


  

  

    



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل 

  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

  

  خالصه مقاالت

  سومین همایش دانشگاهی پژوهش 

  اداري و مالی نظام سالمت  در حوزه هاي
   1395مرداد  14

  

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبا همکاري معاونت توسعه مدیریت و منابع 

  

  

  دکتر سیدمظفر ربیعی              رئیس همایش:
  (عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل)                                    

  
   دکتر محمود حاجی احمدي                   دبیر همایش:

 (عضو هیات علمی و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل)                        
  

  

  بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل دبیرخانه همایش: 
  32200462 تلفن:               11 : معاونت توسعه مدیریت و منابع، اتاق

  
   seminar.mubabol@gmail.comپست الکترونیک :   
  http://logistics.mubabol.ac.ir          وب سایت:  



  

   

    (به ترتیب الفبا) اعضا کمیته علمی 

 (مدیر توسعه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بابل) بیژنیدکتر علی 

 (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل)  دکتر محمدعلی جهانی

 (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل)دکتر محمود حاجی احمدي 

 ی)(کارشناس ارشد اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک فهیمه ربانی خواه

 (رئیس گروه مطالعات و اقتصاد سالمت دفتر بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مریم رمضانیان

 (کارشناس بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بابل)   دکتر سیما عطاریان

 ن و آموزش پزشکی)(معاون مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت بهداشت، درما دکتر بهرام محقق

 سرپرست امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل)( دکتر سیمین موعودي

 (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل) دکتر سید داود نصراله پور شیروانی

 (کارشناس ارشد ذیحسابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)اکبر یوسف وند  

 ات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل)(عضو هیدکتر موسی یمین فیروز 

 دکتر سید داود نصراله پور شیروانی دبیر کمیته علمی:

  (به ترتیب الفبا)   اجراییاعضا کمیته 

 (مسئول امور کارگزینی کارکنان قراردادي دانشگاه علوم پزشکی بابل)معصومه آقایی سیده 

 علوم پزشکی بابل) (کارشناس مسئول آمار معاونت درمان دانشگاهطیبه اسماعیلی 

 (کارشناس امور رایانه دانشگاه علوم پزشکی بابل)شیرین حاتمی 

 (کارشناس امور رایانه دانشگاه علوم پزشکی بابل)رویا رمضانی 

 (مسئول دفتر و اپراتور آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات)هاجر عمونیا 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل) (رئیس گروه تشکیالت، آموزش و طبقه بندي مشاغلفریده قریب 

 (رئیس اداره رسیدگی و اعتبارات  امور مالی دانشگاه علوم پزشکی بابل)معصومه یدالهی 
 دکتر سید داود نصراله پور شیروانی اجرایی:دبیر کمیته 

 

  :رویا رمضانی    طراح جلد 

  رمضانیرویا ، دکتر سید داوود نصراله پور شیروانی، هاجر عمونیا :ویراستاري 

  :هاجر عمونیا  صفحه آرایی 

 



  

 خداوند دانا و توانابنام 

وري منابع انسانی، بهبود کیفیت خدمات و افزایش  هاي نظام مراقبت سالمت براي کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره امروزه همه سازمان         
اي که تقریبا در تمامی  هاي مختلف اداري مالی هستند. جمله تحقیقات در عرصه دهندگان و گیرندگان خدمات نیازمند به انجام مندي ارائه رضایت

 علوم هاي دانشگاه در خصوصا ما کشور در »هستند نامحدود نیازها و محدود منابع سالمت حوزه در « آید که کشورها به طور مستمر بر سر زبان می
این است که چگونه این منابع محدود را در رفع نیازهاي نامحدود مردم بکار  اهمیت حائز و مهم بسیار نکته حال. داشت خواهد عملی مصداق هم پزشکی

با اولویت باال پاسخ مناسب و منطقی داده شود؟ طبیعی است که سئوال بزرگ فوق نیاز به اجراي  یگیریم تا حداقل به نیازهاي واقعی یا به نیازهای
توانند  هاي اجرایی می د و همه اعضاي محترم هیات علمی و کلیه مدیران و کارشناسان محترم حوزهتحقیقات مستمر علمی و جستجوي شواهد معتبر دار

هاي علوم پزشکی با همت اعضاي  هاي آن و ارائه راهکارهاي کاربردي مشارکت مسئوالنه و فعال داشته باشند. خوشبختانه دانشگاه پاسخ یافتندر 
اسان عالقمند در زمینه انجام تحقیقات و تولید و توزیع علوم پزشکی و بهداشتی در جایگاه مناسبی قرار علمی و همکاري مدیران و کارشن محترم هیات

ف پزشکی، محقیقن، سیاست گذاران، مدیران و کارشناسان داخل و خارج کشور قرار میرّگرفته و با انتشار مجالت علمی، مطالب مفیدي را در اختیار ح 
هاي تحقیقات انجام شده و مقاالت  مطالب در بهبود سالمتی آحاد جامعه موثر واقع خواهد شد. اما شواهد موجود از جمله: حیطهدهند که انشاءا... همه این 

هاي علوم پزشکی از جمله  دهد بعضی از دانشگاه ندازي مراکز تحقیقاتی نشان میا هاي برگزار شده و راه منتشر شده، تنوع مجالت علمی، همایش
هاي علمی و کاربردي  زشکی بابل به موازات رشد و توسعه یافتگی در رسته آموزشی و بهداشتی درمانی، فرصت الزم را در اجراي پژوهشعلوم پ دانشگاه

اداري مالی  هاي هاي مدیریتی نظام سالمت پیدا نکرده است. اولین همایش دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در حوزه مورد نیاز حوزه
هاي علوم پزشکی مازندران، گیالن، گلستان، سمنان و شاهرود  و دومین همایش مذکور با مشارکت دانشگاه1393ماه سال  که در شهریورالمت نظام س

برگزار گردید یکی از راهکارهاي موثر در کم کردن شکاف موجود بوده که خوشبختانه با استقبال گرم اکثریت  1394اي در شهریور ماه  به صورت منطقه
مواجه شده است. بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی بابل با توجه به تجارب حاصله و پیشنهادات تعدادي از مدیران و این حوزه مدیران و کارشناسان 

ضمن  تا برگزار نمود 14/5/1395تاریخ  را درمالی نظام سالمت و هاي اداري  دانشگاهی پژوهش در حوزهکارشناسان محترم وزارتی سومین همایش 
فراهم  واحدهاي مختلف دانشگاهبین در براي انتقال تجارب و دستاوردهاي پژوهشی را هاي داخل دانشگاهی، زمینه مناسبی  استفاده بهینه از ظرفیت

ي اجرایی و ها مجموعه مقاالتی که بر اساس ارزیابی اعضاي محترم کمیته علمی مورد پذیرش قرار گرفت در اصالح فرایندهاي حوزه. امید است نماید
ارت بهداشت، نهایتا در بهبود عملکرد این دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد. اینجانب از مدیران و کارشناسان محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع وز

یرخانه تا برگزاري همایش هاي علمی و اجرایی همایش که از ابتداي شروع فعالیت دب درمان و آموزش پزشکی، از دبیران محترم و اعضاي محترم کمیته
از همه متحمل زحمات زیادي شدند، از مدیران و نمایندگان محترم واحدهاي تابعه دانشگاه که تسهیالت الزم را براي محققین محترم فراهم کردند و 

 ب غناي علمی همایش شدند، سپاسموج محققین و نویسندگان محترم خصوصا سخنرانان و ارائه دهندگان پوستر که با انتقال دانش و تجربه جدید خود
اي نه چندان دور  هاي اجرایی در آینده نمایم. انشاا.. با توسعه دانش و مهارت ایجاد شده و کاربردي تر کردن پژوهش در حوزه گزاري و قدردانی می

شود و در قالب یک مقاله علمی منتشر  شاهد این باشیم که نتایج هر تحقیق انجام شده منجر به حل حداقل یک مشکل سازمانی و مدیریتی دانشگاه
  خواستارم.  موفقیت و سالمتی نمایند، آرزوي که در تامین، حفظ و ارتقاي سالمتی جامعه تالش می ران ارجمنديهمکا همه ايبر لمتعا نداوخد گردد. از

  
  دکتر سیدمظفر ربیعی   

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و رئیس همایش



  عنوان مقاله ردیف
  نویسنده مسئولنام 

  صفحه  محل خدمت 
  نام خانوادگی  نام 

 مدیریت منابع انسانی دانشگاه

1 
به کارگیري نیروي انسانی مشمول تعهدات قانونی هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل طی 

 1390 - 94سالهاي 
 11 معاونت آموزشی  رمضانیان  فروغ

2 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و تامین اجتماعی  نیروي انسانی بیمارستان هاي تحت برآورد

 قائم شهر بر  اساس  استاندارد هاي ملی
 12 بیمارستان یحیی نژاد  نیازي راد  شکراله

 13 دانشکده پیراپزشکی  ربیعی  ام لیال ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان و نقش آنها در بهبود سازمانی 3

 14 دانشکده دندانپزشکی  گیلچینی  فاطمه 1395دانشگاه علوم پزشکی بابل بررسی سالمت معنوي کارکنان  4

 15 دانشکده پزشکی  نصراهللا پور شیروانی  سیدداود 1393نیازهاي آموزشی مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی آبادان:  5

 16 معاونت آموزش  کفایت  مهديمحمد  بررسی آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل 6

7 
ارزیابی فرسودگی شغلی و فاکتورهاي وابسته به آن در کارکنان مرکز ناباروري فاطمه زهرا(س) 

 بابل
  معصومه گل سرخ تبار  معصومه

مرکز ناباروري فاطمه 
 17 زهرا (س)

 18 معاونت بهداشتی  ملک زاده  رحیم سالکاثربخشی مداخالت آموزشی در آگاهی بهورزان مرکز بهداشت بابل در زمینه بیماري  8

 19 معاونت بهداشتی  ملک زاده  رحیم اثربخشی مداخالت آموزشی در آگاهی بهورزان مرکز بهداشت بابل در خصوص بیماري ماالریا 9

 20 ناباروريمرکز تحقیقات   پاشا  هاجر بررسی خودکارآمدي شغلی و عوامل مرتبط با آن در ماماهاي شاغل بیمارستان هاي بابل 10

 21 پژوهشکده سالمت  تیرگر  آرام عضالنی  با سالمت روان در پرستاران -ارتباط اختالالت اسکلتی 11

12 
بررسی اختالالت اسکلتی عضالنی و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی در کارکنان مراکز 

 22 معاونت بهداشتی  جعفریان  سمیه بهداشتی درمانی شهرستان بابل

 23 معاونت توسعه  پورصادق  سیده عطیه از فراوانی مشخصات ارباب رجوع متقاضی اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی بابل گزارشی 13

 24 بیمارستان یحیی نژاد  درخور  شکوفه تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمتی بر پرستاران 14

 25 معاونت بهداشتی  شاکرزاده  ناهید آموزشی ضمن خدمتبررسی وضعیت حضور کارکنان آزمایشگاه در برنامه هاي  15

