرد.  میلیون کیلو کالري در سـاعت مـورد بهـره بـرداري قـرار مـی       3/63باشد که در شرایط فعلی به طور متوسط برساعت می
میلیون) و کمترین میزان مصرف مربوط به مرکزفاطمه الزهـرا   44بیشترین میزان مصرف مربوط به بیمارستان آیت ا... روحانی (

لیتـر   751080روزه  15واحـد، بـراي یـک دوره     9هزار) بوده است. میزان سوخت نوع دوم مورد نیاز (گازوئیـل) در کـل    420(
پردیس دانشگاه، مرکز شهید رجـایی بابلسـر و فاطمـه الزهـرا (ع) بیشـتر و در      گازوئیل در برآورده گردید. ظرفیت مخرن ذخیره

نژاد، بیمارستان کودکـان امیـرکال     ی، بیمارستان شهید بهشتی، بیمارستان شهید یحییخوابگاه پسران، بیمارستان آیت ا... روحان
هزار بـوده   100سازي سوخت در بیمارستان آیت ا... روحانی با ظرفیت ترین میزان ذخیزهروزه بوده است. پایین 15کمتر از نیاز 

هـزار   365روزه،  15ذخیره شده بود که با توجه بـه نیـاز    هزار لیتر گازوئیل 394هزار محدودیت دارد. تا زمان مطالعه  300که 
-دسـتگاه مشـعل گازوئیـل    7واحد  9لیتر کسري وجود داشت و این کسري به خاطر عدم وجود منبع ذخیره بوده است. در کل 

  باشد.   سوز جدید نیاز می
سازي سوخت نوع دوم حتی براي ي ذخیرهمطالعه نشان داد در چهار بیمارستان و یک خوابگاه امکانات الزم برا گیري:نتیجه
گردد جهت ایجاد آمادگی الزم براي مقابله با بروز احتمالی بحران، اقدامات موثر و به روز را هم ندارند. لذا پیشنهاد می 15مدت 

  موقع بعمل آید.
  سیستم حرارتی، ظرفیت مخزن، ذخیره سوخت، بحران سوخت هاي کلیدي:واژه
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 تعیین سالمتزیکی و تاسیسات ساختمانی در فضاي فی تاثیر مدیریت

  
  3فرسا اصغرپور علمداري - 2سید رضا ابراهیم پور -1فریبا اصغرپور

  
 گروه علوم آزمایشگاهی -دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بابل - 1
 هنرستان نوشیروانی  - و پرورش شهرستان بابل آموزش - 2
  فرزانگان دبیرستان -پرورششهرستانبابل و آموزش - 3
  

 فضاي فیزیکی شاملو دوم  نظام سالمت دو بخش مهم و حیاتی دارند اول سیستم ارائه خدمات و تامین مالیو هدف:  مقدمه
احداث ساختمان ، تجهیز ساختمان ، بهبود استاندارد ساختمان و تجهیزات ... واحد نقلیه ، واحد خدمات ، واحد اطالعات ، 

  .... که مدیریت فضاي فیزیکی مراکز درمانی نقش مهمی در تعیین سالمت جامعه ایفا می کند تاسیسات ،مرکز تلفن ، تایپ و
  

به تعیین نقش مدیریت فضاي فیزیکی و تاسیسات ساختمانی بر سالمت روحی و روانی مراجعه مروري این پژوهش  :روش کار
در مقایسه شبانه روزي با بافت فیزیکی فرسوده و تاسیسات قدیمی  ها و درمانگاه ها بیمارستان وکنندگان به مراکز درمانی 

  .می پردازدهز جبافت فیزیکی زیبا و تازه ساخت با امکانات مبابیمارستانهاودرمانگاههاشبانهروزي با
  

که رابطه معناداري بین متغیرهاي محیطی و فیزیکی و  می دهدهاي کمی پژوهش، نشان تجزیه و تحلیل داده یافته ها:
مراجعه به مراکز تازه تاسیس و رغبت بیشتري براي  بطوریکه مراجعه کنندگان به مراکز درمانی میل وسالمت روانی وجود دارد

  تاسیس دارند.و پزشکان زبده و با تجربه نیز رغبت بیشتري به کار در محیط فیزیکی زیبا و تازه دارندبا امکانات روز 
  

با توجه به پژوهش ها ، الزم است تا اقدامات الزم جهت تعویض بیمارستانها و مراکز درمانی با بافت فرسوده به نتیجه گیري: 
متغیرهاي فیزیکی، .نمودعمل آمده و با نگرش و مدیریتی صحیح در جهت حفظ و نگهداري مراکز درمانی تازه تاسیس اقدام 

ران نیز هیچ تأثیري نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سالمت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه حتی اگر بر سالمت بیما
  قرار گیرند. 

  
  سالمت روانی، مراکز درمانیعوامل محیطی و فیزیکی، کلیدي:  واژه هاي
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  هاي تابعه وضعیت فضاي حاکم بر محیط آموزشی و رفاهی بیمارستان
  1392رآموزان پرتوپزشکی در سالاز دیدگاه کادانشگاه علوم پزشکی بابل 

  
  4رشته عادل مشهدسري، ف3،سید علی اصحابی 3،  زهرا رفاهی2، سید علی میري1غالمرضا عطایی

  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشکده پیراپزشکی -عضو هیئت علمی - گروه پرتوپزشکی -کارشناس ارشد بیوفیزیک- 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل - مدیر اداري دانشکده پیراپزشکی  -کارشناس بهداشت محیط - 2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل  -دانشکده پیراپزشکی - کارشناس آموزش - کارشناس پرستاري- 3
  بابل  دانشگاه علوم پزشکی -دانشکده پیراپزشکی -گروه پرتوپزشکی - کارشناس ارشد فیزیک- 4
  

 و همچنین تربیت نیروي انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه ،هاي علوم پزشکیرسالت اصلی دانشگاه مقدمه و هدف:
. در این راستا فراهم نمودن محیط آموزشی و رفاهی مطلوب زمینه مطلوب براي توسعه کشور است ایجادگسترش تحقیق و 

ت کارآموزان در چهار بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی براي فراگیران بسیار موثر است. هدف از این مطالعه، بررسی نظرا
  بابل در مورد فضاي آموزشی و رفاهی بود.

  
با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  1392-93این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در نیمسال اول تحصیلی  روش کار:

انجام شد. پرسشنامه در مقیاس  یحیی نژادشهید امیرکال و کودکان آیت اهللا روحانی، شهید بهشتی، در چهار بیمارستان 
که در طول  هاي پرتوپزشکیرشته نفر کارآموز 80لیکرت، در حیطه فضاي حاکم بر محیط آموزشی به صورت سرشماري میان 

ردازش آماري مورد بررسی و پ Spss19هاي مورد بررسی بودند توزیع شد. داده هاي حاصل با نرم افزار زمان مطالعه در بخش
  قرار گرفت.

  
ترین مشکالت دوره ضعیف، به عنوان یکی از مهم %4/48ها را در مطالعه حاضر، دانشجویان امکانات رفاهی در بخش ها:یافته

کم، کیفیت و  %3/21متوسط و %3/31ها آموزش بالینی بیان نمودند. رضایتمندي در مورد فضاي فیزیکی موجود در بخش
دانشجویان دوره  ارتباط میزان کلی رضایتمنديکم ارزیابی شد.  %3/41متوسط و  %5/32کمیت تجهیزات آموزشی نیز 

  )p<0/05( .داشتکارآموزي از امکانات آموزشی و رفاهی مراکز با نمره پایان دوره کارآموزي ارتباط معنی داري 
  

هاي بالینی در دانشگاه با گرایش بیشتر به سمت نامطلوب هاي پژوهش، فضاي حاکم بر بخشبه یافته با توجهگیري: نتیجه
شود در جهت بهبود و ارتقاء فضاي آموزشی به منظور یادگیري بهتر دانشجو، بازنگري الزم ارزیابی شد. بنابراین پیشنهاد می

  توسط مسئولین مربوطه در این خصوص انجام گیرد. 
  

  پزشکی، آموزش بالینیکارآموزي، پرتواي کلیدي: ههواژ
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  ارزیابی ایمنی مراکز ارایه دهنده خدمات سطح اول نظام شبکه شهرستان بابل در مواجهه با بالیا
  

  2علی خدادادي، 1محسن میرزایی

  

 پزشکی بابل کارشناس مهندسی بهداشت محیط، مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه اي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم - 1
  کارشناس مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  

آوري ارزیابی ایمنی نظام شبکه در برابر بالیا اقدامی پایه براي رویارویی پیش فعال با بالیا از طریق جمع مقدمه و هدف:
پذیري و ظرفیت مراکز ارایه خدمات است. مراکز ارایه خدمات سالمت هم ممکن است در اطالعات مواجهه با مخاطرات، آسیب 

طالعه به منظور بررسی و ارزیابی ایمنی مراکز ارایه دهنده خدمات سطح اول نظام برابر بالیا آمادگی الزم را نداشته باشند. این م
  شبکه در مواجهه با بالیا در شهرستان بابل انجام گرفت.

