


معرفی 
اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه 

مالی -علوم پزشکی بابل در حوزه اداري 

دکتر سیدداود نصراهللا پور شیروانی



دانشگاه علوم پزشکی بابل
معاونت بهداشتی 

نویسی چکیدهاه گارک 

انواع مقاالت علمی و ساختار نگارش آنها 
دکتر سیدداود نصراهللا پور شیروانی



اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه 
مالی -علوم پزشکی بابل در حوزه اداري 

دکتر مظفر ربیعی: رئیس همایش

دکتر محمود حاجی احمدي: دبیر همایش

دکتر سیدداود نصراهللا پور: دبیر کمیته علمی

مهندس اسکندر شریفی: دبیر کمیته اجرایی



اعضاي کمیته اجرایی همایش  :اعضاي کمیته علمی همایش

صمد حجازي
قنبرعلی حسینجانزاده

مهندس اسکندر شریفی
حسن علی زاده افروزي

نیاء روشن احمد غالم
سیدجعفر موسوي روشن

ناصر حبیبی  
فریده قریب

رویا رمضانی
البنین عباسی ام

سیده معصومه آقایی 

)دفتر منابع انسانی(خانم بیات  
)دفتر منابع انسانی(خانم کشکالنی 

)مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري(محقق دکتر 
)ریزي منابع مالی و بودجه-دفتر برنامه(مهندس جعفري 
)توسعه منابع فیزیکی دفتر (مهندس عابدي 

)دفتر ذیحسابی(مهندس یوسف وند 
)بودجه و پایش عملکرددفتر (دکتر بهزاد نجفی

احمدي دکتر محمود حاجی
دکتر محمدعلی جهانی 

دکتر علی بیژنی
پور  دکتر سیدداود نصراهللا

دکتر سیما عطاریان
دکتر  ژیال مسرور 

مهرانگیز بالغی

معاونت توسعه مدیریت و منابع 117اتاق : دبیرخانه همایش



:هدف اصلی همایش

  مالی دانشگاه–ترویج و توسعه پژوهش هاي کاربردي در حوزه اداري 



:اهداف ویژه همایش

)به شکل چکیده(مالی دانشگاه –احصاء پژوهش هاي انجام شده در حوزه اداري 

توانمندسازي کارکنان غیرهیات علمی براي انجام پژوهش هاي کاربردي در حوزه هاي  

اجرایی دانشگاه

استفاده بهینه از داده هاي حاصل از نظام ثبتی موجود در حوزه هاي اجرایی دانشگاه

 



:استراتژي هاي منتخب همایش
فراخوان مقاله به شکل چکیده ساختارمند

آموزش حضوري کارکنان داراي مدرك تحصیلی کاردانی و باالتر
آموزش و راهنمایی انفرادي نویسنده مسئول مقاله

ارائه دستاوردهاي پژوهشی احصاء شده در همایش 



:  فعالیت هاي اصلی
راه اندازي دبیرخانه همایش

فعال نمودن کمیته هاي علمی و اجرایی
طراحی، چاپ و توزیع پوستر همایش

مکاتبات و هماهنگی با دفاتر معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوعه
مکاتبات و هماهنگی با واحدهاي تابعه دانشگاه

کارگاه یکروزه چکیده نویسی 15برگزاري بیش از 
ارزیابی خالصه مقاالت جمع آوري شده توسط همکاران وزارتی

چاپ کتابچه خالصه مقاالت
مقاله برتر 10تهیه جوایز و لوح تقدیر براي 

اسکان مهمانان وزارتی
تهیه ابزار کار و وسایل پذیرایی

93/شهریور/ 6برگزاري همایش در 
تهیه و صدور گواهی شرکت در کارگاه، شرکت در همایش و سایر گواهی ها



اقدامات پشتیبانی براي راهنمایی و هدایت نویسنده مسئول 
:  چکیده مقاالت

اعضاي کمیته علمی به شرح زیر آمادگی مساعدت به همکاران واحدهاي 
تابعه را دارند

معاونت توسعه مدیریت و منابع، مرکز ناباروري فاطمه الزهرا، 
شهریور   17زایشگاه 

دکتر عطاریانخانم 

...  آیت ا معاونت دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی و بیمارستان
روحانی

دکتر مسرور خانم 

و پرستاري   معاونت آموزشی، دانشکده پزشکی، دندانپزشکی
مامایی رامسر

بالغی خانم

معاونت هاي درمان، غذا دارو،  بیمارستان شهید بهشتی  و  
کودکان امیرکال

دکتر جهانیآقاي 

نژاد، پرتودرمانی بابلسرو  معاونت بهداشتی، بیمارستان شهید یحیی
دانشکده پیراپزشکی

پور  دکتر نصراهللاآقاي 



:اقدامات الزم براي جلب مشارکت حداکثري
ایفاي نقش فعال معاونین محترم، روساي محترم دانشکده ها و بیمارستان ها 

خصوصا معاونین یا مدیران محترم اداري مالی واحدهاي تابعه دانشگاه
اطالع رسانی جامع و تشویق همکاران مستعد 

برگزاري جلسات توجیهی در واحدهاي تابعه براي کارکنان با مدرك تحصیلی 
کاردانی و باالتر 

معرفی همکاران واجد شرایط به دبیرخانه همایش جهت شرکت در کارگاه
پیگیري مستمر به منظور افزایش تدوین مقاالت مرتبط با محورهاي همایش

برقراري و حفظ ارتباطات مستمر با دبیرخانه همایش
تدوین و ارسال حداقل یک خالصه مقاله= شرکت در کارگاه 



براي بهبود، پویایی و شادابی علمی محیط کار الزم است 
ضرب المثل هاي زیر را دور یریزیم

خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت شو
نرود میخ آهنین در سنگ

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد
هنر نزد ایرانیان است و بس

اگر شریک خوب بود خدا براي خودش انتخاب می کرد
با یک گل بهار نمی شود

یک دست صدا ندارد
آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

چو فردا شود فکر فردا کنیم
ترك عادت موجب مرض است



شما از کار ما خبر ندارید
این بھترین راه است

جا نداریم
وقت نداریم
نفر نداریم

وظیفھ ما نیست
بھ ما مربوط نمی شود

این تنھا راه است
!!دانشگاه ما ھمین است

نمیشھ
غیر ممکنھ
اصال
ھیچ وقت
ھیچ کجا
طبیعت این کار ھمین است
ارتقاء محال است
اینجا ایران است
فرھنگ ما فرق دارد



از حضور و توجه شما مدیران و 
.کارشناسان محترم سپاسگزاریم