 26 دانشکده پرستاري رامسر  کیهانیان  فریدون مدیریت استعداد و نقش آن در بهبود عملکرد فردي و سازمانی 16

17 
بررسی میزان مرخصی هاي استعالجی کارکنان شاغل در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی 

 27 معاونت توسعه  امیري  ماندانا 1394بابل در سال

 28 دانشکده دانپزشکی  گیلچینی  فاطمه بررسی ارتباط بین شادکامی و عملکرد درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل 18

 29 معاونت آموزشی  کفایت  محمد مهدي 1393- 94ارزیابی عملکرد ساالنه کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه در سالهاي  19

20 
علمی به رتبه هاي دانشیاري و استادي: گامی در جهت ارتقاي آموزشی  ارتقاي اعضاي هیات

 30 معاونت آموزشی  احمد نژاد  طاهره دانشگاه

21 
افزایش میزان آگاهی کارکنان امور اداري دانشگاه علوم پزشکی بابل با طرح طبقه بندي مشاغل 

 31 معاونت توسعه   قلی زاده پاشا  نرگس 1394در سال

22 
کارکنان جدید االستخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل از دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت رضایت 
 1394در سال

 32 معاونت توسعه  قلی زاده پاشا  نرگس

   



  عنوان مقاله ردیف
  نام نویسنده مسئول

  صفحه  محل خدمت 
  نام خانوادگی  نام 

23 
ضمن خدمت آشنایی با اتوماسیون  رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل از دوره آموزشی

 33 معاونت توسعه  قلی زاده پاشا  نرگس 1394اداري در سال

24 
ارزشیابی اجراي برنامه آموزشی در افزایش سطح آگاهی بهورزان مرکز بهداشت بابل در خصوص 

 بیماري آنفلوآنزا
 34 معاونت بهداشتی  حبیب زاده  رحمت

 35 پژوهشکده سالمت  تیرگر  ارام کار بر سالمت روان پرستارانبررسی ارتباط سرمایه اجتماعی محل  25

تخصصی ناباروري فاطمه زهرا (س) بابل و  - بررسی میزان سالمت معنوي کارکنان مرکز درمانی 26
 ارتباط آن با تعهد سازمانی

 36 مرکز تحقیقات ناباروري  عبداهللا زاده دالور  مریم

  اسدي شهمیرزادي  ژاله 95کارکنان در بیمارستان کودکان امیرکال  در سال تاثیرآموزش ضمن خدمت ازدیدگاه  27
بیمارستان کودکان 

 37 امیرکال

  بالغی دماوندي  صدیقه علل بی تفاوتی در کارکنان و روشهاي مقابله 28
معاونت تحقیقات و 

 38 فناوري

 39 مرکز تحقیقات ناباروري  حسین پور حیدري  فاطمه استرس ماماهابررسی عوامل پیشگویی کننده خودکارآمدي شغلی بر افسردگی، اضطراب و  29

 40 معاونت بهداشتی  تک فیروزجائی  مهدي بررسی کیفیت زندگی کاري بهورزان بندپی بابل 30

31 
ارزیابی ارتباط هوش هیجانی و رضایت شغلی در کارکنان مرکزدرمانی تخصصی ناباروري فاطمه 

 زهرا (س) بابل
 41 مرکز تحقیقات ناباروري  نژادگرجیمهدي   ندا

32 
مدل ساختاري رابطه ي حمایت سازمانی ادراك شده و کیفیت زندگی کاري کارکنان بیمارستان 

 42 دانشکده پزشکی  جهانی  محمد علی هاي منتخب شمال ایران

33 
بررسی نظرات کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص تاثیر آموزشهاي ضمن 

 43 معاونت آموزشی  قائمی امیري  مریم خدمت بر ایجاد انگیزه شغلی

 44 معاونت بهداشتی  تک فیروزجائی  ابراهیم بررسی تأثیر استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی کاري بر فرسودگی شغلی بهورزان 34

 45 معاونت بهداشتی  جعفریان  سمیه شهرستان بابلبررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی  35

 46 کیشدانشکده دندانپز  گیلچینی  فاطمه 1395بررسی ویژگیهاي شخصیتی کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل  در سال 36

 47 کیشدانشکده دندانپز  گیلچینی  فاطمه 1395کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل بررسی استرس شغلی در 37

 48 کیشدانشکده دندانپز  گیلچینی  فاطمه 1395رضایت شغل کارکنان شاغل در دانشکده دندانپزشکی بابل بررسی  38

 49 کیشدانشکده دندانپز  گیلچینی  فاطمه 1395بررسی وضعیت سالمت روانی کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل  39

40 
بابل و تعیین سهم هر یک از تعیین ارزشهاي سبک زندگی در بین کار کنان دانشکده دندانپزشکی 

 مولفه هاي آن
 50 کیشدانشکده دندانپز  گلی خطیر  شهربانو

41 
عضالنی  - و شیوع اختالالت اسکلتی  ROSAارزیابی  سریع تنش کار اداري بااستفاده از روش

 51 معاونت بهداشتی  رحیمی  داود 94درکاربران رایانه معاونت بهداشتی بابل در سال 

42 
کیفیت زندگی با میزان فرسودگی شغلی (مطالعه موردي زنان شاغل در دانشگاه علوم بررسی رابطه 
 52 معاونت توسعه  مجتبوي  سیده سمیه پزشکی بابل)

 توسعه فناوري اطالعات

43 
میزان رضایت مشمولین آموزش مداوم از نحوه صدور گواهی نهایی در سیستم یکپارچه آموزش 

 53 آموزشیمعاونت   اسبکیان  بهاره  مداوم

 54 معاونت توسعه   رمضانی  رویا توسعه دولت الکترونیک، از برنامه تا عمل 44
   



  عنوان مقاله ردیف
  نام نویسنده مسئول

  صفحه  محل خدمت 
  نام خانوادگی  نام 

  بابایی  محمود بررسی عوامل موثر بر مدت زمان انجام تحقیق تا انتشار مقاله 45
معاونت تحقیقات و 

 55 فناوري

 56 دانشکده پزشکی  عادل  فرشته تاثیر بکارگیري فن آوري اطالعات بر آموزش دانشجویان رادیولوژي در درس فیزیک 46

 57 آمار و فناوري اطالعات  عموزاده  اباذر 1394تا1391ارزیابی عملکرد اتوماسیون اداري در دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سالهاي  47

48 
میزان تولید علم و امتیازات پژوهشی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی عوامل تبیین کننده 

 93الی  90بابل از سال 
  بابایی  محمود

و  معاونت تحقیقات
 58 فناوري

 59 دانشکده پزشکی  یمین فیروز  موسی ده سال تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در ترازوي علم سنجی  49

 60 آمار و فناوري اطالعات  عطائی  مهسا پرونده هاي ارسالی به سامانه سپاس دانشگاه علوم پزشکی بابلبررسی خطاهاي  50

 61 دانشکده پزشکی  یمین فیروز  موسی بررسی وضعیت خوداستنادي در بروندادهاي علمی دانشگاههاي شمال ایران 51

 62 پرستاري رامسردانشکده   محدث  حبیبه کاربرد آموزش افالین در آموزش ضمن خدمت 52

 تحول اداري و بهبود سازمانی

 63 بیمارستان یحیی نژاد  صالحی گتابی  احمد مقایسه شاخص هاي عملکردي دربیمارستان یحیی نژاد با استانداردهاي وزارت بهداشت و درمان 53

54 
شاخص هاي عملکردي وبررسی بار مراجعات بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

 64 دانشکده پزشکی  جهانی  محمد علی 1392بابل،

55 
حسابرسی گزارش نویسی پرستاران بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان بیمارستان هاي دانشگاه علوم 

 65 معاونت آموزشی  یوسفی روشن  حوریه پزشکی بابل

  مهدي زاده  حکیمه 1395سال بررسی میزان رضایتمندي مراجعین به مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجایی بابلسر  56
بیمارستان شهید رجایی 

 66 بابلسر

57 
 EFQMآشنایی مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی آبادان با مدل هاي تعالی سازمانی  

 67 دانشکده پزشکی  نصراهللا پور شیروانی  سیدداود در قبل و بعد از مداخله

 68 ریاست دانشگاه  ربیعی  سید مظفر تحول نظام سالمت چه پیشنهاداتی دارند؟مدیران و اعضاي هیات علمی در بازنگري طرح  58

 69 معاونت آموزشی  آقاتبار رودباري  جمیله شناسایی حیطه هاي مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل 59

 70 بیمارستان روحانی  نعیمی راد  مژگان بررسی تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر پیامدهاي نوزادي در بیمارستان آیت اله روحانی بابل 60

61 
پایش هاي فنی واحدهاي ستادي مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی شهرستان 

 94بابل:پاییز
 71 معاونت بهداشتی  خردمندي  سمانه

 72 معاونت تحقیقات  بالغی دماوندي  مهرانگیز مدیریت زمان در پیشرفت عملکرد کاري کارکنان 62

63 
میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان آیت ا... روحانی شهرستان بابل در زمینه بررسی 

 مدیریت پسماندهاي پزشکی
 73 معاونت بهداشتی  جعفریان  سمیه

64 
هاي بالینی ارزیابی عملکرد دستیاران دانشگاه علوم پزشکی بابل در آزمون دانشنامه تخصصی گروه

 74 معاونت آموزشی  پور یحیی  یوسف .1394تا  1390از سال

65 
بررسی میزان پذیرش دانشجویان پسر در رشته پرستاري  در راستاي بسته توسعه راهبردي، 

 75 معاونت آموزشی  پرویزي  هدي هدفمند و ماموریت گراي برنامه هاي آموزش عالی سالمت در دانشگاه علوم پزشکی بابل

 76 معاونت آموزشی  رسولی نژاد  سیده الهه 1390-1394پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل تحلیل نتایج آزمون پیش کارورزي دانشجویان  66
   



  عنوان مقاله ردیف
  نام نویسنده مسئول

  صفحه  محل خدمت 
  نام خانوادگی  نام 

67 
لزوم پاسخگویی مدیران و کارکنان دستگاههاي اجرایی به ارباب رجوع مطابق با قانون خدمات 

 77 اداره بازرسی دانشگاه  اکبري کناري  حسین کشوري

 78 بیمارستان یحیی نژاد  صالحی گتابی  احمد میزان تحقق اهداف اختصاصی برنامه بهبودکیفیت مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 68

  عباسپور  فاطمه عوامل موثر بر بهره وري نیروي انسانی در مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر 69
بیمارستان شهید رجایی 

 79 بابلسر

 سال –بررسی وضعیت دموگرافیک مراجعین به مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر  70
1394 

  مهدي زاده  حکیمه
بیمارستان شهید رجایی 

 بابلسر
80 

 81 بیمارستان روحانی   نصیرایی  ابراهیم روحانیعوامل همراه آن در گروه درمانی بیمارستان  فراوانی جراحت ناشی از نیدل استیک شدن و 71

 82 بیمارستان یحیی نژاد  صالحی گتابی  احمد روند تشکیل فعالیت کمیته هاي بیمارستانی در راستاي استاندارهاي ملی اعتبار بخشی 72