  
انجام گرفت. جامعه پژوهش مراکز ارائه دهنده  92این مطالعه از نوع توصیفی بوده است که در نیمه دوم سال  کار:روش

بل در سطح اول بودندکه مرکز بهداشت شهرستان، مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی و خدمات سالمت شهرستان با
ها آوري دادههاي بهداشت به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار جمعهاي بهداشتی به صورت سرشماري و خانهپایگاه

  هاي مرکزي مورد توصیف قرار گرفت.با شاخص ها در نرم افزار اکسل وارد وچک لیست استاندارد کشوري بوده است. داده
  

مرکز  24)، %19مرکز بهداشتی و درمانی شهري( 18)،  %1مرکز مورد بررسی، یک مرکز بهداشت ( 93از میان  ها:یافته
) بودند. میزان آمادگی مراکز مورد %33خانه بهداشت ( 30) و %21پایگاه بهداشتی ( 20)، %26بهداشتی و درمانی روستایی (

، در بعد غیر %21حمل و نقل، بهداشت محیط و سایر)  -بررسی در برابر بالیا در بعد آمادگی عملکردي (تیم پاسخ سریع
اي و اي (هماهنگی براي ارزیابی آسیب پذیري سازه، در بعدد ایمنی سازه%31اي ( تجهیزات اداري، تجهیزات فنی و سایر) سازه

ه است. همچنین در ارزیابی انجام شده مشخص گردید که سطح ایمنی مراکز مورد بود %22، در بعد ایمنی کلی %14سایر) 
  امتیاز بوده است. 10امتیاز از کل  2مطالعه 

  
مطالعه نشان داد که مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت سطح اول شهرستان بابل در برابر بالیا ایمنی الزم را  نتیجه گیري:

  استاندارد سازي در ابعاد مختلف اقدامات اساسی و زیربنایی به عمل آید.گردد نسبت به نداشتد. پیشنهاد می
  

  ارزیابی ایمنی، نظام شبکه، بالیا، شهرستان بابل واژه هاي کلیدي:
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  ها و مراکز آموزشی درمانی در وضعیت فضاهاي آموزشی دانشکده
  1393دانشگاه علوم پزشکی بابل، سال 

  

  2يسیمین موعوددکتر ،  1دکتر یداهللا زاهدپاشا

  

  معاونت آموزشی ، دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاون آموزشی ،  - 1
  مدیر اجرایی ، معاونت آموزشی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  

ي آن ها و موسسات آموزشی، وضعیت فضاهاي آموزشی تابعههاي مهم در اعتبار بخشی دانشگاهیکی از شاخصمقدمه و هدف: 
هاي علوم پزشکی کشور، فضاي آموزشی عبارت است از تعریف دبیرخانه کشوري هیات امناي دانشگاه واحد است. بر مبناي

کالس درس، سالن اجتماعات، آزمایشگاه، سالن تشریح و ....( به جز فضاهاي درمانی). از آنجایی که محیط آموزشی به عنوان 
د و وضعیت فضاهاي آموزشی اعم از مساحت، امکانات و باشیکی از دروندادهاي مهم فرایند آموزش مطرح و مورد توجه می

هاي دانشجویان در هاي آموزشی و کسب توانمنديتجهیزات کمک آموزشی و رفاهی موجود، نقش مهمی در اثربخشی برنامه
ن اي براي مدرسین دانشگاه تاثیر بسزایی دارد، ایطی تحصیل داشته و همچنین در فراهم آوردن شرایط رضایت بخش حرفه

  مطالعه بر آن است تا به تبیین وضعیت موجود فضاهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل بپردازد.
 5تابعه دانشگاه شامل  ها و مراکز آموزشیاین پژوهش نوعی مطالعه توصیفی است. جامعه پژوهش تمامی دانشکدهروش کار: 
مرکز آموزشی درمانی آیت اهللا  4مسر و طب سنتی) و پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاري و مامایی رادانشکده (

روحانی، شهید بهشتی، شهید یحیی نژاد و کودکان امیرکال که فضاي آموزشی با تعریف مورد اشاره دارند، بوده است. جهت 
و اي استفاده شد که در آن مساحت فضاهاي آموزشی بر حسب مترمربع ها از پرسشنامه پژوهشگر ساختهآوري دادهجمع

تاپ، ویدئوپروژکتور، ویژیوالیزر و امکانات گرمایشی و سرمایشی وضعیت امکانات و تجهیزات موجود اعم از وجود کامپیوتر یا لپ
ها و معاونین آموزش بالینی از روساي دانشکده 1393و سالم یا معیوب بودن تجهیزات موجود، در اردیبهشت ماه سال 

آوري شده از طریق برنامه اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و هاي جمعست. دادهبیمارستانها مورد پرسش قرار گرفته ا
  نتایج در قالب آمار توصیفی گزارش گردید.

آوري گردید. دامنه ها و مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه جمعفضاي آموزشی از دانشکده 104مجموعا اطالعات  ها: یافته
 5/11واحد در دانشکده پیراپزشکی متغیر بوده است ( میانگین  28واحد در دانشکده طب سنتی تا تعداد فضاهاي آموزشی از ا 

 30کمترین مساحت مربوط به دانشکده طب سنتی( با  ،متر مربع بوده 9225واحد آموزشی). مجموع مساحت فضاهاي مذکور 
است. مساحت فضاهاي آموزشی سایر مراکز بر حسب مترمربع) بوده  3436مترمربع) و بیشترین مربوط به دانشکده پزشکی ( با 

) ، دانشکده دندانپزشکی( 1049) ، آیت اهللا روحانی( 4/2770متر مربع به ترتیب نزولی عبارت است از: دانشکده پیراپزشکی( 
) 4/193(  ) ، بیمارستان کودکان امیرکال400)، دانشکده پرستاري و مامایی رامسر ( 555) ، بیمارستان شهیدبهشتی( 48/721

واحد  28). در خصوص کمبود یا معیوب بودن تجهیزات موجود در این فضاهاي آموزشی، 70و  بیمارستان شهید یحیی نژاد ( 
واحد (  48) کمبود ویژیوالیزر و %3/43واحد ( 45) کمبود ویدئوپروژکتور، %6/35واحد(  37) کمبود کامپیوتر،  9/26%(
  آموزشی مذکور مشکل مربوط به امکانات سرمایشی و گرمایشی را ذکر نمودند. واحد فضاهاي  104) از مجموع 2/46%

ریزي سازي محیط آموزشی در جهت تامین، حفظ و ارتقاي آموزش در دانشگاه، برنامهنظر به نقش موثر بهینهگیري: نتیجه
اکز آموزشی درمانی مورد تاکید ها و مرمدت و درازمدت به منظور بهبود وضعیت موجود فضاهاي آموزشی در دانشکده میان
  باشد.می

  فضاي آموزشی، دانشکده، مرکز آموزشی درمانیهاي کلیدي: واژه



  195      1393شهریور  6   مالی  اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی در حوزه اداري   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                     

 

 وضعیت ایمنی بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

  5حسین سمنانی ، 4حسن حسن نتاجدکتر ،  3معصومه نقویان ، 2علی نقشینهدکتر ،1محمد علی جهانیدکتر 
  

   تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتري - 1
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاون درمان   - 2
  ، معاونت درمان ، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد آموزش مدارك پزشکی - 3
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابل مدیر بیمارستان امیرکالپزشک عمومی ،  - 4
  ، دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیریت خدمات بهداشتی ودرمانیکارشناس  - 5
 

 پرسـنل ،  ، ارزیـابی سـاختمان، کارکنـان و   بنابراین موقعیت سـاختمان  ،اي پویا و زنده استمجموعه بیمارستان مقدمه وهدف:
پـژوهش   . هـدف از اهمیـت هسـتند   همگـی در بررسـی ایمـن سـازي بیمارسـتان حـائز       ،تجهیزات بیمارستان، مدیریت صحیح

  حاضرتعیین وضعیت ایمنی بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در مقایسه با استاندارد ها می باشد.
  

نوع مطالعه توصیفی ، کاربردي و مقطعی است ، جامعه پژوهش شامل مدیران و سرپرستان بیمارستان هـاي  تحـت     روش کار:
بوده اند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده و از طریـق مشـاهده مسـتقیم     1389پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 

پژوهشگر و نیز مصاحبه با مدیران و مسئولین بخش ها و واحدهاي مختلف مورد بررسی نسبت به تکمیل آن اقدام شـده اسـت.   
  انجام گردید.   Spssتحلیل اطالعات به وسیله آزمون هاي مرتبط در  نرم افزار  

  
در حـد متوسـط قـرار گرفتـه     1389وضعیت ایمنی بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی  بابـل درسـال   افته ها:ی

است. همچنین یافته ها نشان می دهد که میانگین نمره اکتسابی وضعیت ایمنی بیمارستان هاي مـورد مطالعـه تحـت پوشـش     
کـه داراي تفـاوت معنـی داري بـا اسـتانداردهاي      P=0.00و 18/0معیار از نمره  یک با انحراف  59/0دانشگاه علوم پزشکی بابل 

ایمنی می باشد.بین وضعیت ایمنی بیمارستان با قدمت ،تعداد تخت بیمارستان ،درصد اشغال تخـت و تـاریخ آخـرین بازسـازي     
  .)p>0/05ارتباط معنی داري وجود نداشت (

 
اجراي دستورالعمل هاي استاندارد ایمنی، برنامه ریزي و سازماندهی تیم بحران بیمارستانی، اسـتفاده از افـراد بـا     نتیجه گیري:

تجربه  ومتخصص  ،آموزش پرسنل در رده هاي تخصصی گوناگون و مانورهاي دوره اي مـی توانـد نقـش بـه سـزائی در بهبـود       
  وضعیت ایمنی بیمارستان ها داشته باشد.

  
  وضعیت ، ایمنی ، بیمارستان ،  علوم پزشکی بابل  : لیديواژه هاي ک
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  امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه هاي دانشگاهی شهر بابل
  

  افسانه نصراله زاده معصومیان
   

  دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
هدف اصلی سیستم ایمنی مهیا نمودن امنیت و تسهیالت الزم در این زمینه براي کارکنان کتابخانه ، منابع و هدف : مقدمه و 

تجهیزات کتابخانه و همچنین مراجعه کنندگان به کتابخانه است  و تمام موارد و مسائل مورد نیاز براي امنیت کامل کتابخانه 
  خانه به مراجعان صورت پذیرد . باید بدون هیچ گونه تداخلی در خدمت رسانی کتاب

  
در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش براي ارزیابی امنیت فیزیکی و الکترونیکی ساختمان و :  کارروش 

تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی دانشگاهی با هدف ارتقاي میزان امنیت و کاهش پیامد هاي ناشی از عدم امنیت در 
ي کتابخانه ، از سیاه وارسی مخصوص امنیت ساختمان کتابخانه استفاده شده است .که توسط دایره امنیت و سالمت شغلی فضا

  کتابخانه دانشگاهی شهر بابل ( دانشکده دندانپزشکی ، دانشکده  3ایاالت متحده تهیه شده است . جامعه آماري این تحقیق 
  پیرا پزشکی ، کتابخانه مرکزي ) است . 