بررسی وضعیت پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی و دکتري عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل در  73
 94سراسري سال  آزمون

 83 معاونت آموزشی  یوسفی روشن  مریم

 84 دانشکده پزشکی  موسوي روشن  سیده مریم بررسی رابطه عدالت سازمانی با رشد حرفه اي کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بابل 74

 85 دانشکده دندانپزشکی  گیلچینی  فاطمه ارزیابی میزان رضایتمندي بیماران مراجعه کننده به 75

 86 ریاست دانشگاه  ربیعی  سید مظفر هاي طرح تحول سالمت از دیدگاه مدیران و اعضاي هیات علمیدستاوردها و چالش 76

 87 معاونت توسعه  یدالهی  معصومه بررسی رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل 77

78 
پزشکی مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر سال بررسی میزان تکمیل پرونده هاي 

  مهدي زاده  حکیمه 1395
بیمارستان شهید رجایی 

 88 بابلسر

 89 دانشکده پزشکی  نصراهللا پور شیروانی  سیدداود هاي کاري دانشکده علوم پزشکی آبادان: دیدگاه مدیران و کارشناسانکارکرد و اثربخشی تیم 79

80 
هاي دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی بیمارستانارزیابی عملکرد 

 1393سازمانی ایران: سال 
 90 دانشکده پزشکی  نصراهللا پور شیروانی  سیدداود

 91 معاونت بهداشتی  رمضانی  رجبعلی 94مشارکت اعضاي تیم سالمت درپایش خانه هاي بهداشت شهرستان بابل : شش ماهه اول 81

تعیین مهم ترین علل ترخیص با رضایت شخصی از دیدگاه بیماران مرکز آموزشی درمانی آیت  82
 1394ا...روحانی  بابل سال

 92 بیمارستان روحانی  حاجی آقا بزرگی  راحله

83 
رضایتمندي بیماران بستري از خدمات ارائه شده مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی  بابل  

 93 بیمارستان روحانی  عباسی  فاطمه 1394سال

 94 بیمارستان روحانی  صاحبیان  فاطمه عوامل خطرسقوط بیماران بستري مرکزآموزشی درمانی آیت ا...روحانی  بابل 84

  شیرکش  سمیه 1394میزان گزارش دهی خطاهاي پزشکی در بیمارستان کودکان امیرکال در سال 85
بیمارستان کودکان 

 95 امیرکال

 96 معاونت درمان  اسماعیلی  طیبه شاخص هاي مهم عملکردي بیمارستانهاي شهرستان بابلبررسی و مقایسه  86

 97 دانشکده دندانپزشکی  گیلچینی  فاطمه 1395بررسی عدالت سازمانی و رابطه آن با رضایتمندي کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل 87

 98 دانشکده دندانپزشکی  گیلچینی  فاطمه 1395بررسی وضعیت چابکی دانشکده دندانپزشکی بابل  88
  



  عنوان مقاله ردیف
  نام نویسنده مسئول

  صفحه  محل خدمت 
  نام خانوادگی  نام 

  حاجی تبار  زینب 1394بررسی میزان رضایتمندي بیماران پس از ترخیص در بیمارستان کودکان امیرکال در سال 89
بیمارستان کودکان 

 99 امیرکال

 100 مرکز تحقیقات ناباروري  حبیبه محدث لیمنجویی  حبیبه زندگی - زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار تبین اثرات دورکاري 90

 مدیریت مالی، بودجه و اقتصاد مقاومتی

91 
: گامی در جهت تحول و نوآوري در 1393 - 94توزیع اعتبارات معاونت آموزشی در سالهاي 

 101 معاونت آموزشی  موعودي  سیمین آموزش علوم پزشکی

 102 پژوهشکده سالمت  تیرگر  آرام بررسی بروندادهاي علمی حوزه ي مدیریت مالی نظام سالمت با تاکید بر اقتصاد مقاومتی 92

93 
ضرورت بهره گیري از ظرفیت وب سایت ها در جهت اقدام و عمل به سیاست هاي اقتصاد 

 مقاومتی
 103 پژوهشکده سالمت  تیرگر  آرام

 104 پژوهشکده سالمت  تیرگر  آرام آموزشی دانشگاه ها اقدامی همسو با سیاست هاي اقتصاد مقاومتیمدیریت منابع  94

95 
بررسی هزینه دارو یی نسخ پزشکان  خانواده شاغل در معاونت بهداشتی بابل در سال 

 1394و1393
 105 معاونت بهداشتی  رمضانی فوکالیی  محمود

  آقالري  زهرا فرهنگ قرآنی ؛ همسو با فرهنگ اقتصاد مقاومتیراهکارهاي مدیریت مصرف آب از منظر  96
 کمیته  تحقیقات

 106 دانشجویی

 107 معاونت بهداشتی  نوروزي  حسین 	بررسی سهم هزینه سالمت در سبد خانوار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل 97

98 
خصوص اجراي نظام دیدگاه مدیران و مسئولین بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی بابل در 

 108 دانشکده پزشکی  پور شیروانینصراهللا  سیدداود پرداخت مبتنی بر عملکرد

 109 معاونت بهداشتی  ی نژادییح  افسانه 1394قیمت تمام شده و درآمد ارائه خدمات طب کار در معاونت بهداشتی بابل سال 99

100 
نیروي انسانی بر اساس تعادل تجربه موفق مرکز پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر در چینش 

 درآمدي
  عباسپور  فاطمه

بیمارستان شهید رجایی 
 110 بابلسر

در کاهش  1394با پاییز  1393مقایسه ارائه فرم ارجاع توسط پزشکان خانواده شهري در پاییز  101
 111 معاونت بهداشتی  حسن پور  نجیبه هزینه هاي ویزیت به متخصصین

102 
 93و92آزمایشات تشخیص طبی  بر مراجعات مردم  در شش ماهه اول سال تاثیر افزایش  هزینه 

 112 معاونت بهداشتی  ابراهیمی فرد  سیده فاطمه در آزمایشگاه مرکز بهداشت بابل

103 
راهکاري جهت بازسازي سیستم خنک کننده مرکزي دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 113 دانشکده پیراپزشکی  میري  سیدعلی بابل (گامی درجهت اقتصاد مقاومتی)

104 
 آیت اله روحانی میزان رضایت کارکنان از نظام پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد در بیمارستان

  شیروانی  طاهره  دانشگاه علوم پزشکی بابل
بیمارستان شهید رجایی 

 114 بابلسر

 115 معاونت آموزشی  سیدي اندي  جلیل 1394دردانشگاه علوم پزشکی بابل در سال هزینه کرد اعتبارات ویژه دانشجویان استعداد درخشان  105

 نقش سازمان هاي مردم نهاد و خیرین در تامین منابع

 116 معاونت آموزشی  پروانه  منیره "خانه کودکان سیاره زمین "نگاهی به پروژه بهداشت محیط سازمان مردم نهاد 106

 ملزومات پزشکیمدیریت فضاي فیزیکی، تجهیزات و 

 117 معاونت بهداشتی  شاکرزاده  ناهید 1394بررسی وضعیت تجهیزات آزمایشگاههاي سطح یک معاونت بهداشتی بابل  107

 اخالق حرفه اي، سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم

 118 بیمارستان روحانی  حسین زاده  حامد بررسی ارتباط بین اخالق حرفه اي و بهبود کیفیت مراقبت با توانمندي پرسنل از دیدگاه پرستاران  108



 بیمارستان آیت اهللا روحانی بابل
  

  عنوان مقاله ردیف
  نام نویسنده مسئول

  صفحه  محل خدمت 
  نام خانوادگی  نام 

 119 دانشکده پیراپزشکی  عباسیان  مریم مناسبات انسانیاخالق اداري و  109

110 
اي پرستاري در رابطه میزان پاسخگویی پرستاران در نقش متخصص بالینی با اخالق حرفه

 120 معاونت بهداشتی  محمدزاده  معصومه بیمارستان شهید بهشتی بابل

  آقالري  زهرا اخالق رضوي الگویی براي ترویج اخالق اسالمی در ادارات 111
کمیته تحقیقات 

 121 دانشجویی

112 
مقاطع تحصیلی دانشگاه: نیاز به  - واحدهاي درسی اخالق پزشکی و تعهد حرفه اي در رشته

 مداخله
 122 معاونت آموزشی  موعودي  سیمین

 123 معاونت آموزشی  پروانه  منیره نهج البالغه معجزه اي وصف ناپذیردر اصول اخالق حرفه اي 113

 خدمات سالمت خصوصی سازي

114 
ماهه اول  6بررسی نقش دستیار در ارتقا ارائه خدمات در تیم سالمت برنامه پزشک خانواده در 

 124 معاونت بهداشتی  حسن پور  نجیبه 1394سال 

 125 بهداشتیمعاونت   حسن پور  نجیبه نقش پزشک خانواده شهري در افزایش مراجعه به پزشکان مراکز بهداشتی درمانی شهري بابل 115

116 
تاثیر برون سپاري بر عملکرد پزشکان خانواده شهري (پایگاه هاي پزشکان خانواده مراکز بهداشتی 

 126 معاونت بهداشتی  نیان رمضا  ماریا )93 -94درمانی شهرستان بابل: 

  

 



    نظام سالمت اداري و مالی هاي ر حوزهدانشگاهی پژوهش دسومین همایش 
  1395مرداد  14                                                                                             
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به کارگیري نیروي انسانی مشمول تعهدات قانونی هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل طی 
  1390 -94سالهاي 

  
  2، دکتر سیمین موعودي*1فروغ رمضانیان

  
  معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، هیات علمی کارشناس مرکز امور هیات علمی، سرپرست مرکز امور-1
  اونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابلدیر اجرایی معم -2
 

ها می توانند بخشی از نیاز خود به کادر هیات  به استناد آیین نامه اداري و استخدامی اعضاي هیات علمی، دانشگاهسابقه و هدف: 
علمی را از طریق به کارگیري افراد داراي تعهد خدمت قانونی به دولت تامین نمایند. به کار گیري این افراد، هیچ گونه تعهد استخدامی 

ن آنجایی که تبیین وضعیت توزیع ای براي دانشگاه ایجاد نخواهد کرد و تامین حقوق آنها از محل اعتبارات دانشگاه انجام می گیرد. از
سال  5مشمولین، در مدیریت نیروي انسانی و برنامه ریزي اعتبارات دانشگاه اهمیت بسزایی دارد، این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت 

  اخیر دانشگاه طراحی شده است.  

گاه لین تعهدات قانونی هیات علمی در دانشاین مطالعه توصیفی به صورت مقطعی با ارزیابی وضعیت به کارگیري مشموروش کار: 
انجام گرفت. اطالعات مربوط به کلیه مشمولین از طریق سامانه کارگزینی هیات  1394لغایت  1390علوم پزشکی بابل طی سالهاي 

دید. داده رعلمی، به تفکیک سال، جنسیت، مدرك تحصیلی، مرتبه علمی بدو خدمت و نوع رشته ( بالینی و غیر بالینی) جمع آوري گ
  ها به طور دستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نفر  27نفر مشمول تعهدات قانونی در کادر هیات علمی دانشگاه به کارگیري شدند (به طور متوسط  135سال،  5در مجموع یافته ها: 
، تخصص و PhDا مدارك تحصیلی ) ب%77,8نفر ( 105): 1394نفر در سال  41و حداکثر  1392نفر در سال  20در هر سال، حداقل 

) از مشمولین مذکور زن %58,5نفر ( 79) با مدرك کارشناسی ارشد به عنوان مربی. %22,2( نفر 30فوق تخصص به عنوان استادیار و 
  ) در رشته هاي غیر بالینی بوده اند. %17نفر( 23) در رشته هاي بالینی و %83نفر ( 112) مرد بوده اند. %41,5نفر ( 56و 

ابل نقش قابل ب پزشکی علوم دانشگاه علمی در تامین کادر هیات قانونی، تعهدات مشمول انسانی نیروي کارگیري بهتیجه گیري: ن
  توجهی دارد. 

    هیات علمی، توزیع نیروي انسانی، تعهد خدمت قانونیواژه هاي کلیدي: 
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اعی بابل و تامین اجتمبرآورد نیروي انسانی بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
  قائم شهر بر اساس استاندارهاي ملی

  
  3، قهرمان محمودي2، محمد علی جهانی*1شکراله نیازي راد

  
  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیر پرستاري، بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  دکتري مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار، آموزش، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2
  دکتري مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري -3
  

ه تعیین نیازهاي ک شوند و از آنجائی ترین عامل تولید و بزرگترین سرمایه بیمارستان محسوب میمنابع انسانی با ارزش سابقه و هدف:
ها است. این مطالعه با هدف برآورد نیروي انسانی بیمارستان هاي  بیمارستان در زمینه نیروي انسانی از مشکالت مشترك بیمارستان

زشکی زش پتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و تامین اجتماعی قائم شهر براساس استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان و آمو
  انجام گرفته است.

در بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم  1394این مطالعه کاربردي به روش توصیفی، تحلیلی در مقطعی از سال  :کار روش
پزشکی بابل و تامین اجتماعی قائم شهر انجام گردید. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان بیمارستانها (به غیر از پزشکان و خدمات) 

سرپرستاران و مسئولین واحدها گردآوري و مورد بررسی  ده که داده ها به صورت مصاحبه بابود. ابزار گردآوري داده ها چک لیست بو
  	قرار گرفت.

)کمترین میانگین سنی 33/74±5/907نفر شاغل بوده اند. بیمارستان آیت اله روحانی ( 3130بیمارستان مورد مطالعه  7در  یافته ها:
و  %65/7ن در بیمارستان آیت اله روحانی و تامین اجتماعی قائم شهر به ترتیب (و سهم نیروي درمانی از کل نیروها، بیشترین میزا

). اما =p	0/921) بوده است. بین بیمارستان هاي مورد مطالعه از نظر میانگین نیروي انسانی اختالف معنی داري وجود نداشته (64/7%
). به >p		0/001ستاندارد وزارت بهداشت تفاوت وجود داشت (بین توزیع نیروي انسانی پرستاري در بیمارستان هاي مورد بررسی با ا

  نحوي که کمبود نیروي انسانی در بخش هاي درمانی و پاراکلینیک در اکثر مراکز مشهود بود.

هاي مورد مطالعه با مازاد نیرو در بخش اداري و مالی و کمبود نیرو در بخش هاي درمانی و پاراکلینیک  بیمارستان گیري: نتیجه
ه می باشند، لذا پیشنهاد می گردد از مدل هاي برنامه ریزي و سازماندهی نیروي انسانی استاندارد هاي ملی در جذب، ارتقاء و مواج

		انتقال کارکنان بهره گیرند. 	

  نیروي انسانی، پرستاري، پاراکلینیک، بیمارستان ها، استانداردهاواژه هاي کلیدي: 
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  سازمانی بهبوددر ها و نقش آن کارکنان ارزیابی عملکرد ارزشیابی و
 

  1، یوسف مرتضوي*1ام لیال ربیعی
 

  عضو هیئت علمی گروه هوشبري و اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  

به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند که در  و پایداري همه سازمانهاي دولتی و خصوصی، براي توسعهه امروزسابقه و هدف: 
معرفی دف هقالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه هاي سازمان، فرآیند و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. این مقاله با 

  گردد. می ارائه طریق  در سازمانها بحث وها آنو اثر بخشی چگونگی استفاده  و ارزشیابی ویک سیستم ارزیابی عملکرد 

، بانک اطالعاتی  Google Scholarجستجو در براساس مطالعات کتابخانه اي و 1395مروري در بهار سال  این مقاله روش کار:
مورد از جنبه ارزیابی عملکرد کارکنان و  20مقاله و متن، 30مرتبط و نشریات کشور با واژگان فارسی صورت گرفت که نتیجه جستجو 

 ی به روش تحلیل محتویی انتخاب شدند. ارزشیاب

 خورد شایستگی، باز ارزیابی اشاره گردید که از جمله افزایش کارکردهاي در متون و مقاالت به موارد متعدي جهت رتبه یافته ها:

 برنامه ارزیابی و پاداش، تنبیه، توسعه عملکرد، انتقال، اعطاي بالقوه توان خدمت، تشخیص شغلی، ارتقا، خاتمه مشاوره خدمات ارایه

 و جذب و انتخاب بوده است. که از جمع بندي آنها، رشد روشهاي اعتبار تعیین براي داخلی، معیاري ارتباطات آموزشی، بهبود هاي
  ارزیابی بوده است. هدف ترین از عمده ارزیابی شونده توسعه توانایی هاي

رزیابی کارکنان ا . در این راستا باگیرد باید داراي چارچوبی باشدمی هر تالشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت گیري:نتیجه
میزان توانایی و قدرت افراد در انجام وظایف و می توان  نیز ارزشیابیبا  یابد و در امور اداري توسعه می "روابط"به جاي  "ضوابط"

براي تحقق اهداف سازمان و بقا، رشد و پویایی آن، شناسایی منابع انسانی خالق،  ،بدون شکنمود.  تعیینرا مسوولیت هاي محوله 
ارزشیابی عملکرد کارکنان به عنوان یکی از موثرترین ابزار شناخت و کنترل، نقش  ،مبتکر و نوآور اهمیت حیاتی دارد. در این راستا

ه و نهایتاً در جهت افزایش کمی و کیفی عملکرد کارکنان گامهاي مهمی را ایفا می کند، زیرا می توان در جهت اثربخشی، ایجاد انگیز
  .اساسی برداشت

  سازمانی بهبود اثربخشی، انسانی، منابع بهسازي ارزشیابی، کارکنان، عملکرد ارزیابی کلیدي: ه هايواژ
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  1395دانشگاه علوم پزشکی بابل  بررسی سالمت معنوي کارکنان
  

  5، خدیجه فالح محمدي4، افسانه رسولی3، همت قلی نیا*2فاطمه گیلچینی،  1دکتر محمد هادي یدا... پور

  
  بابل پزشکی علوم دانشگاه رهبري، معظم مقام نهاد دفتر اسالمی، معارف گروه دانشیار -1
   بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده پژوهشی واحد کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، کارشناس -2
  بابل پزشکی علوم دانشگاه ،2 پژوهشکده آمار، ارشد کارشناس -3
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانی، مواد تحقیقات مرکز کارشناس-4
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده و صورت فک دهان رادیولوِژي رادیولوي،بخش کارشناس -5
  

 براي حلی راه و پاسخ کار در معنویت و معنویت مفهوم که دارد وجود مدیریت و سازمان فعلی مطالعات در عقیده اینسابقه و هدف: 
 گیزند .است کارکنان براي شخصیت زوال و حد از بیش سازش استرس، بیگانگی، خود از همچون سازمانی کارکردهاي کژ کاهش
 بلکه خصیش امور در تنها نه را معنویت که دارند عالقه افراد بنابراین است، زندگی کننده نابود بی روح کار و است معنی بی کار بدون

 پزشکی لومع دانشگاه کارکنان معنوي سالمت میزان بررسی مطالعه این انجام از کنند. از اینرو هدف تجربه زندگی سطوح سایر و کار در
  .باشد می 1395 سال در بابل

نفر از کارکنان دانشکده هاي دندانپزشکی، پیراپزشکی و پزشکی دانشگاه علوم 181تحلیلی بر روي –این مطالعه توصیفی روش کار: 
انجام گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي  95پزشکی بابل که به روش نمونه گیري از نوع سرشماري انتخاب شدند در سال 

محاسبه گردید. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه  120تا  20نمرات از  تعیین شد. 86/0کرونباخ در سطح باال و مطلوب و امتیاز 
مورد تحلیل  21نسخه  SPSSهاي استاندارد سالمت معنوي پولتزین استفاده شد. داده هاي جمع آوري و از طریق نرم ا فزار آماري 

  قرار گرفت.

نفر  58و  ) از دانشکده پیراپزشکی%8/23نفر (43از دانشکده دندانپزشکی، )%2/44(نفر  80 نفر از کارکنان شامل 181از یافته ها: 
 ) زن بودند. میانگین%6/53نفر ( 97) مرد و %4/46نفر ( 84دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند. از این تعداد  ) از دانشکده پزشکی 32%(

 سطح و در 120از 45/97پزشکی  و دانشکده 11/100ی پیراپزشک و دانشکده 77/99دندانپزشکی دانشکده کارکنان معنوي سالمت نمره
).  P>0.05سالمت معنوي و زیر گروه هاي آن در جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه کار رابطه معناداري نشان نداد ( .شد ارزیابی باال

  ). P<0.05آن با وضعیت تاهل رابطه معنی داري را نشان داد( گروه هاي زیر تنها سالمت معنوي و

 در مدیران و کارکنان همزمان تالش به تاثیر سالمت معنوي بر سالمت فرد و کیفیت زندگی و کار در سازمان، با توجهگیري: نتیجه 
 هدف اب توجیهی و آموزشی هاي برنامه برگزاري. شود می سیستم کارایی و آنها سالمت بهبود موجب معنوي باال نگهداشتن سالمت

 و رفاهی، تفریحی خدمات ها، ارائه تنش و فشارها از دور به ایمن و سالم فضاي بازآموزي، ایجاد هاي دوره برگزاري معنویت، ارتقاء
  .گردد می توصیه کارکنان شغلی مندي رضایت و معنوي سالمت ارتقاء جهت ورزشی

    سالمت معنوي، کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی بابلواژه هاي کلیدي: 
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  1393دانشکده علوم پزشکی آبادان نیازهاي آموزشی مدیران و کارشناسان 
 

، 3ا.. ارست ، روح5 ، مریم نیاکان4، ندا اکبري نساجی3، عبدالرضا میرشکاك2زاده ، عبداهللا خوان1محمداسماعیل مطلق
  *6سیدداود نصراهللا پور شیروانی، 3کسري فقیه

  

  گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز -1
  داخلی، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پزشکی آبادانگروه  -2
  معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشکده علوم پزشکی آبادان -3
  مربی، کارشناس ارشد پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشکده علوم پزشکی آبادان -4
  کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده پرستاري، دانشکده علوم پزشکی آبادان -5
  گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -6
	 	

نیازسنجی آموزشی یکی از راهکارهاي اثربخش طراحی و مداخالت برنامههاي آموزشی و توانمندسازي مدیران و  سابقه و هدف:
ر راستاي ه علوم پزشکی آبادان دکارشناسان است. این مطالعه به منظور تعیین سطح نیازسنجی آموزشی مدیران و کارشناسان دانشکد

 موضوعات مدیریتی و عمومی انجام گرفت.

انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی آبادان 1393این مطالعه مقطعی در شهریور ماه  روش کار:
متغیر دموگرافیک و سطح  7خود ساخته شامل بودند که بصورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه 

گزینهاي لیکرت بود که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. دادهها با  5موضوع مدیریتی و عمومی با مقیاس  37نیاز به آموزش 
در سطح معنیداري  SPSS21مراجعه حضوري به صورت خودایفاد جمعآوري گردید. دادههاي جمعآوري شده در نرمافزار اکسل وارد و در 

05/0<P  .تحلیل شد  

یعنی باالتر از  59/3تا  34/4موضوع آموزشی از  36نفر مورد بررسی، بیشترین افراد زن بودند. سطح نیاز به آموزش  139از  ها: یافته
 آموزش بهره وري، مدیریتبود. بیشترین نیاز آموزشی به ترتیب نیاز به  5/3و فقظ سطح نیاز به آموزش حسابداري تعهدي کمتر از  5/3

)، مستند سازي Advocacy◌َ )زمان، فن گزارش نویسی، مدیریت منابع انسانی، تکنولوژي آموزشی، جلب حمایت همه جانبه 
و کایزن(بهبود تدریجی) اعالم گردید.  5Sفرایندها، نیازسنجی آموزشی، پویا سازي نظام پیشنهادات، روش تحقیق، استانداردسازي، 

موضوع، بین حیطه شغلی و سه موضوع، بین رشته  6موضوع مورد بررسی، بین محل خدمت، جنس و  12بین مقطع تحصیلی و 
موضوع آموزشی مورد  37). بین سن و سابقه کار افراد با هیچکدام از P>05/0دار وجود داشت( موضوع اختالف معنی 2تحصیلی و 

  ). P<05/0ارتباط معنیدار وجود نداشت( بررسی

نتایج این مطالعه نشان داد که سطح نیازمندي مدیران و کارشناسان براي آموزش موضوعات مدیریتی و عمومی  گیري: نتیجه
  گردد واحد آموزش ضمن خدمت دانشکده نسبت به برگزاري کارگاههاي آموزشی اقدام نماید.  باالست. پیشنهاد می

  نیازسنجی آموزشی، آموزش مدیریتی، آموزش مدیران، آموزش کارشناسان، دانشکده علوم پزشکی آبادان دي:هاي کلی واژه
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  بررسی آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 

  1، جمیله آقاتبار رودباري* 2کفایت مهدي محمد

  
  آموزشی، معاونت خدمت ضمن آموزش کارشناس-1
  دبیرخانه تحول و نوآوري در آموزش پزشکی کارشناس -2
  

گیرد و هدف از آن صورت می سازمانشود که پس از استخدام فرد در گفته می آموزشیآموزش ضمن خدمت به  سابقه و هدف:
هاي آنان است. این مطالعه به منظور بررسی آموزش ها و مهارتهایشان و بهبود تواناییسازي افراد براي اجراي بهتر مسئولیتآماده

  انجام شد. 1394ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 

مستندات موجود در دبیرخانه معاونت آموزشی و مصاحبه با رابط  این مطالعه به صورت مقطعی و گذشته نگر و براساس روش کار:
  آموزش ضمن خدمت  معاونت آموزشی دانشگاه انجام گرفت .

 ،آموزشی در دوره هاي آموزش ضمن خدمت، براي کارکنان حوزه ستادي معاونت 1394این بررسی نشان می دهد در سال یافته ها: 
درصد) و  83) و در قالب آموزش هاي عمومی (94,5درصد) و مجازي ( 5,5عنوان آموزشی و به صورت دوره هاي الکترونیکی ( 18

کنان درصد) شرکت براي کل کار27دوره ( 4دوره  آموزش هاي عمومی برگزار شده، در  15درصد) برگزار گردید. از بین  17اختصاصی (
دوره  4درصد) افراد بر اساس اولویت بندي و با توجه به دوره هاي قبلی می بایست انتخاب می شدند. در  73دوره ( 11مجاز بود و در 

نفر  6درصد)،  25درصد) و در یک دوره دیگر ( 10نفر ( 3درصد)، تعداد  25ي مجاز براي شرکت کلیه کارکنان ذیربط، در یک دوره (
درصد افراد واجد شرایط شرکت نمودند. بیشترین میزان ساعت اختصاص یافته  100درصد) تعداد  50و دوره عمومی (درصد) و در د20(

ساعت) و کمترین میزان ساعت آموزشی مربوط به  36آموزشی مربوط به دوره هاي آموزشی آیین نگارش یک و فرهنگ سازمانی (
ساعت  3توسط هر فرد ساعت و کمترین میزان آن 120عت آموزش طی شده ساعت) بوده است. بیشترین سا 3کارگاه حجاب و عفاف (

  ساعت بوده است. 22بوده است. متوسط زمان آموزش طی شده به ازاي هر پرسنل 

فعالیت معاونت آموزشی دانشگاه در آموزش ضمن خدمت کارکنان نسبتا مطلوب بوده و از ظرفیت هاي آموزشی موجود  نتیجه گیري:
ي کارکنان این واحد بهره برداري به عمل آمده است. از آنجایی که هر ساله نیاز سنجی آموزشی از کلیه واحدهاي مرتبط در دانشگاه برا

با معاونت آموزشی دانشگاه صورت می پذیرد، مشارکت هر چه بیشتر کارکنان این حوزه به خصوص در دوره هاي آموزشی که به صورت 
  کارکنان برگزار می گردد، مورد انتظار است. الکترونیکی و مجاز براي شرکت کلیه ي

    ضمن خدمت، کارکنان، معاونت آموزشی آموزش واژه هاي کلیدي:
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  شغلی و فاکتورهاي وابسته به آن در کارکنان مرکز ناباروري ارزیابی فرسودگی
  فاطمه زهرا(س) بابل 

  
  ،5فاطمه اصحابی،  4فاطمه نادي حیدري، 3قربانیان، کبري 2کانیسمیه عزیزي ، 1ترزا ماهوتی، 1فائزه غفرانی

  *5معصومه گل سرخ تبار امیري،  5کلثوم شوبکالیی

  
  (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات ناباروري فاطمه زهرا -1
  (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس پرستاري، مرکز تحقیقات ناباروري فاطمه زهرا -2
  (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل مدیریت، مرکز تحقیقات ناباروري فاطمه زهراکارشناس  -3
  (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس آزمایشگاه، مرکز تحقیقات ناباروري فاطمه زهرا -4
  (س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات ناباروري فاطمه زهرا -5

  
 یمارانبه ب خدمات بهداشتیارائه از دست رفتن نیرو و سالمت در  سبب استرس هاي مداومناشی از فرسودگی شغلی : سابقه و هدف

  بابل می پردازیم . فرسودگی شغلی در کارکنان مرکز درمانی ناباروريمیزان . در این مطالعه به بررسی گردد می

در بابل (س)  فاطمه زهراناباروري  تحقیقاتپرسنل مرکز 46مقطعی است که روي و  توصیفی _این پژوهش تحقیقی روش کار:
 شغلیپرسشنامه فرسودگی  انجام شد . ابزار مورد استفاده شامل دو پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و 1395اردیبهشت و خرداد 

مون آزه به آن با فاکتورهاي وابستمیان متغیرهاي فرسودگی و  بستگیهمو میزان  بود.(Maslash Burnout Inventory) مسالش 
  محاسبه شد. SPSSهاي 

داشتند شخصی افت کارایی  %65.2) 30فرسودگی زوال شخصیت و ( %71.7) 33خستگی روحی، (از کارکنان  %76.1) 35( یافته ها:
داشته  رابطه معنی داريافراد  کارایی شخصیام با خدنوع است که. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد شدت کمی داشته اند رسههکه 

سابقه کار ، روابط همکاران ،ثابت بودن تنها در یک بخش، فضاي فیزیکی کار، سابقه  شغلی مانندبین متغیرهاي  .(P<0.001) است
کلی درآمد  ،متغیرهاي شخصی مانند سن، جنس، تعداد فرزندان، وضعیت تاهلنیز در بیش از یک مرکز، کارمند یا مسئول بودن و  کار

 میزان فرسودگی شغلی رابطه معنی داري وجود ندارد.  اخانواده ب

وجود اري، ک وجود شیفتهاي بدون شباحتماال به علت  که بودهدر حد خفیف فرسودگی شغلی کارکنان مرکز  شدت نتیجه گیري:
غلی ی فاکتورهاي شدر این مطالعه عدم ارتباط برخبه نظر می رسد  است. کاري صمیمانه در میان آنها و رابطهمجرب  پرسنلاکثریت 

برطرف شود. در سازماندهی کارکنان، نوع استخدام پایدار می تواند به عنوان  حجم نمونه کافیتعداد و شخصی با فرسودگی شغلی با 

 یک فاکتور امیدوارکننده در افزایش کارایی شخصی افراد موثر باشد.

 سترس شغلی مسالش، ا شغلیپرسشنامه فرسودگی فرسودگی شغلی، واژه هاي کلیدي: 

   



  
  نظام سالمتاداري و مالی  هاي پژوهش در حوزهدانشگاهی سومین همایش                                                                                                                    

  1395شهریور  14
 دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                        

18 

  اثربخشی مداخالت آموزشی در آگاهی بهورزان مرکز بهداشت بابل در زمینه بیماري سالک
  

  3، سیدداود نصراله پور شیروانی2محمد علی اژدري ،*1رحیم ملک زاده

 

  کارشناس مبارزه با بیماریها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاونت بهداشتی،  معاون فنی،-2
  استادیار، مرکز عوامل اجتماعی موثر برسالمت، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  

اجراي برنامه آموزشی به منظور افزایش سطح دانش بهورزان نقش به سزایی در ارائه خدمات با کیفیت مناسب دارد.  سابقه و هدف:
  این مطالعه به منظور ارزیابی اثربخشی مداخالت آموزشی در آگاهی بهورزان مرکز بهداشت بابل در زمینه بیماري سالک انجام گرفت.