  
یافته ها نشان داد که در کل بین میزان به کار گیري اصول حفاظت و ایمنی در ساختمان هاي کتابخانه تفاوت معنی  ها :یافته

داري وجود ندارد ( این پژوهش شامل بررسی مدیریت مواد ، دارایی و اقالم ساختمان ، درها ، کلید و قفل ، کنترل ورود و 
و نرده ها و دروازه ها ، روشنایی فضاي بیرونی کتابخانه ، هشدار آتش سوزي و تمهیدات و  فضاي داخلی ، پنجره ها ، حفاظ ها

  پیشگیري ، دسترسی به قفسه هاي کتاب ، دروازه هاي امنیتی می باشد ). 
  

به نظر میزان به کار گیري اصول حفاظت و ایمنی در ساختمان کتابخانه ها متوسط  نتایج مطالعه نشان داد که  گیري :نتیجه
بهینه مورد استاندارهاي موجود بررسی و  بامی رسد و با وضعیت انطباق صد در صد نداشته و تمامی فضاهاي امنیتی باید 

  سازي قرار گیرد . 
  

  : ساختمان کتابخانه ، سیستم ایمنی ، امنیت فیزیکی ، اتش سوزي ، استاندارهاي بین المللی ي کلیديواژه ها
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  و مقایسه آن با استاندارد تعیین شده 1393ندانپزشکی بابل در سالفضاي فیزیکی دانشکده د
  از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  
  هادي عباسیان، هاجرعباسپور ، فاطمه گیلچینی، فرزاد محمد پور،دکتر احسان موعودي

  
  دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
عوامل موثر بر توسعه فعالیت هاي آموزشی درمانی،پژوهشی و رفاهی دانشجویان و کارکنان فضاي فیزیکی از : و هدف مقدمه

و مقایسه آن با سرانه فضاي 1393بررسی فضاي فیزیکی دانشکده دندانپزشکی در سال می باشد.لذا هدف از تحقیق حاضر
  گردیده می باشد.تعیین  آموزشی که براي هر دانشجو از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  
این مطالعه در دانشکده دندانپزشکی بابل و با استفاده از اطالعات و مدارك موجود در حوزه اداري مالی و واحد  :کار روش 

آموزش دانشکده انجام پذیرفت.مساحت کل دانشکده استخراج گردیدونتایج با استفاده از آمار توصیفی به تفکیک مساحت 
  زاء هر نفر دانشجو و مقایسه با  تعداد ورودي ها و فارغ التحصیالن هر سال اعالم گردید.سرانه فضاي آموزشی به ا

  
متر 722متر مربع فضاي فیزیکی با مساحتی حدود617هزارو12دانشکده دندانپزشکی بابل با برخورداري از حدود یافته ها:

نفر دانشجوي 24نفر دانشجوي انتقالی،11می،نفر از دانشجویان مقطع دندانپزشکی عمو235مربع امکاناتی را براي آموزش
نفر دستیار تخصصی در بخشهاي مختلف آموزشی فراهم نموده است.این در حالی است که سرانه فضاي آموزشی 94تکمیلی و

نفر 9نفر دانشجوي دکتراي عمومی،33این دانشکده هر ساله سانتی متر مربع می باشد.22مترو3استاندارد براي هر دانشجو
نفر دانشجوي تکمیلی 5نفر دانشجوي دکتراي عمومی،29نفر دستیار تخصصی بعنوان ورودي جذب و30تکمیلی ودانشجوي 

متر 722دانشکده دندانپزشکی بابل با مساحتی حدود نفر دستیار تخصصی بعنوان فارغ التحصیل را تحویل جامعه میدهد.30و
نفر دانشجو در حال حاضر 364را دارد در حالیکه تعدادنفر دانشجوي دندانپزشکی 217مربع فضاي آموزشی ظرفیت آموزش به

  مشمول آموزش می باشند .
  

بر اساس نتایج این مطالعه فضاي فیزیکی دانشکده دندانپزشکی با استاندارد تعیین شده فاصله دارد و براي ارتقاء  :نتیجه گیري
  کیفیت آموزشی نیاز به فضاي فیزیکی مناسب می باشد.

  
 دانشکده دندانپزشکی  سرانه فضاي آموزشی استاندارد براي هر دانشجو، اي فیزیکی،فض واژه هاي کلیدي:
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  مصرف منطقی دارو
  

  محمود رمضانیدکتر 
  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل     ،معاونت بهداشتی، رویی کارشناس مسئول دا،دکترداروساز 
  

مصرف منطقی دارو  یعنی اینکه  براي یک بیمار  داروي  مناسب  بر اساس  وضعیت بالینی  فرد با دوز و  مقدمه و هدف :
طول مدت  مناتسب و با کمترین هزینه ممکن به بیمار و جامعه تجمیل شود که براي تحقق  این امر در تجویز دارو  تشخیص 

درمان  نوشتن  نسخه دارویی  دادن اطالعات  الزم و کافی به بیمار  صحیح بیماري  تعیین درمان موثر وایمن   دوز وطول دوره 
و ارزیابی  پاسخ بیمار  به درمان باید مد نطر گرقته شود. این مطالعه به منظور بررسی میزان مصرف غیر منطقی دارو در جوامع 

  انجام گرفت.
  

و جستجو در سایت هاي  مرتبط اینترنتی  انجام گرفته  این مطالعه  از نوع مروري بوده  با مطالعه  کتابخانه اي  روش کار :
   .است

  
استفاده  غیر منطقی از داروها  هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ بروز عوارض ناخواسته  دارویی  به ضرر افراد  یافته ها :

م  جهان  به داروي مناسب وجامعه مصرف دارو ها می باشد  آمار هاي سازمان  جهانی  بهداشت نشان می دهد نیمی  از مرد
دسترسی  ندارند  و نیمی  از بیماران  داروي خود را به درستی  مصرف نمی کنند و فاکتور هاي بیمار  پزشک   محیط کار  و 

  .سیستم تامین و توزیع دارو اطالعات و باور هاي غلط و ترکیبی از  آنها   وموثر در تجویز منطقی دارو می باشند
   

استفاده صحیح و موثر و سالم از دارو متضمن درمان مناسب و ارتقاي سالمت بیماران خواهد بود الگوي مصرف  . نتیجه گیري :
داروها بر اساس گرو ههاي درمانی  بیانگر  این واقعیت است   که جامعه ما  از روش استاندارد شده  و منطقی در مصر ف 

دارو ها  به عنوان  یکی  از موارد  مهم سیاست گذاري  هاي دارویی  داروها تیعیت نمی کند  تالش براي منطقی کردن  مصرف 
  .همواره مورد توجه قرار گیرد 

  
 درمان موثر ، سازمان جهانی بهداشت،  نسخه دارویی  ،مصرف  منطقی دارو  واژه هاي کلیدي :
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  هاي نیازمند به تدبیرتامین و نگهداري تجهیزات پزشکی: چالش
  

  ،4محمدهادي شکري ،3مهندس اسکندر شریفی، 2پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا، 1احمديدکتر محمود حاجی
   5دکتر سیما عطاریان 

  
استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بـر سـالمت، دانشـگاه علـوم      -2، دانشگاه علوم پزشکی بابل توسعه مدیریت و منابعمعاونت استادیار،  -1

معاونـت توسـعه مـدیریت و    کارشناس امور قرادادها،  -4 امور عمومی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیر  -3پزشکی بابل 
  کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -5 منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  

در امر پیشـگیري، تشـخیص، درمـان و بـازتوانی دارد و  بـدون      انکار ناپذیري تجهیزات پزشکی نقش اساسی و  مقدمه و هدف:
ایـن مطالعـه بـه منظـور شناسـایی       .رسـد استفاده از این تجهیزات، تحقق مناسب رسالت جامعه پزشکی غیرممکن به نظـر مـی  

  گرفت. تجهیزات پزشکی انجام تامین و نگهداري هاي باقی مانده درچالش
  

  هاي مرتبط اینترنتی انجام گرفت. اي و با مراجعه به سایتاین مطالعه از نوع مروري بوده که به صورت کتابخانه روش کار:
  

هاي انجـام  شود. برابر بررسیمیلیارد دالر در دنیا صرف خرید تجهیزات پزشکی می 6/45ساالنه  W.H.Oبنا به گزارشها: یافته
 هاي ساخت و تجهیـز بیمارسـتان بـه خریـد    هاي جدیدالتاسیس حدود یک سوم هزینهبیمارستاناندازي شده در ایران، براي راه

یابد که عمده این تجهیزات وارداتی هستند. از طـرف دیگـر بـراي نگهـداري و تعمیـر تجهیـزات       تجهیزات پزشکی اختصاص می
تجهیزات پزشکی برخالف سـایر منـابع فیزیکـی و    بینی شود. درصد قیمت خرید آنها در بودجه پیش 10 -20پزشکی باید مبلغ 

هاي عرضه کننده، مهـارت  آوري، نظارت ناکافی مدیران، خدمات نامناسب پس از فروش شرکتمادي به علت تغییرات سریع فن
شـود  شوند. هر روزه تجهیزات جدیدي وارد بازار سالمت مـی نافی کاربران و... زودتر از طول عمر مفید محاسبه شده منسوخ می

کشاند. بعضی از تجهیـزات  تر، وجود و ادامه استفاده از تجهیزات قدیمی را به چالش میکه به دلیل کارایی بیشتر و قیمت پایین
تواننـد مهـارت الزم را کسـب کننـد و آن دسـته از      پزشکی آنچنان از پیچیدگی برخوردار هستند که تعداد افـراد معـدودي مـی   

شـود و  باشد، همین آموزش اولیه و مقدماتی به کاربران داده نمـی به آموزش جزیی هم نیاز میتجهیزاتی که در به کارگیري آن 
شوند. بـه دلیـل   کارگیري تجهیزات مورد مصرف خود میدرصد زیادي از کابران بدون آموزش و یا با آموزش ناکافی مجبور به به
باشـد. دسترسـی بـه    فروش با ضعف شـدیدي مواجـه مـی   وارداتی بودن عمده تجهیزات پزشکی موجود در بازار، خدمات پس از 

گـردد و در بعضـی از  مـوارد    اي و تعمیرات مورد نیـاز بـه سـادگی ممکـن نمـی     تکنیسین یا کارشناس فنی جهت سرویس دوره
شـود کـه همـه مـوارد فـوق افـزایش هزینـه را        شود. قطعات یدکی براي تعمیرات، به موقع و به سهولت یافت نمیغیرممکن می

گذاران و مدیران به فکر راهکارهاي اساسی نباشند، مراکـز بهداشـتی درمـانی    بال خواهد داشت. طبیعی است که اگر سیاستبدن
  ها عالوه بر تحمل هزینه بیشتر باید گورستانی از تجهیزات پزشکی ایجاد نمایند.خصوصا بیمارستان

  
تامین و نگهـداري تجهیـزات پزشـکی وجـود دارد. پیشـنهاد       هاي زیادي درنتایج این مطالعه نشان داد که چالش گیري:نتیجه

ها کمیته فعالی تشکیل و نسبت به اعمال مدیریت کارامد و موثر که هـم  گردد در معاونت درمان و در هر کدام از بیمارستانمی
  تعهد و هم تخصص داشته باشد اقدام گردد.   