انجام گرفت. جامعه پژوهش بهورزان شاغل در مرکز بهداشت  1394حلیلی بوده که در سال این مطالعه از نوع توصیفی ت روش کار:
سوال  4شهرستان بابل بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه سنجش سطح آگاهی با 

نه پیش آزمون و پس آزمون جمع آوري و به سه سطح مرحله جداگا 2سوال اختصاصی چهارگزینه اي بسته بود. داده ها در 10فردي و 
   مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS) تقسیم گردید. داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار 8-10) خوب (5-7سوال) متوسط (0 -4ضعیف (

سال بود. از نظر  8/40 ± 3/7درصد) زن و مابقی مرد بودند. میانگین سنی افراد  6/61نفر ( 178نفر مورد بررسی  289از یافته ها: 
 18/3نفر (11درصد) فوق دیپلم و  3/9نفر ( 27درصد) دیپلم و  3/71نفر ( 206درصد) تحصیالت راهنمایی،  5/15نفر( 45تحصیالت، 

 9/31نفر ( 82درصد) متوسط و  5/37نفر ( 108درصد) ضعیف،  6/30نفر ( 88درصد) لیسانس داشتند. در پیش آزمون سطح آگاهی 
درصد) خوب بوده است. بین جنس و سطح  6/98نفر ( 285درصد) متوسط و و 4/1نفر ( 4ب بود. در پس آزمون سطح آگاهی درصد) خو

/.) . بین سطح تحصیالت و سطح آگاهی پس آزمون ارتباط 051آگاهی در پس آزمون و پیش آزمون رابطه معنی دار وجود نداشت (
 /.). 125ون رابطه معنی دار وجود نداشت () ولی در پیش آزم.P=017/0معنادار وجود داشت (

این مطالعه نشان می دهد سطح آگاهی بهورزان پس از مداخله ي آموزشی ارتقاي خوبی داشته است. پیشنهاد می گردد  نتیجه گیري:
  برنامه هاي آموزشی براي سایر بیماري هاي واگیر نیز اجرا گردد. 

  زشی، سطح آگاهی، مرکز بهداشت بابلآگاهی بهورزان، مداخالت آمو واژه هاي کلیدي:
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  اثربخشی مداخالت آموزشی در آگاهی بهورزان مرکز بهداشت بابل در خصوص بیماري ماالریا 
  

  3، مرتضی علی گل تبار2، سیدداود نصراله پور شیروانی*1رحیم ملک زاده

 

  کارشناس مبارزه با بیماریها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  استادیار، مرکز عوامل اجتماعی موثر برسالمت، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  مدیر گروه آزمایشگاه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-3
  

توانمندسازي نیروي انسانی یکی از عوامل موثر جهت ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت مطلوب می باشد. آموزش در  سابقه و هدف:
توانمندسازي نیروي انسانی نقش مهمی دارد. این مطالعه بمنظور تاثیر آموزش در افزایش میزان آگاهی بهورزان در خصوص بیماري 

 ماالریا انجام گرفت.

انجام گرفت. جامعه پژوهش بهورزان شاغل در مرکز  1394از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در مرداد ماه سال این مطالعه  روش کار:
 4بهداشت شهرستان بابل بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه سنجش سطح آگاهی با 

مرحله جداگانه پیش آزمون و پس آزمون جمع آوري و به سه  2 . داده ها درسوال اختصاصی چهارگزینه اي بسته بود 10سوال فردي و 
) تقسیم گردید. داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار اکسل وارد و در نرم افزار 8-10)خوب (5-7سوال) متوسط (0 -4سطح ضعیف (

SPSS  .مورد تحلیل قرار گرفت  

 3/71نفر،  191درصد) زن و مابقی مرد بودند، از نظر تحصیالت، بیشترین افراد ( 5/60نفر ( 162نفر مورد بررسی  268از  یافته ها:
سال بودند. در پیش آزمون  40بقی باالي  سال و کمتر  و ما 40درصد)  2/45نفر ( 121درصد) داراي مدرك تحصیلی دیپلم بودند. سن 

نفر  13درصد) خوب بود که در پس آزمون  44نفر ( 118درصد) متوسط و  6/46نفر ( 125درصد) ضعیف،  4/9نفر ( 25سطح آگاهی 
بود که در پس  06/7نمره   10درصد) سطح آگاهی متوسط و مابقی سطح آگاهی خوب داشتند. میانگین نمره پیش آزمون از کل  8/4(

  ارتقا یافت.  57/9آزمون به 

ارتقاي خوبی داشته است. پیشنهاد می گردد این مطالعه نشان داد سطح آگاهی بهورزان پس از مداخله ي آموزشی  نتیجه گیري:
 برنامه هاي آموزشی براي سایر بیماري هاي واگیر نیز اجرا گردد. 

  : ماالریا، بهورزان، سطح آگاهی، مرکز بهداشت بابلواژه هاي کلیدي
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  ماماهاي شاغل بیمارستان هاي بابلدر بررسی خودکارآمدي شغلی و عوامل مرتبط با آن 
 

  ،5، موسی علیزاده4، مریم قلی پورطبري3، فاطمه کیانی3، حلیمه حبیبا*2هاجر پاشا، 1حیدري فاطمه حسین پور
  6، مائده فصیحیان3، شایسته ابراهیم نژاد6مریم قاسمی نقله بري

  
  کارشناس مامایی، مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابل استادیار و عضو هیئت علمی،-2
  کارشناس پرستاري، مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابل-3
  کاردان اتاق عمل، مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابل-4
  ، مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس اقتصاد-5
  کاردان علوم آزمایشگاهی، مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابل -6
  

یت ي اساسی در موفققضاوت فرد نسبت به تواناییهاي خود در انجام و ظایف و مسئولیت ها یکی از مکانیسم ها سابقه و هدف:
بررسی خودکارآمدي شغلی و عوامل مرتبط با آن در ماماهاي شاغل در بیمارستانهاي شهر بابل شغلی است. پژوهش حاضر با هدف 

  انجام گرفت.

 1395نفر از ماماهاي شاغل در بیمارستانهاي شهر بابل، 68تحلیلی است که بر روي  –پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی  روش کار:
و همچنین پرسشنامه مشخصات دوگرافیک   (GSES)رت گرفت. جهت جمع آوري داده ها از مقیاس خودکارآمدي عمومی شرر صو

  تجزیه و تحلیل گردید. 21نسخه  SPSS و نرم افزار (P<.05)استفاده شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استباطی

)، و با مدرك %50سال، داراي یک فرزند( 10)، با سابقه کاري کمتر از %2/41سال ( 30-40اکثریت ماماها در گروه سنی  یافته ها:
) و در حد باال بود. بین سن، تعداد فرزند، سابقه  48-81( بین  63/65± 26/7تحصیلی لیسانس بودند. میانگین خودکارآمدي در ماماها 

بین میانگین خودکارآمدي با شاخص توده بدنی، نوع  .(P<.05)کاري با خودکارآمدي همبستگی آماري مثبت معنی داري وجود داشت
  وضعیت استخدامی، وضعیت تاهل ماماها تفاوت آماري معنی داري وجود نداشت.

شود که در ساختار نظام سالمت به  نظر به اهمیت خودکارآمدي شغلی ماماها و عوامل مرتبط با آن ، لذا توصیه مینتیجه گیري: 
 ماماها جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات توجه شود.بهبود خودکارآمدي شغلی 

  خودکارآمدي، ماما، شغل  واژه هاي کلیدي:
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 عضالنی  با سالمت روان در پرستاران -ارتباط اختالالت اسکلتی

  
  *2آرام تیرگر، 1، مژگان فیروزبخت1مریم نیکپور

  
  پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل ي پژوهشی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت،دانشجوي دکترا -1
 دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2

 

فشارهاي روانی رو  : استرس یکی از ریسک فاکتورهاي شناخته شده در بروز اختالالت اسکلتی عضالنی است. از اینسابقه و هدف
با شیوع باالي اختالالت اسکلتی عضالنی در آنان همراه خواهد بود. این پژوهش با هدف تعیین  "متاثر از نوع کار در پرستاران احتماال

  عضالنی در نواحی گوناگون بدن و ارتباط آن با سالمت روان انجام شده است. -شیوع عالیم اختالالت اسکلتی

پرستار از بخش هاي گوناگون در بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل  90مقطعی  : در این مطالعهروش کار
مورد بررسی قرار گرفتند.  نمونه ها به روش آسان متناسب با تمایل وارد مطالعه شده و جهت جمع آوري داده ها از فرم اطالعات 

، شیوع موارد مشکوك به  GHQاستفاده شد. در پرسشنامه  سوالی GHQ 12فردي، پرسشنامه استاندار نوردیک و پرسشنامه 
می باشد. جهت پردازش داده ها از شاخص هاي آمار توصیفی و آزمون رگرسیون خطی استفاده  5/3اختالالت روانی از نقطه برش 

  شد.

ه عضالنی خود را تجری -کلتیدرصد از پرستاران، حداقل یک اختالل در یکی از نواحی دستگاه اس 6/96ماه گذشته  12طی  یافته ها:
 3/39( درصد)، مچ دست 8/43( درصد)، کمر 3/48( درصد)، شانه 3/57( کردند. سهم نواحی درگیر به ترتیب در گردن و نشیمنگاه

درصد از سالمت روان  83و  50/2±23/2درصد) بود. هم چنین میانگین نمره سالمت روان  7/24( درصد) و آرنج 1/28( درصد)، پا
 عضالنی  با سالمت روان در -ار بودند. آنالیز رگرسیون خطی حاکی از عدم ارتباط معنی دار آماري بین اختالالت اسکلتیبرخورد

  پرستاران بوده است.

عضالنی  با سالمت روان در پرستاران یافت نشد، اما با توجه به شیوع  -: ارتباط معنی داري بین اختالالت اسکلتینتیجه گیري
اسکلتی عضالنی در پرستاران، اجراء برنامه هاي مداخله اي جهت پیشگیري  و گسترش اختالالت با هدف حفظ  باالي اختالالت

  منابع انسانی و ارتقاء کیفیت خدمات در بیمارستان ها ضرورت دارد. 

  : اختالالت اسکلتی، عضالنی، سالمت روان، پرستاران، شیوعواژه هاي کلیدي
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  ی و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی در کارکنان بررسی اختالالت اسکلتی عضالن
  مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل

  
   *4سمیه جعفریان،  3، زهرا آقالري 2، همت قلی نیا1مجتبی حسن پور

  
  دانشجوي دکتراي مدیریت، بیمارستان بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -1
  دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد آمار، پژوهشکده سالمت،  -2
  دانش آموخته مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  کارشناس مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -4
  

هاي  هزینهعضالنی مرتبط با کار مهمترین عامل روزهاي از دست رفته کاري و عدم کارایی ، -اختالالت اسکلتیسابقه و هدف: 
با آن در  عضالنی و عوامل مرتبط -پزشکی و آسیب هاي انسانی نیروي کار می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اختالالت اسکلتی

  انجام گرفته است. 1395کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل در سال 

نفر شاغلین مراکز بهداشتی  207جامعه مورد بررسی شامل  تحلیلی می باشد-در این مطالعه مقطعی که از نوع توصیفیروش کار: 
تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي شامل -درمانی بود که پس از براورد حجم نمونه ، به روش طبقه اي

اطی در نرم ونهاي توصیفی و استنباطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد نوردیک بود. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزم
   انجام شد. 05/0و با سطح معنی داري کمتر از  22SPSSافزار 

بود. بیشترین شیوع اختالالت در یکسال گذشته به ترتیب در نواحی کمر  07/40± 46/8میانگین سن کارکنان یافته ها: 
 76) اعالم شد. %9/44( نفر 93) و گردن %9/46( نفر 97 روز گذشته نیز در نواحی کمر7) و در %1/54(112) و گردن %9/58نفر(122
) از کارکنان به دلیل وجود اختالالت در یکسال گذشته نیاز به استفاده از خدمات پزشک و فیزیوتراپ %5/15( نفر 32) و %7/36( نفر

و بین ساعت پشت میزنشینی در نواحی  (P=0/001)و پا  (P=0/002)عضالنی در نواحی زانو -و اختالالت اسکلتی BMIشدند. بین 
  ارتباط معناداري مشاهده شد. (P=0/049)و زانو  (P=0/002)، کمر (P=0/004)گردن 

با توجه به شیوع باالي اختالالت در برخی از نقاط بدن ، به منظور پیشگیري و کنترل افزایش آن نیاز به برنامه ریزي نتیجه گیري: 
ی و افزایش آگاهی پرسنل، تغییر رفتار و مداخالت ارگونومی جهت شناسایی عوامل خطر ، وضعیت هاي آموزش جهت برگزاري کارگاه

  کاري و طراحی مجدد محیط کار الزامی می باشد. 