  بیمارستان، تامین و نگهداريتجهیزات پزشکی، مرکز بهداشتی درمانی،  هاي کلیدي:واژه
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   تاثیر استفاده از فیلم آموزشی و زمان آن بر میزان یادگیري
  دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشجویان پزشکی 

  
  2حسینجان زاده نادعلی  ،1شهال حسین خانی روشن

  

  مدیریت بازرگانی ، بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشجوي کارشناسی ارشد رشته  - 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته حقوق ومعارف اسالمی ، بیمارستان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2

 
شگاه علوم پزشـکی بابـل   و دوره تحصیلی الکترونیکی در دان 1960تکنولوژي رایانه براي افزودن دانش از سال  :هدف  و مقدمه

اطالعـات در   ءایجاد شد. با توجه به اهمیت آموزش درس عملی و خـال  1990و  1980هاي به دنبال مشکالت یادگیري در سال
جامعه ایرانی این تحقیق با هدف بررسی تاثیر استفاده از فیلم آموزشـی و زمـان آن بـر میـزان یـادگیري درس عملـی بـر روي        

  انجام گرفت.  پزشکیدانشجویان 
  

نفـر از دانشـجویان تـرم چهـار      66بر روي  1392مطالعه کاربردي است که به روش توصیفی و مقطعی در سال این  :کار روش
هـر یـک از    انتخاب شـدند. در نیاز یکسان بودند که از نظر پیچیدگی و ساعت و پیش نفر انجام گرفت 22و در سه گروه  پزشکی

کنترل) و نمایش فیلم (بعد و قبل از تدریس سنتی)، در سه گـروه اجـرا گردیـد. در پایـان تـرم      مباحث درسی، تدریس سنتی (
) و همچنین نقش عوامل مرتبط بـا میـزان   GEEاي (نمرات درس عملی ارزیابی و با آزمون برآوردگر تعمیم یافته و مدل حاشیه

  یادگیري درس عملی به کمک آزمون والد آنالیز گردیدند. 
  

داري ) تفاوت آماري معنـی Generalized Estimating Equations (GEEنتایج به دست آمده از  با توجه به ها:یافته
بین سه گروه در میزان یادگیري درس عملی مشاهده نشد و گروه کنترل و مداخله از نظر آماري نتایج یکسانی داشـتند کـه بـه    

 داري را با میزان یـادگیري درس عملـی  لحاظ آماري تفاوت معنی= بود. سایر متغیرهاي بررسی شده از 3/0P= و 15/0Pترتیب 
هـا از نظـر نمـره اخـذ     ها و سه تکنیک اجرا شده همچنان روش سنتی در بین گروهنهایت در بین گروه ). در>05/0Pنداشتند (

  شده، بیشترین نمره را نسبت به دو تکنیک دیگر داشت.  
  

را شده همچنان روش سنتی بیشترین نمره را نسبت به دو تکنیک اجرا شـده دارا  ها و سه تکنیک اجدر بین گروه گیري:نتیجه
  بود.

  
 پزشکی دانشجویانفیلم آموزشی، یادگیري،  هاي کلیدي:واژه
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  حفظ نقطه سفارش کنتراسپتیودر انباردارویی: کاهشی دردرخواست غیرمنطقی واحدهاي محیطی 
  

  5، فاطمه قربانزاده 4،محمود رمضانی 3مریم رضایی، 2، طاهره علی نژاد1فاطمه بیانی
  

  بهداشت باروري، مدیر گروه سالمت خانواده، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل MPHپزشک عمومی، - 1

  کارشناس پرستاري،کارشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ، ، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 2
  مامایی، کارشناس بهداشت خانواده، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس - 3
  دکتر دارو ساز، کارشناس مسئول دارویی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 4
  کارشناس اپراتور دارویی ، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 5
  

انبار تعداد حداقلی است که باید در انبار وجود داشته باشد تا واحدهاي محیطی  نقطه سفارش کنتراسپتیو درمقدمه و هدف: 
به دلیل وجود وسایل  1387به ازاي هر مورد در خواست با صرف حداقل زمان آن را دریافت نمایند.در سال هاي قبل از 

گیري همواره بیش از حد نیاز در پیشگیري پایین تر از نقطه سفارش واحدهاي محیطی با نگرانی از عدم تأمین وسایل پیش
خواست می نمودند و در خواست بیش از حد نیاز واقعی باعث انقضاي وسایل و هدر دادن منابع می شد. این مطالعه به منظور 

  بررسی تاثیر حفظ نقطه سفارش کنتراسپتیو در کاهش درخواست واحدهاي محیطی انجام گرفت.
(قبل از مداخله) با سال هاي  1387- 1388مداخله اي بوده و به مقایسه سال هاي این مطالعه از نوع توصیفی و روش کار: 

به محاسبه دقیق  108( بعد از مداخله)پرداخته است. براي مداخله واحد بهداشت خانواده از طریق فرم کشوري  1389- 1390
مورد نیاز واحدهاي محیطی وپیگیري تأمین اعتبار و خرید و نگهداري آن در انبار که همیشه باالتر از نقطه   LDمصرف قرص 

سفارش بوده اقدام نمود و سپس با تشکیل چند جلسه ، واحدهاي محیطی را توجیه و اطمینان خاطر داده که به ازاي هر 
بزار جمع آوري داده ها لیست محقق ساخته شامل سال مطالعه، درخواست منطقی، نگران تأمین آن در موعد مقرر نباشد . ا

بر اساس سال مطالعه و متوسط  LDتاریخ اجراي برنامه امنیت کنتراسپتیو ، جمعیت واجد شرایط ، بودجه ریالی خرید قرص 
  بوده است. داده هاي جمع آوري شده به صورت دستی محاسبه و توصیف شد.  LDمیانگین تعداد و توزیع قرص 

نفر و 94525ساله   10-49)به طور متوسط جمعیت زنان واجد شرایط 1387-1388در سال هاي قبل از مداخله (ها: یافته
) به 1389-1390ریال بوده در حالی که در سال هاي بعد از مداخله( 226989976بلیستر با مبلغ  LD ،83822توزیع قرص 

 192353302بلیستر با مبلغ  LD ،71031نفر و توزیع قرص  97987ساله  10- 49طور متوسط جمعیت زنان واجد شرایط 
  ریال کاهش یافته است . 34636674بلیستر با مبلغ  12791به میزان  LDریال بوده که توزیع قرص 

این مطالعه نشان داد که با خرید به موقع و به تعداد نقطه سفارش و توزیع منطقی آن انقضاء و هدر رفتن گیري: نتیجه
تیو کاهش قابل مالحظه اي یافته است پیشنهاد می گردد براي سایر اقالم دارویی نیز این شیوه مداخله اي صورت کنتراسپ
  پذیرد. 

  هاي غیر منطقی، توزیع منطقینقطه سفارش، کنتراسپتیو، درخواست واژه هاي کلیدي:
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  1392نی بابل:میزان صرفه جویی در اصالح فرآیند توزیع ملزومات اداري مراکز بهداشتی درما
  

  6، ، طاهره علی نژاد5، فتح اله رحمتی4، حسین هدایتی3سیف اله محمد نژاد، 2، محمد قنبري1حسن اشرفیاندکتر 
  

  متخصص بیماري هاي داخلی، معاون بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 1
  معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلول واحد آموزش و ارتقاء سالمت، ، مسئMPHکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، - 2
  کارشناس روابط عمومی، کارشناس گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 3
  کارشناس بهداشت حرفه اي، معاون اجرایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل- 4
  اداره حسابداري، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس حسابداري،رئیس- 5
  کارشناس پرستاري، کارشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -6
  

اهمیت و نقش اصالح و  باشد.توزیع تجهیزات و ملزومات همواره یکی از معضالت قابل مالحظه سازمان ها میمقدمه و هدف: 
بهبود روش ها در نظام اداري انکار ناپذیر است. امروزه با اصالح دیدگاه مدیران و گسترش مسئله توزیع و شاخه هاي آن، 
مفهوم توزیع فیزیکی و مدیریت بر آن مهتر می شود. هدف ازاین مطالعه صرفه جویی در اصالح فرایند توزیع ملزومات اداري 

  رمانی بابل بوده است.مراکز بهداشتی د
  

مداخله اي  بوده است.  جامعه  پژوهش  مراکز  بهداشتی درما نی تحت  پوشش   -این  مطالعه از  نوع  توصیفیروش کار: 
معاونت بهداشتی  بوده که به صورت سر شماري  انتخاب گردید. مداخله بدین شکل انجام گرفت که تمامی مراکز ملزم شدند 

اداري را همراه با تحویل فرم هاي آماري به مرکز بهداشت ارائه نمایند. ابزار جمع آوري داده ها  لیست   هايهر نوع درخواست
محقق ساخته  شامل نام  مرکز بهداشتی درمانی، تاریخ  مراجعه، مسافت طی شده و تعداد کارمند درگیر بوده است. داده هاي 

  .جمع آوري شده به روش دستی جمع بندي و توصیف گردید
  

سفر کا هش یافت   60سفر بوده که پس از مداخله به    480تعداد کل سفرهاي مرتبط در سال قبل از مطالعه یافته ها: 
درصد کاهش) و مسافت  93,7نفر روز کاهش یافت( 60نفر روز به  960درصد کاهش)، تعداد نیروي انسانی درگیر از  87,5(

  درصد) کاهش یافت.  77,4کیلومتر ( 2876به  1392مداخله در سال  کیلومتر و پس از 12720، 1391طی شده در سال 
  

این مطالعه نشان داد که انتخاب فرآیند صحیح موجب تسهیل در اجرا و صرفه جویی در مصرف منابع براي نتیجه گیري: 
جمله تواند از خدمات سبز همچون کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، کاهش خطر تصادفات می سازمان می گردد.