  اختالالت اسکلتی عضالنی، پرسشنامه نوردیک، کمر، گردنواژه هاي کلیدي: 
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  دانشگاه علوم پزشکی بابلگزارشی از فراوانی مشخصات ارباب رجوع متقاضی اشتغال در 
  

  سیده عطیه پورصادق
  

  اپراتور معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
  

موضوع اشتغال از نوع کار در دولت به عنوان کارمند هدفی است که به نظر می رسد در جامعه ي امروز مورد توجه  :هدف و سابقه
اي از اقشار جامعه است که به صورت ارباب رجوع از نوع حضوري و غیره را در بر می گیرد. مقاله حاضر مطالعه ي تالشی بخش عمده

  اضی اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی بابلاست در جهت جوابگویی به ارباب رجوع متق

نفر از افرادي که جهت استخدام در سایت دانشگاه ثبت نام به عمل آورده بودند به صورت  2964این مطالعه بر روي  روش کار:
وجی راطالعات افراد از جهت جنسیت ،تآهل و سطح و نوع مدرك تحصیلی از طریق خ،تحلیلی در مقطعی از زمان انجام شد-توصیفی

مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت و سطح کمتر از  spss22نرم افزاري اکسل رکورد و با استفاده از آزمون آماري کاي دو در  نرم افزار 
  به عنوان سطح معنی داري در نظر گرفته شد.  05/0

مجرد و  8/47و با درصد  677ین تعداد نفر مرد بودند که از ا 1437نفر شرکت کننده در این مطالعه  2964از بین تعداد یافته ها: 
 5/56نفر با درصد  863مجرد و  5/43نفر ایشان با درصد  664نفر خانم و از این بین  1527متأهل بودند.  2/52نفر با درصد  750

) ،از نظر توزیع  P value > 018/0متأهل بودند. که آنالیز کاي دو تفاوت معنی داري براي افراد خانم و آقا در این مطالعه نشان داد. ( 
در خانم ها و آقایان  تفاوت معنا داري  PHDسطح مدرك افراد شرکت کننده اعم از دیپلم ، کاردانی ، کارشناسی ، ارشد ، پزشکی و 

)،از سوي دیگر افراد متأهل و مجرد شرکت کننده از لحاظ فراوانی سطح مدرك تحصیلی تفاوت  P value > 001/0نشان داد. ( 
درصد) از افراد شرکت کننده داراي  8,8 نفر( 260). در این مطالعه مشخص گردید P value <069/0معناداري را با هم نشان ندادند. ( 

  از افراد شرکت کننده داراي والدین شاغل در این دانشگاه نبودند.درصد  91,2 نفر 2704والدین شاغل در این دانشگاه بوده و 

این گزارش نشان داد افراد خانم متآهل بیشترین متقاضی اشتغال بودند که مسئله ي جوابگویی به ارباب رجوع متقاضی نتیجه گیري: 
هاي سئلهمشاید بتوان سر فصلی از صورت  اشتغال را متأثر و داراي پیچیدگی هاي اجتماعی جدي تري از جهات گوناگون می نماید و

گوناگون دیگري در جهت این متقاضی اشتغال و حضور وي در دولت با قابلیت مطالعه و حل و فصل در جهت حفظ و اعتالي زیر 
 ساخت هاي جامعه تعریف نمود.

    بابل دولت، سایت دانشگاه علوم پزشکیارباب رجوع، متقاضی اشتغال، کارمند،  کلیدي: واژه هاي
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  پرستاران بر سالمتی ارتقاء دهنده زندگی سبک آموزش تاثیر
  

  ، 3، طاهره رضازاده بائی*3شکوفه درخور، 2، ام کلثوم خانلرزاده عمران1استبصاري فاطمه
  3، هاجر علیزاده3حجت اهللا نصراهللا نژاد

  
  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاهدکتراي آموزش بهداشتی، دانشکده پرستاري،  -1
  بابل پزشکی علوم دانشگاه، نژاد  یحیی شهید بیمارستان پرستاري، کارشناس -2

  نژاد یحیی شهید بیمارستان بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه جامعه بهداشت پرستاري ارشد کارشناسی دانشجوي -3
  

 جسمانی، فعالیت زمینه در بعد 6 داراي که است سالمت بر مؤثر عوامل از یکی سالمتی، دهنده ارتفاء زندگی سبک سابقه و هدف:
  باشد می استرس مدیریت و سالمتی براي مسئولیت فردي، بین روابط معنوي، سالمت تغذیه،

 آموزش و زندگی، سبک سالمتی، دهنده ارتقاء رفتارهاي کلیدي کلمات ) باReview Articleمروري ( روش به تحقیق کار: روش
 Pubاطالعاتی هاي پایگاه از مقاالت جستجوي براي. گرفت انجام تحقیقات و مقاالت جستجويبا  2016 تا 2000 سالهاي پرستاران از

Med ،Science Direct ، Wiley وGoogle Scholar گردید. استفاده  

 و دانش به دستیابی جهت در فرآیندي یادگیري که چرا شود	می تغییر موجب نهایت در و فرد در یادگیري باعث آموزشها:  یافته
 ابعاد مامت توانمندي و تغییر موجب نتیجه در و است بهداشتی هايگیريتصمیم در خویش بر کنترل و افراد توانایی توسعه و مهارت
  .شود	می زندگی و ارتقاء سطح سالمت در پرستاران سبک

ر پرستاران سبک زندگی سالم دبین آموزش و رفتارهاي ارتقاء دهنده  مثبت ارتباط یک از شده منتشر مطالعات بیشترگیري:  نتیجه
 و کارها شخصی انجام مطلوب، سالمت نظیر مثبت بهداشتی پیامدهاي سالمتی رفتارهاي ارتقاي با توانند می نشان داد. پرستاران

 محیطی رایطش کنترل نفس، عزت و خودکارآمدي افزایش دیگران، با مثبت ارتباط کافی، استراحت تنش، کنترل هدفدار، و مفید زندگی
 سبک زندگی سالم و مطلوب در زندگی خویش بر پیامد بیماران اضطراب، کاهش بر عالوه پذیري کسب کنند و مسؤولیت حس ایجاد و

  بگذارند. تاثیر نیز

  پرستاران آموزش، زندگی، سبک سالمتی، دهنده ارتقاء رفتارهاي :کلیدي هايواژه
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  ضمن خدمت آموزشیبرنامه هاي  کارکنان آزمایشگاه در وضعیت حضوربررسی 
  

  1مولود اسالمی، *1ناهید شاکرزاده

  

  کارشناس آزمایشگاه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  

الزام استقرار نظام کیفیت و استانداردسازي آزمایشگاههاي تشخیص طبی، مسئولین آزمایشگاه موظف به در پی سابقه و هدف:
ازجمله آموزش ضمن خدمت وتوانمندسازي آنها درزمینه هاي فنی می باشند.در ضمن کارکنان آموزش هاي مختلف کارکنان آزمایشگاه 

 وضعیت حضورکارکنان آزمایشگاه معاونت بهداشتی بابل در		گذراندن این برنامه ها هستند.این مطالعه به منظوربررسی نیزموظف به
 شده است.انجام  1394درسال  برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت تخصصی آزمایشگاه

مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده فرم  94این مطالعه از نوع توصیفی بوده و تمام افراد آموزش دیده طی سال روش کار:
مدون مشخصات شرکت کنندگان کالسهاي آموزش ضمن خدمت به همراه مشاهده حضورکارکنان بود. وضعیت حضور به چهار صورت 

حضور درمدت زمان کمتر از نصف جلسه و عدم حضور در جلسه تقسیم شدند. داده ها به و 	تمام وقت ، حضور در نیمی از زمان جلسه 
  صورت دستی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

و روستایی و بقیه در آزمایشگاه  هاي مراکز شهري در آزمایشگاه	(%62.9)نفر  34 بودند که 	نفر 54مطالعه جمعیت مورد  ها: یافته
پایینتر از کارشناس  (%22.2) نفر 12)کارشناس، %68,5( نفر 37کار بودند. از لحاظ سطح تحصیالت  ستاد معاونت بهداشت مشغول

پزشک خانواده، 		(%35.1) نفر		 19 رسمی، (%44.4)	نفر 24باالتر از کارشناس بودند. از لحاظ وضعیت استخدامی) 	(%9.2	نفر 5و 
بود. بیشترین  3,8نفر با انحراف معیار  50کالس میانگین تعداد حضور درقراردادي بودند. 		(%9.2) نفر 5طرحی و  (%16.6) نفر 9

هاي رسمی  مربوط به کاردان کمترین عدم حضور و )) %50نفر(20( ستادي خانواده غیر عدم حضور مربوط به کارشناسان پزشک
حضور  %14,5 جلسات حضور تمام وقت، از شرکت کنندگان در %83میانگین  بود. از لحاظ وضعیت حضور به طور ) )%5نفر(2(  ستادي

کارشناسان رسمی ستادي  حضور کمتر از نصف جلسه داشتند، بیشترین درصد حضور تمام وقت در %2,5 بیشتر از نصف جلسه و
حضور در نیمی از جلسه  مشاهده شد. در میان ) %50( کاردان رسمی غیرستادي و بیشترین حضور کمتر از نصف جلسه در )91,3%(

  صی برتري واضح نداشت.گروه خا

حضور  جلسات ین مطالعه نشان داد درصد باالیی از کارکنان آزمایشگاه ضمن حضور در جلسات مدت زمان زیادي درا نتیجه گیري:
  جهت پایداري تمایل در حضور ادامه یابد. سطح علمی و کاربردي مناسب، با شود جلسات آموزشی داشتند و پیشنهاد می

    عالقه مندي   جلسات آموزشی، نان آزمایشگاه،کارکواژه هاي کلیدي:
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  مدیریت استعداد و نقش آن در بهبود عملکرد فردي و سازمانی
  

  4، حسن سرمدي 3، محمد علی تسخیري2، علی سلملیان*1فریدون کیهانیان

 