گردد که فرآیندها به طور مستمر باز نگري و بهترین فرآیند با توجه به دوره دستاوردهاي تاثیر این مداخله باشد.پیشنهاد می
  زمانی انتخاب و اجرا گردد.

  
    اصالح فرآیند، صرفه جویی، ملزومات اداري، مراکز بهداشتی درمانی   واژه هاي کلیدي: 
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  انی خیـّر پیشکسوت شهرستان بابل در تامین منابع سالمتزنده یاد سیدحسین فالح نوشیرو
  

  4پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا ،3، دکتر عزیراهللا شیروانی2، دکتر علیرضا شیروانی1دکتر جواد شکري شیروانی
  

فوق تخصص جراحی  -3مادران تهران هاي زنان، بیمارستان متخصص بیماري -2دانشگاه علوم پزشکی بابل  فوق تخصص گوارش، دانشکده پزشکی، - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتري تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پزشکی، - 4زانو، بیمارستان میالد تهران 

  
تقریبا همه کشورها و حتی کشورهاي ثروتمند دنیاي امروز براي حل مشکالت مربوط به سالمت آحاد جامعه  مقدمه و هدف:
-هاي مردمی و خیرین هستند. در ایران و در شهرستان بابل نیکوکاران زیادي با نیت خداپسندانه و انسان نیازمند به کمک

ت نهاده و آثار ارزشمندي از خود به یادگار گذاشتند که هر کدام در دوستانه براي تامین منابع فیزیکی و مالی نظام سالمت هم
خیرخواهانه شناسایی اقدامات این مطالعه به منظور باشند. کننده و همواره قابل ستایش میارائه خدمات بهداشتی درمانی کمک

  انجام گرفته است.هرستان بابل زتده یاد سیدحسین فالح نوشیروانی در تامین منابع مورد نیاز نظام مراقبت سالمت در ش
زیرساختی مجموعه اقدامات جامعه پژوهش  انجام گرفت. 1393تابستان در توصیفی بوده که  از نوع مطالعهاین  :روش کار

زتده یاد سیدحسین فالح نوشیروانی بوده که فقط اقدامات مرتبط با نظام مراقبت سالمت شهرستان بابل به عنوان نمونه 
سایت اینترنتی، بررسی مستندات موجود در مرکز بهداشت بابل و مصاحبه با ها از طریق جستجو در وبهانتخاب شد. داد

  .شد بندي و توصیفآوري شده به صورت دستی طبقههاي جمعداده .آوري گردیدتعدادي از افراد مطلع جمع
بابل، اولین مرکز بهداشتی درمانی در سال  مرکز بهداشتی درمانی موجود در مناطق روستایی شهرستان 30از بین  ها:یافته
مترمربع در روستاي نوشیروانکال و همچنین مرکز بهداشتی درمانی دیوا که از نظر  300با بنایی کامال مدرن به مساحت  1342

رمانی باشد (سومین مرکز بعد از مرکز بهداشتی دمساحت و معماري شبیه مرکز بهداشتی درمانی نوشیروانکال بسیار زیبا می
توسط زنده یاد نوشیروانی احداث گردید.   1347احداث گردید) در سال  1345پی که توسط مرحوم غفاري در سال احمدچاله

ها روستا خدمات این دو مرکز همیشه از پزشک عمومی و کادر بهیاري و بهداشتی برخوردار و در قبل از انقالب به جمعیت ده
شان با بیش از ده پرسنل شامل پزشک هنوز با همان اسکلت اولیه فعال بوده و هر کدام دادند. هر دو مرکزسالمت ارائه می

البنین (بنام مادر خود) در ضلع شمال غربی دهند. احداث زایشگاه امخانواده، کارشناسان و بهورزان به فعالیت خود ادامه می
در شهرستان بابل بوده که هنوز هم به عنوان یکی از اولین زایشگاه مدرن  1347 نژاد بابل در سالبیمارستان شهید یحیی

دهد. احداث بانک و مرکز انتقال خون در کنار هاي فعال شهرستان خدمات سالمت را به مادران و نوزادان ارائه میزایشگاه
پایگاه انتقال ز احداث است که مرکز انتقال خون بعد ایکی از خدمات دیگر زنده یاد نوشیروانی  1347 البنین در سالزایشگاه ام

احداث گردید، به آن پایگاه انتقال  1376توسط مهندس حبیبی در سال  که خون حضرت موسی بن جعفر(ع) شهرستان بابل
  باشد.نژاد مستقر و در تامین خون مورد نیاز بیماران فعال مییافت ولی بانک خون همچنان در بیمارستان شهید یحیی

مطالعه نشان داد که زتده یاد سیدحسین فالح نوشیروانی در تامین منابع فیزیکی و تجهیزات پزشکی و نتایج این  گیري:نتیجه
اي داشته که هیچوقت در نزد شهروندان به فراموشی نخواهد رفت. اداري مورد نیاز نظام سالمت شهرستان بابل نقش ارزنده

  ت کلیه خیرین سالمت اقدام نماید.گردد دانشگاه علوم پزشکی بابل براي احصاء خدماپبیشنهاد می
  خیرین سالمت، تامین منابع سالمت، شهرستان بابل، هاي مردمیکمک زتده یاد نوشیروانی، هاي کلیدي:واژه
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  شهید رجایی بابلسر مرکز پزشکی و پرتودرمانیمشارکت خیرین بخش سالمت در میزان 
  

  5دکتر محمد علیپور کاکرودي -4فتانه قوي پنجه  - 3نبی بخش نسترن -3زهرا نیکزاد - 2نوراهللا مختارپور -1موسی رضایی
  

  مدیر مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  کارشناس فیزیک مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
  درمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس پرستاري مرکز پزشکی و پرتو  - 3
  کارشناس رادیوتراپی مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
  انکولوژي مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل –متخصص رادیوتراپی  - 5
  

گیري از انداز بهرهراستاي تحقق جامعه ایرانی برخوردار از سالمت، رفاه و تامین اجتماعی در سند چشمدر  :و هدف مقدمه
در گسترش امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جامعه و گسترش  ایشانتوانمندیهاي مادي و معنوي خیرین و تشویق 

رفته است.هدف این مطالعه بررسی میزان مشارکت فرهنگ خیریه سالمت در دستور کار سیاستگزاران سالمت کشور قرار گ
  باشد.می مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسردر  93 - 89خیرین بخش سالمت در فاصله زمانی سالهاي 

  
باشد. مشخصات خیرین واطالعات مربوط به میزان و زمان کمک در بازه زمانی این مطالعه از نوع توصیفی می روش کار :

گردید. اطالعات مذکور پس از استخراج دسته بندي شده و به روش توصیفی وارد  2007و در نرم افزار اکسل  استخراج مطالعه
هاي مختلف از نظر کمی  بیان شدند. مقادیر کل معادل ریالی کمک ها بصورت کلی و بر اساس سال مربوطه بیان و در سال

  مقایسه شدند.
  

تا چهار ماهه  89مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر در فاصله زمانی سال   بررسی کمک هاي خیرین به :یافته ها
نشان می دهد که پانزده نفر از خیرین با هر دو جنسیت از شهرهاي بابل ، بابلسر و فریدونکنار و با سطوح سواد  93اول سال 

: 89ین مبلغ به ترتیب سال عبارت از سال ریال به این مرکز کمک نمودند که ا 000/700/125/4مختلف با مبلغ کل 
ریال و سال  000/500/242: 92ریال ، سال  000/000/115: 91ریال  سال  000/000/129: 90ریال ، سال  000/600/110
  ریال می باشد. 000/600/528/3در چهار ماهه  اول :  93
  

هید رجائی بابلسر از رشد ساالنه فزاینده اي میزان کمک خیرین سالمت به مرکز پزشکی و پرتو درمانی ش نتیجه گیري:
هاي ها و مشارکت دهی کمک سامان جهتریزي استخراج اطالعات مربوط به خیرین بخش سالمت به برنامهبرخوردار است. 

 هاي مردمی و جذب کمک مردمی و رفع موانع موجود در تسهیل امر مشارکت خیرین و نیز در جهت جلب بیشتر مشارکت
نماید. نتایج این مطالعه همچنین اطالعات الزم را به منظور ارائه گزارش به خیرین و تقدیر شایسته از  کمک میهاي خیرین 

با توجه به منحصر به فرد بودن مرکز در استان مازندران نیاز به تبلیغات در سطح استان بیشتر احساس  سازد. ایشان فراهم می
  می شود.

  
  کمک هاي مردمی ،مشارکت مردمی ،مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر  ،خیرین سالمت هاي کلیدي:واژ
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  جلب مشارکت نهادهاي محلی در مراکز مجري طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی 
  1391هاي شمالی ایران: استان

پور سیدداود نصراهللا، 5امیري حسن اشرفیان، 4، ابراهیم میکانیکی3، محمد نعیمی طبیعی2، ناهید جعفري1محمدجواد کبیر
  8بهرام طهماسبی، 7حسین رحیمی کالمرودي ،6شیروانی

 

استادیار، مرکز مـدیریت شـبکه، معاونـت بهداشـت،      -2استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  -1
مرکـز تحقیقـات   دانشیار،  -4هاي عفونی، معاون بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان متخصص بیماري -3وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سالمتهاي داخلی، متخصص بیماري -5، دانشگاه علوم پزشکی بابل عوامل اجتماعی سالمت
اي، معاون فنی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی دکتري حرفه -7نشگاه علوم پزشکی بابل دا، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سالمتاستادیار،  -6

  استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -8گیالن 
  

مراقبت سالمت تا همکاري مشارکت نهادهاي محلی و مردم از تخصیص منابع، سازماندهی و اعمال مقررات بر  مقدمه و هدف:
جلب مشارکت نهادهاي محلی و مردم از  طرح پزشک خانواده و بیمه روستاییشود. در اجراي در ارائه خدمات را شامل می

طریق تشکیل هیات امناء، و جذب رابط بهداشتی مورد تاکید قرار گرفت. این مطالعه به منظور تعیین میزان جلب مشارکت 
  هاي شمالی ایران انجام گرفت.ننهادهاي محلی در استا

  
درصد مراکز مجري طرح  25انجام گرفت.  1391بوده که در شش ماهه دوم  Cross-Sectionalمطالعه از نوع  روش کار:

مرکز مجري بصورت  552مرکز از  139پزشک خانواده و بیمه روستایی در سه استان گلستان، مازندران و گیالن، مجموعا 
نهادهاي محلی هاي پژوهش انتخاب و در هر مرکز منتخب میزان جلب مشارکت اعضاي ه عنوان نمونهتصادفی سیستماتیک ب

ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار آوري دادهابزار جمع در دسترس مورد بررسی قرار گرفت.
  تحلیل شد. >05/0α داريمعنی حهاي مرتبط آماري در سطبا آزمون SPSS17ها در گرفت. داده

  
هـاي شـمالی   درصد) نسبت به تشکیل هیات امناء اقدام نمودند که در استان 41مرکز ( 57مرکز مورد بررسی،  139از  ها:یافته

هـاي  درصد) نسبت به جذب رابـط بهداشـتی اقـدام نمودنـد کـه در اسـتان       4/42مرکز P .(59 )=  001دار داشت (تفاوت معنی
هاي بهداشت و مراکز بهداشتی درمـانی از اعضـاي   میانگین درخواست مشارکت خانه ).P=  001دار داشت (وت معنیشمالی تفا

بـار و   7/1±7/1و   7/2±9/1ماه گذشته جهت مداخله در حل مشکالت مربوط به سالمت به ترتیـب   6نهادهاي محلی در طول 
بـار و بـراي شـرکت در جلسـات      1/1±5/1و  8/1±8/1ت سـالمت  جهت تامین منابع و امکانات مورد نیاز براي اجـراي مـداخال  

هاي بهداشت جهت تـامین منـابع و میـزان شـرکت اعضـاي      بود. میزان درخواست مشارکت خانهبار  9/1±5/2و  1/3±3رسمی 
)، P=  009دار وجود داشـت ( هاي شمالی کشور تفاوت معنینهادهاي محلی در جلسات رسمی مرکز بهداشتی درمانی در استان

)005  =P .(  
  

دهد که درصد زیادي از مراکز مجري نسبت به جلب مشارکت جامعه اقدام نکردند. لذا براي این مطالعه نشان می گیري:نتیجه
  اي طراحی و اجرا گردد. هاي مداخلهگسترش و توسعه جلب مشارکت جامعه در همه مراکز مجري، باید برنامه

  
 ، پزشک خانواده، بیمه روستاییبخشیمشارکت برون، بخشیهمکاري بروننهادهاي محلی،  کلیدي:هاي واژه
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گیري از مفاهیم قرآنیشناخت عمل صالح با بهره  

 یوسف رضا برزگر
 

، دانشگاه علوم پزشکی بابلمنابع و معاونت توسعه مدیریت کارشناس الهیات ومعارف اسالمی ،  
 

هرطریق ممکن  اینکه وظیفه انسانی حکم می نماید درجهت یاري رساندن به همنوعان خویش ازه با عنایت ب:  و هدف مقدمه
خیرین سالمت از مردان و زنانی هستند که با  .رضایت حقّ تعالی قرارگیرد نفساََ ، ما الََ، قلماَََ ولساناََ قدم برداریم تا عمل ما مورد

نفس نیکوکاري و عمل صالح از شناخت این مطالعه به منظور  نمایندمیعمل صالح خود خدمت بزرگی به نظام سالمت و مردم 
  نگاه قرآن انجام گرفت.

  
این  نوع مروري بوده که با مراجعه به قرآن مجید، باستناد برخی آیات شریفه انجام گرفته است . در این مطالعه از روش کار:

دسته  عمل صالح استخراج و اب مرتبط آیه چند بررسی شده و آیه درارتباط با عمل صالح 16 سوره مبارکه و 10مطالعه تعداد
  .بندي گردید

  
اي  وبشِّراَلذیِنَ امنوا وعملُواالصااحت اَنَّ لَهم جنَّات تَجرِي من تَحتها االَنهار..(مژده ده می فرماید سوره بقره از 25: آیه  یافته ها

 274 آیه  وجایگاه آنها باغهایی است که نهرها درآن جاري است ) ونیکوکاري پیشه کردندپیغمبر،کسانی راکه ایمان آورده اند 
هِم ولَاهم یحزَنُون اَلَّذینَ ینفقُوَن اَموالَهم بِالَّیلِ والنَّهارسرَّا وعلَانیهَ فَلَهم اَجرُهم عندربهِم ولَاخَوفُ علَیمی فرماید  ازسوره بقره

حادثه  از هرگز و بود خواهد پروردگارشان پاداش نیکو نزد یکه اموال خودراانفاق کنند درشب وروز، نهان وآشکارا ، آنان را.(کسان
انَّ االَبرار یشرَبونَ من کَاسِِ کَانَ  می فرماید ازسوره دهر 5آیه  و گذشته اندوهگین نخواهندگشت .) مورا از آینده بیمناك و

سوره  از 61. آیه  است ) کافوری می نوشند که طبعش (رنگ و بوي آنشراب بهشت از . (نیکوکارانِ عالم در مزاجها کافوراََ
اُولَئک یسرِعونَ فی الخَیرَات وهم لَها سبِقُون . (چنین بندگانی که داراي این اوصافند تعجیل درخیرات می  می فرماید مومنون
والَّذینَ جاهدوا فینَا لَنَهدینَّهم سبلَنَا  روم می فرمایدسوره  از 69آیه  .نیکو سبقت می جویند )اینان هستند که بکارهاي  کنند و

به راه معرفت ولطف خویش هدایت می  را راه خدا به جان ومال کوشش کردند محققاَ آنهار (وآنانکه د وانَّ اهللا لَمع المحسنین.
  ..)ان استهمیشه خدا با نیکوکار کنیم و

  
 پیشنهاد می گردد ند.فرمودنتایج مطالعه نشان داده است که آیات زیادي درخصوص اهمیت عمل صالح تاکید  : نتیجه گیري 

اشاعه فرهنگ نیکوکاري وکمک به  متعاقبِ آن ، ترویج و اساس آموزه هاي قرآنی نسبت به فرهنگ سازي عمل صالح و بر
   عمل آید. ات اساسی و مستمر بههمنوعان اقدام

  
 ، خیرین سالمت آیات قرآن ، عمل صالح ، نیکوکاري : واژه هاي کلیدي
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  عملکرد خیرین سالمت در مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکال 
  1393لغایت تیرماه 1386 از فروردین 

  
  3جمیله آقاتباررودباري،2،سید صدر الدین حسینی نیا1قاسم کاظمی

  
  بابل پزشکی علوم ،دانشگاه مرزیکال شهریور هفده ، بیمارستان ارشدمدیریت کارشناس - 1
  بابل پزشکی علوم ، دانشگاه کارشناس ساختمان، دفتر فنی- 2
  بابل  پزشکی علوم مرزیکال، دانشگاه شهریور هفده بیمارستان کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، - 3
  

فعالیت خیرین وجود دارد. دولت بر این باور است که کارها از حوزه سالمت ظرفیت هاي بسیار زیادي براي  در مقدمه و هدف:
 آموزشی مرکز در سالمت . این مقاله به منظور ارزیابی عملکرد خیرینرودتر پیش میمسیر مردم در حوزه هاي مختلف راحت

  مرزیکال انجام شده است . شهریور هفده درمانی
 

سناد و مدارك مربوط به عملکرد خیرین از امور مالی و مصاحبه با این تحقیق به صورت مقطعی با جمع آوري ا کار:روش
  خیرین و دسته بندي داده ها در جدول و سپس تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت دستی انجام گرفت.

  
درصد) 3/90ریال ( 000/000/700/1ریال بود. از این مبلغ 000/432/882/1هاي خیرینارزش ریالی کمک مجموعها:یافته

درصد) به صورت واریز وجه نقد به حساب خیرین، ملزومات 37/0ریال ( 000/000/7جهت ساخت بناي درمانی جدید، مبلغ 
و قیمت  تجهیزات اهدایی   جهت نیازهاي تاسیساتی )درصد08/4(ریال  000/822/76درصد) ریال و13/0( 000/430/2اداري

درصد) بود. بیشترین کمک ها جهت ساخت واحد درمانی جدید و نیاز هاي تاسیساتی بوده است. 11/5ریال (000/180/96نیز 
ریال کمک هاي خیرین  در خصوص نیازهاي تجهیزاتی، تاسیساتی، وجه نقد و ملزومات اداري  000/432/182از مجموع 

درصد) مربوط به خیرین بومی  بابلکنار بود.همچنین 97/41( 000/580/76ز) ، مبلغ به ارزش (کمک هاي غیر از ساخت وسا
  این بررسی نشان داد صد در صد کمک هاي خیرین متناسب با نیاز هاي واقعی مرکز بوده است.

  
با توجه به کارایی و  این مطالعه نشان داد مرکز در زمینه جلب حمایت خیرین ، عملکرد قابل توجه داشته است. نتیجه گیري:

 حمایت بهداشت و سالمت حوزه در ویژه به نیکوکاران از توان تمام بخشی باالي این مساعدت ها در بیمارستان الزم است  بااثر
  شود.

  
  خیرین سالمت، ارزش ریالی، حمایت، عملکرد واژه هاي کلیدي:
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  در ارائه خدمات سالمت نهادهاي مردمانجمن امداد به بیماران سرطانی یکی از سازمان
  شهرستان بابل 

  

  3پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا، 3پوردکتر محمدهادي یداهللا، 2، صمد اصغرپور2، علی دارابی1سکینه بزرگی
  

دانشگاه علوم پزشکی بابل متصدي آمار و مدارك پزشکی، معاونت بهداشت،  ، ، دانشگاه علوم پزشکی بابلو منابع معاونت توسعه مدیریتکارگزین،  - 1
  عضو هیات علمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  
متشکل از گروهی از افراد هستند که با نیت مشارکت داوطلبانه در امور جامعه به  نهادهاي مردمسازمان مقدمه و هدف: 

- محیطی و سالمت جامعه فعالیت میزیست هاي فرهنگی، اجتماعی،منظور حل یک یا چند مشکل مربوط به یکی از حیطه
-نهاد پشتیبانی مادي و معنوي وسیعی بعملهاي مردماکثر کشورها از جمله ایران براي تکثر و توسعه سازماننمایند. امروزه در 

به منظور این مطالعه  هاي مختلف فعالیت دارند.نهاد با مجوز رسمی در حیطهمردم آید. در شهرستان بابل چندین سازمانمی
  انجام گرفته است.معرفی انجمن امداد به بیماران سرطانی 

  
انجمن امداد به بیماران نمونه پژوهش  وجامعه  انجام گرفت. 1393تابستان در توصیفی بوده که  از نوع مطالعهاین  :روش کار

انجمن امداد به بیماران سرطانی تر سایت اینترنتی، بررسی مستندات موجود در دفها از طریق جستجو در وب. دادهسرطانی بود
  .شد بندي و توصیفآوري شده به صورت دستی طبقههاي جمعداده آوري گردید.جمع و مصاحبه با تعدادي از اعضاي مطلع

  
با  1373هاي غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که در سال انجمن امداد به بیماران سرطانی یکی از سازمان ها:یافته

و با توسعه تدریجی عالوه بر فعالیت در بابل در شروع بکار اخذ مجوز رسمی به عنوان سازمان خیریه در شهرستان بابل 
تا بحال  ی انجمنکلینیک تشخیصهاي تهران، ساري، آمل، قائمشهر و بابلسر دفتر و کلنیک تشخیصی احداث نمود. شهرستان

هاي تکمیلی و یا مورد بررسی و در صورت نیاز به تشخیصرایگان  بطورزن را از نظر سرطان پستان و رحم نفر  60,000بیش از 
گشایش کلینیک پوست  ارجاع داده است. باها و جراحان به متخصصین زنان، رادیولوژیستدرمان با تقبل قسمتی از هزینه 

سال با مراجعه به  50مردان باالي قرار گرفتند. در حال حاضر  درمان و تحتر سرطان پوست شناسایی بیما 10بیش از  ،انجمن
تاکنون بیش از قرار گیرند. انجمن  توانند با کمترین هزینه از نظر سرطان پروستات مورد معاینهانجمن میکلینیک 

را در مـدارس، ادارات، مساجد، کارخانه ها، تکایا، ) (پخش فیلم، سخنرانی و پاسخ به سئواالت متداولبرنامۀ آموزشی   5000
نوع سرطان تالیف و منتشر نموده که تا بحال  150عنوان کتاب در خصوص  60و  استان کشور اجرا 15  …حسینیه ها و 

بابل،  هايدر شهرستاناندازي سیستم نداي بهروزي راهجلد را با قیمت بسیار مناسب به فروش رسانده است.  24000بیش از 
رسانی درباره عالئم به منظور اطالع )اولین مرکز اطالع رسانی درباره بیماري سرطان در خاورمیانهتهران، قائمشهر و بیرجند (

از مراکز درمانی بیماري سرطانی و مراکز تهیه دارو در سراسر ایران معرفی شیمی درمانی، و  سرطان شایع، عوارض پرتودرمانی
  باشد.یدیگر اقدامات انجمن م

  
هاي مردمی در ارائه خدمات نتایج این مطالعه نشان داد که انجمن امداد به بیماران سرطانی بابل با حذب کمک گیري:نتیجه

گردد دانشگاه علوم پزشکی بابل با استفاده بهینه از هاي شایانی داشته است. پیشنهاد میپیشگیري و تشخیصی موفقیت
  هاي مشترك را طراحی و اجرا نماید. هاي موجود پروژهظرفیت

  
  نهاد، شهرستان بابلخیرین، سازمان مردم، هاي مردمیکمک ،انجمن امداد به بیماران سرطانی هاي کلیدي:واژه
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هاي مردم نهاد و خیرین درتامین منابع اداره کل انتقال خون استان میزان مشارکت سازمان
  1383-1392مازندران 

  
  1، سیده مریم عبداهللا زاده1، آذر رضانژاد 1فاطمه نعمتیان 

 
 شکی بابلزدانشگاه علوم پکارشناس مامایی، بیمارستان آیت اهللا روحانی ،  - 1

 
اداره کل انتقال خون مازندران باهدف تامین خون سالم و کافی انجام وظیفه می کند و از نظر ساختار اداري و مقدمه وهدف: 

دیت منابع مالی دولت دربخش هزینه ها در تامین سالمت جامعه سبب می شود مدیران به محدوتوجه  با دولتی است لذامنابع، 
برخی ادارات براي پیشبرد اهداف به ناچار از کمک خیرین و سازمانهاي مردم نهاد استفاده کنند. هدف این مطالعه بررسی نقش 

  زندران می باشد.خیرین و سازمانهاي مردم نهاد در تامین منابع اداره انتقال خون ما
  

: این مطالعه از نوع توصیفی بوده است. ابزار جمع آوري اطالعات، لیست خیرین ثبت شده در اداره کل انتقال خون روش کار
به تفکیک نام شهرستان، تعداد و نوع همکاري بوده وداده ها به صورت دستی استخراج و توصیف شده  1383-1392مازندران از

  است. 
  

مورد، 9مورد، آمل:19مجموع موارد همکاري براساس تعداد همکاري ونام شهرستان به ترتیب زیر بوده است: بابل: یافته ها:
مورد. 1مورد، رامسر:4مورد، بهشهر:9مورد، جویبار:5مورد، گلوگاه:4مورد، نور:1مورد ، قائمشهر:14مورد، نوشهروچالوس:3تنکابن:

مورد وسیله نقلیه ، 4مورد زمین و وسائل ساختمانی،  11ثبت شده است کهموردکمک خیرین  69بطورکلی در طی این سالها 
مورد پرداخت نقدي بوده و مورد تجهیزات پزشکی ثبت نشده است و قابل ذکر 11مورد تجهیزات اداري و غیرپزشکی و  42

  است هیچ حمایتی از سوي سازمانهاي مردم نهادجهت تامین منابع این اداره صورت نگرفته است.
  
این بررسی نشان داده است تعداد موارد و محل کمک هاي خیرین و سازمان هاي مردم نهاد درطی این سالها  یجه گیري:نت

خیلی کمرنگ بوده است؛ ازطرفی با گسترش فعالیت این واحد در تامین سالمت و وابستگی زیاد آن به مواد مصرفی و تجهیزات 
داري آنها نیاز است لذا پیشنهاد می گردد مدیران دستگاه عالوه بر دریافت پزشکی که هزینه بسیار سنگین براي تهیه و نگه

اعتبارات ویژه استانی براي تبلیغات و فرهنگ سازي جهت شناسایی، هدایت وجذب خیرین ازطریق رسانه هاي گروهی برنامه 
  ریزي کنند.

  
 خیریناداره کل انتقال خون مازندران ، سازمان هاي مردم نهاد و واژهاي کلیدي: 
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  خیرین  و مردم در حوزه سالمت  مشارکت جلب هاي راه
  

  2حسین فرجی، 2هاجر طبري نیا ،1حسینعلی اصغرنیا
  

  مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده  - 2
  

، بیش از هر زمان دیگري ضرورت یافته است. این بهداشت و سالمت امروزه در کشور ما مشارکت مردم در امر  :و هدف مقدمه
ناکافی بودن بودجه و دلیل و نقشی که در توسعه ملی کشور دارد و از سوي دیگر به سالمت ، بهداشت امراز یک سو به اهمیت 

هاي راهبررسی هدف از این مطالعه شود.رغم بیشترین حجم سرمایه گذاري ملی در این بخش مربوط میامکانات دولت علی
  باشد.مردم و خیرین در حوزه سالمت میمشارکتجلب 

  
  این تحقیق به صورت مطالعه مروري و جستجو در اینترنت و مقاالت داخلی و خارجی انجام شده است. روش کار:

  
، اهداي خانه، بیمارستانهاي نقدي، اهداي زمین، احداث کمکتواند بهداشت و سالمت میمردم در امر  مشارکت ها:یافته

ترغیب و جلب توجه مردم به نحوه  ،تشویق  ،اطالع رسانی  ،تبلیغات مداوم و گسترده باشد.، دادن مصالح بیمارستانتجهیز 
،نقدپذیري و گوش شنوا داشتن، ایجاد اعتماد در مردم،ها توسط معتمدینت از آندعور، شناسایی افراد متمکن و خی، مشارکت

توجیه شرعی و اظهار نظر علما و مراجع در مورد اجر ، فرهنگ سازي،  تجلیل از خیرینبرداشتن موانع حضور و مشارکت موثر، 
هاي تواند روشمیها جلب کمک، هاسازمانآوري اطالعات براي مشارکت مردم و برنامه ریزي دقیق و جمع، همچنین اخروي 

  باشد. مردم و خیرین در حوزه سالمت مشارکتجلب 
  

به عنوان محور توسعه ملی معتقد باشیم و بدانیم که امروزه در جهان کشورهایی بهداشت و سالمت اگر واقعا به نتیجه گیري: 
هاي این بخش مهم یش را به تقویت و تحکیم پایهراسخ ملی، سرمایه گذاري اصلی و برنامه ریزي اساسی خوزم که با ع

به برنامه ریزي اصولی و سرمایه  اند، قطعاهاي توسعه به توفیقات مهمی دست یافته، در شاخص به همین دلیل. اختصاص داده
  .در کشور توجه بیشتري معطوف خواهیم داشتسالمت براي امر گذاري زیر بنایی 

  
  خیرین ، سالمتهاي مردمی، مشارکت هاي کلیدي:واژه
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 هاي علوم پزشکی کشورسایت دانشگاهمعرفی مجمع خیرین سالمت در وب
، 4، مهندس حامد بابکان3سیديسادات حسینی ،2پور شیروانیساناز نصراهللامهندس سیده ،1پور شیروانیسپیده نصراهللاسیده

  5پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا
کارشناس بهداشت خانواده، معاونت  -3اندیشه ایمنی خودرو مهندسی صنایع، شرکت  -2دانشجوي مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی  - 1

  علوم پزشکی بابل استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه -5 انتقال گاز منطقه نهکانیک، شرکت مهندس م - 4علوم پزشکی بابل  گاهبهداشتی، دانش
  

هاي آن غیرسیاسی، غیرانتفاعی و نهاد که کلیه فعالیتمجمع خیرین سالمت به عنوان یک سازمان مردممقدمه و هدف: 
گیري صحیح از ریزي براي بهرهغیردولتی است با هدف امکان شناسایی و سازماندهی خیرین فعال در امر سالمت و برنامه

در تهران تشکیل و متعاقب آن بتدریج مجمع   1388طح کشور در سال هاي مردمی براي اولین بار در سها و مشارکتکمک
هاي مختلف شکل گرفت. این مطالعه به منظور فراوانی تشکیل و معرفی ها با گستردگیها و شهرستانخیرین سالمت استان

  هاي علوم پزشکی کشور انجام گرفت.سایت دانشگاهمجمع خیرین سالمت در وب
  

هاي علوم ها و دانشکدهانجام گرفت. جامعه پژوهش دانشگاه 1393از نوع توصیفی بوده که در مرداد ماه این مطالعه  روش کار:
ها از طریق ها لیست محقق ساخته بود. دادهآوري دادهپزشکی کشور بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع

هایی شد که ابتدا به صفحه اصلی مراجعه، در صورتیکه داده آوريهاي علوم پزشکی کشور جمعسایت دانشگاهجستجو در وب
ها هم به طور ها در حوزه ریاست، در صفحه کلیه معاونتشد، به حوزه ریاست مراجعه و در صورت عدم وجود دادهنمی یافت

  بندي و توصیف گردید. آوري شده به صورت دستی طبقههاي جمعشد. داده جداگانه جستجو
  

هاي اصفهان، شیراز و کرمان، مجمع خیرین سایت دانشگاهعلوم پزشکی کشور، در وب یا دانشکده دانشگاه 46از بین  ها:یافته
سالمت استانی ضمن دارا بودن ساختار مدون شامل تاریخچه، معرفی اعضاء، اساسنامه، گزارش عملکرد و سایر موارد، مجمع 

هاي اهواز، تهران، خراسان رضوي، سایت دانشگاهشده بودند. در وبهاي تحت پوشش هم معرفی خیرین سالمت شهرستان
مرکزي (اراك)، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان جنوبی (بیرجند)، سمنان، همدان، جهرم، سبزوار، فسا و گناباد مجمع 

اي تحت پوشش ههاي چند شهرستانی، مجمع خیرین سالمت شهرستانخیرین سالمت داراي ساختار مدون ولی در دانشگاه
هاي شهید بهشتی، کرمانشاه، مازندران، البرز، بوشهر، زنجان، قم، گلستان، بابل، زابل و سایت دانشگاهمعرفی نشده بود. در وب

هاي دزفول، یاسوج و بندرعباس باکس سایت دانشگاهنیشابور اطالعات مجمع خیرین سالمت در حد چند خبر بود. در وب
هاي علوم پزشکی کشور هیچ اطالعاتی در خصوص مجمع سایت بقیه دانشگاهطراحی بود. در وب مجمع خیرین سالمت در حال

  خیرین سالمت یافت نشد.
  

هاي علوم پزشکی سایت دانشگاه: نتایج این مطالعه نشان داد که اطالعات مربوط به مجمع خیرین سالمت در وبگیرينتیجه
شان سایتهایی که در وبگردد دانشگاهتی متفاوت بوده است. پیشنهاد میکشور از سطح تقریبا جامع تا بدون هیچ اطالعا

هاي اصفهان، شیراز و کرمان نسبت باشد با الگوبرداري از دانشگاهاطالعات مربوط به خیرین سالمت ناقص یا بدون اطالعات می
  م نمایند. به تکمیل اطالعات و یا نسبت به ایجاد مجمع خیرین سالمت استانی و شهرستانی اقدا

  

 هاي مردمیهاي مردمی، کمکنهاد، مشارکتخیرین سالمت، سازمان مردم هاي کلیدي:واژه
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هاي برتر جهان در خصوص زمینه هاي جذب کمکهاي مالی هاي مالی دانشگاهبررسی صورت
  غیر دولتی در شرایط رکود اقتصادي

  
  4مریم کیانیان گل افشانی ،3سیمین موعودي ،2بهاره اسبکیان ،1مریم قائمی امیري

  
 دانشگاه علوم پزشکی بابل  ی،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک - 1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت آموزشی، - 2
  معاونت آموزشی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 4
 

با توجه به شرایط اقتصادي سالهاي اخیر در بلوك غرب و کاهش سرانه منابع مالی دولتی جهت فعالیت  هدف :مقدمه و
موسسات و سازمانها از جمله دانشگاهها، طبق آمار منتشر شده مشخص می شود که این موسسات با اجراي مدیریت صحیح 

شکل داشته و تاحد زیادي نیز موفق به انجام آن شده منابع مالی و توجه بیشتر به کمکهاي غیر دولتی سعی در جبران این م
اند .از جمله این اسناد، صورتهاي مالی ساالنه منتشر شده توسط این دانشگاهها می باشد که میزان درآمد و راههاي کسب 

تعدادي از  سرمایه و کمکهاي غیر دولتی در این گزارشات شاهدي بر این مدعاست. این مطالعه با هدف بررسی صورتهاي مالی 
  هاي برتر جهان در زمینه جذب سرمایه هاي غیر دولتی انجام گردید.دانشگاه

مقارن با شرایط  2013تا  2011این پژوهش مقطعی بر روي صورتهاي مالی هجده دانشگاه در جهان در سالهاي  کار :روش
دانشگاه برتر قرار داشتند. ابزار جمع آوري  100رکود اقتصادي آمریکا و اروپا انجام شدکه در رتبه بندي جهانی در بین 

 >Pانجام و سطح معنادار متغیر(  SPSS18اطالعات با نرم افزارحلیل اطالعات گزارشات مالی سالیانه دانشگاهها و تجزیه و ت
  )تعیین گردید.  0/05

نتایج حاکی از آن است که میزان جذب سرمایه هاي غیر دولتی در سالهاي مذکور، سهم قابل توجهی در درآمدهاي ها : یافته
از سرمایه هاي خود را از درآمدهاي غیر دولتی  دالر) 3223289906( ٪68دانشگاه دارد به نحوي که این دانشگاهها حدود 

 ٪48دالر) می باشد که 1740576549( ٪54دریافت می کنند.که دراین میان درآمد حاصل از موقوفات و کمک خیرین حدود 
مانده صرف ارائه وام دانشجویی و  ٪19آن نیز صرف هزینه هاي تحقیقاتی دانشگاه می شود. ٪33آن صرف خدمات سالمت و 

هاي تحصیلی و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می شود. ارتباط معنا داري بین میزان درآمد حاصل از موقوفات و کمک
کمکهاي مردمی و انجام فعالیتهاي تحقیقاتی وجود داشت به نحوي که هرچه درآمدحاصله از آن بیشتر بود هزینه صرف شده 

). همچنین رابطه معنا داري با میزان کمکهاي   P= 0/021تر بود (در فعالیتهاي تحقیقاتی و فرصتهاي مطالعاتی نیز باال
دولتی و سرمایه گذاري دانشگاهها در فعالیتهاي غیردولتی وجود داشت. به نحوي که با کاهش میزان کمکهاي دولتی ، سرمایه 

  ).  P= 0/032گذاري دانشگاها در فعالیتهاي غیر دولتی افزایش می یافت(
مطرح جهان بیشترین میزان جذب سرمایه در سالهاي  جه به نتایج فوق مشخص می شود که دانشگاههايبا تو نتیجه گیري :

اخیر و در شرایط رکود اقتصادي را از منابع غیردولتی و جلب کمکهاي مردمی داشته اند و از آن در راه رسیدن به اهداف 
ر رتبه بندیهاي جهانی مشخص شده است. بنابراین آموزشی و پژوهشی خود استفاده کرده اند که نتایج مطلوب آن نیز د

هاي کشور و از جمله دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز جهت ارتقا و دستیابی به اهداف متعالی آموزشی پیشنهاد می شود دانشگاه
به  و پژوهشی خود و باالخص در شرایط اقتصادي کنونی در جهت افزایش جلب کمکهاي مردمی و کاهش وابستگی هاي مالی

   دولت و مدیریت منابع تالش بیشتري را مبذول دارند تا افتخارات بیشتري را کسب نمایند.
 دولتی، رکود اقتصاديکمک هاي غیر ،هاي مالی، دانشگاهصورت واژه هاي کلیدي:
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