  علوم پزشکی بابل کارشناس ارشد مدیریت نیروي انسانی، رئیس اداره امور عمومی و مالی دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه -1
 کارشناس ارشد مدیریت نیروي انسانی، مسئول خدمات دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

 لیسانس حسابداري، حسابدار مسئول، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

  علوم پزشکی بابل لیسانس حسابداري، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه -4
  

مدیریت استعداد یکی از مهمترین و ضروري ترین موضوع هاي مدیریت منابع انسانی در سطح جهان است و به هدف:  سابقه و
کارگیري مؤثر آن می تواند موجب ارتقاء عملکرد فردي و سازمانی گردد، که هدف آن به شناسایی، ارتقاء و نگهداشت کارکنان مستعد 

  تأکید دارد.در سازمان 

این مقاله بصورت مروري و با استفاده از مطالعات کتابخانه اي صورت گرفته است. براي گردآوري اطالعات از پایگاه هاي  روش کار:
 2005مقاله مرتبط سالهاي (  25و مجالت مختلف داخلی استفاده و در نهایت با   CIVILICA ،SID،Google scholar اطالعاتی

  شد و نتایج استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ) انتخاب 2016تا 

پژوهش هاي انجام گرفته نشان می دهند که مدیریت استعداد داراي پنج مؤلفه جذب، استخدام، احراز هویت، توسعه و  یافته ها:
، استعداد با ایجاد محیطی مناسبآموزش است. ارزش هر سازمان به مهارت و تجربیات و عملکرد نیروي انسانی وابسته است. مدیریت 

سویه بین کارکنان و سازمان بوجود می آورد که نتیجه آن چیزي جز بهبود عملکرد فردي و سازمانی نیست و ارتباط بین  یک تعهد دو
  مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان باعث افزایش سرمایه گذاري و ارتقاء بهره وري در سازمان می گردد.

ریت استعداد را باید به عنوان یک سیستم در جریان هریک از فرآیندهاي توسعه منابع انسانی نهادینه کرد تا با مدی گیري: نتیجه
  شناسایی قابلیت هاي کارکنان و قراردادن آنها در جاي مناسب هم رضایت کارمند برآورده شود و هم سازمان به اهداف خود نائل 

 بهبود عملکرد فردي و سازمانی خواهد شد. می شود و هدایت صحیح این استعداد ها موجب

  مدیریت استعداد، بهبود عملکرد فردي، بهبود عملکرد سازمانی واژه هاي کلیدي:
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بررسی میزان مرخصی هاي استعالجی کارکنان شاغل در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی 
  1394بابل در سال

  
  5، طیبه اسماعیلی 4 مهدي ابراهیم زاده ،*3ماندانا امیري، 2، دکتر کوروش گرجی1دکتر محمود حاجی احمدي

 

 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
 انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل  مدیر توسعه سازمان و منابع -2
 معاون مدیرتوسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
 علوم پزشکی بابل رئیس اداره امور پرسنلی دانشگاه -4
 مسئول آمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل -5

  
ود مبنا و ریشه اصلی بهب، ترین سرمایه هر سازمان است و نیروي انسانی منابع انسانی با ارزشترین عامل و مهمسابقه و هدف: 

یکی از شاخصه هاي مهم بهره وري چگونگی مصرف مرخصی (هر نوع آن) در  کیفیت و بهره وري هر سازمان محسوب می گردند
رد. نحوه تعلق می گی کنانبه منظور بهبود بیماري به کاریکی از انواع مرخصی ها می باشد که مرخصی استعالجی که سازمان است 

ها و عوامل تاثیرگذار برآن نیز مهم می باشند، بنابراین جهت تعیین وضعیت استفاده از مرخصی استعالجی  مرخصیاین چگونگی مصرف 
  توسط کارکنان شاغل در معاونت توسعه دانشگاه بابل این بررسی انجام شده است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع کارکنان شاغل در  کلیه مطالعه مقطعی می باشد، جامعه مورد نوع از توصیفی مطالعه اینروش کار: 
از مرخصی استعالجی استفاده کردند بر اساس گواهی هاي صادره  توسط پزشک معالج براي  1394بودند که تمام کارکنانی که در سال 

  استفاده شده است.  22SPSSآنان، مورد بررسی قرار گرفتند. براي استخراج آمار توصیفی و بررسی داده ها از نرم افزار 

 39تا  1) از کل کارکنان از  %61نفر ( 46) مرد بودند. %61نفر ( 46) زن و %39نفر ( 29نفر که   75کل کارکنان معاونت ته ها: یاف
) مرد) از مرخصی %30نفر ( 49) زن و %70نفر ( 113بار ( 162) مردان) و %27روز ( 68) زنان و  %73روز (185روز ( 253روز، جمعا 

سال قرار داشتند، بیشترین علت  40سال و بقیه در گروه سنی زیر 40) در گروه سنی باالي %57نفر ( 26د که استعالجی استفاده نمودن
) در رده هاي بعدي %13مورد ( 21) و گاستروانتریت %20مورد ( 32) بوده ، کمردرد  %25مورد (  41مرخصی سرماخوردگی و انفلوانزا 

از مرخصی استعالجی  %20تا  %18) بوده و در بقیه روزهاي هفته بین %22روز ( 54ارشبنه قرار دارند. بیشترین مرخصی مربوط به روز چه
  استفاده شده است.

با توجه به نتایج این بررسی که اکثر کارکنان از مرخصی استعالجی استفاده نمودند که بیشتر به علت سرماخوردگی و نتیجه گیري: 
 بنابراین جهت افزایش بهره وري و جلوگیري از مرخصی بی رویه می توان با ایجاد روشی صحیحکمردرد بوده نیاز به بررسی بیشتر دارد 

و فرهنگ سازي مناسب براي درست مصرف کردن مرخصی که همانا باعث ارتقاء یک سازمان و همچنین تأمین سالمت نیروي انسانی 
  یافت. دست  ،می شود

    شگاه علوم پزشکی بابلکارکنان، دان مرخصی استعالجی، واژه هاي کلیدي:
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  بررسی ارتباط بین شادکامی و عملکرد درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

  7، بهناز حبیبی6، عبدالرحیم پورنقی5، رقیه ابراهیمی دنجکالیی4، فاطمه عبدي3، هادي عباسیان امیري*2فاطمه گیلچینی، 1همت قلی نیاآهنگر
  

  بابل پزشکی علوم دانشگاه سالمت، پژوهشکده آمار، ارشد کارشناس -1
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده پژوهشی واحد کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، کارشناس -2
   بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، کارشناس مدیریت، مدیرامورعمومی دانشکده-3
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشک، پرستار کاردان، -4
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشک پرستار کاردان، -5
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشک پرستار کاردان، -6
   بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشک پرستار کاردان، -7

و  کارشناسی وحدر سط ویژه به کارکنان از پتانسیل بهینه هستند ناتوانی آنها در استفاده مبتال آن به ها سازمان که از معضالتی یکی امروزهسابقه و هدف: 
و  ادکامیش بین ارتباط است. هدف از این مطالعه بررسی در بلند مدت موفقیت براي استراتژیک از نیازهاي شاد یکی از این رو ایجاد سازمانی .است تخصصی

  می باشد. بابل پزشکی علوم دانشگاه انعملکرد درکارکن

) و عملکرد پاترسون  %9/0استاندارد شادي آکسفورد (پایایی پرسشنامه با تکمیل که بوده و مقطعی تحلیلی-توصیفی بصورت حاضر مطالعهروش کار: 
 مشخصات حاوي پرسشنامه .روش سرشماري انجام شدو به  بابل و پزشکی دندانپزشکی، پیراپزشکی هاي نفر از کارکنان دانشکده 164) توسط %93/0(پایایی
 از نرم .سوال در زمینه رعایت انضباط کاري، احساس مسئولیت درکار، همکاري در کار و بهبود کار بود 16سوال در زمینه شادکامی و  29شناسی،  جمعیت

 اریانسو و آنالیز اي نمونه تک مستقل، تی تی هاي آزمون توصیفی آنالیزهايبر  عالوه .شد استفاده شده آوري جمع هاي آنالیزداده جهت SPSS22افزارآماري
 ساختاري معادالت براي LISLER(8.80)افزارآماري  نرم و همچنین اي و زمینه دموگرافیک شادکامی و عملکرد با متغیرهاي ارتباط بررسی جهت یک طرفه

  .شد استفاده

) %2/37نفر ( 61و  ) از پیراپزشکی%2/23نفر (38) از دانشکده هاي دندانپزشکی، %6/39نفر ( 65وم پزشکی بابل نفر از کارکنان دانشگاه عل 164از یافته ها: 
سال  31-40) با سن بین %4/49نفر ( 81متاهل و بیشتر افراد شرکت کننده در مطالعه  )%86(نفر  141مرد،  )%8/51(نفر  85از دانشکده پزشکی بودند. تعداد 

) سابقه خدمت زیر %6/14نفر ( 24) ارشد و دکترا بود. %3/18نفر ( 30) کاردان و کارشناس و %7/53نفر ( 88) دیپلم و پایین تر، %28نفر ( 46بودند. تحصیالت 
سال به باال داشتند. 21) سابقه %5/19نفر ( 32سال و  16-20) بین %7/17نفر ( 29سال،  11-15) بین %9/15نفر ( 26سال و 6-10) بین%32نفر ( 53سال،  5

معناداري مشاهده نشد. همچنین میانگین شادکامی و عملکرد با سن، جنس و  بین میانگین شادکامی و حیطه هاي عملکرد کارکنان در سه دانشکده رابطه
) یعنی میانگین =008/0Pاما در سطح تحصیالت رابطه معناداري را نشان داد ( ).P>0.05(نداد  رابطه ي معناداري را نشان کارکنانوضعیت تاهل و سابقه کار 

 د. همچنین) بو58/42) و در افراد با مدرك کاردانی و کارشناسی (09/46) و در افراد داراي دیپلم و پایین تر (50شادکامی در افراد با تحصیالت تکمیلی و باالتر (
شادي روي ابعاد عملکرد کارکنان شامل بعد رعایت انظباط کاري، همکاري در کار و بهبود کار رابطه معنادار و  داد که نشان ساختاري از معادالت حاصل نتایج

  مثبتی دارد اما این تاثیر روي بعد احساس مسئولیت در کار رابطه معناداري را نشان نداد.

کاري در کار و کاري، هم عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در ابعاد انظباط پژوهش حاکی از آن است که بین شادکامی و هاي یافته نتیجه گیري:
سرار ، حفظ ادر رعایت نظم افراد کارکنان باشد وجود بخشی از شادکامی در ه يکنند تأمین کاريمحیط اگر در واقع معنادار برقرار است ارتباط مثبت وبهبود کار 

زمان کارایی سا وري و موجب افزایش بهره و در نهایتخواهند داشت  بیشتر سعیبهتر و شغلی، رعایت حال همکاران، جدیت در کار و افزایش معلومات کاري 
از تالش  دردانیو ق تشویق دوستی، گروه هاي نسبت به ایجاد دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیران ارشد و مدیران عالی  شود این راستا توصیه می در د شدنخواه
 تاجاد کنند ایهاي سازمانی خود  محیط در تر شاداب و تر نشاط فضایی پر در دانشگاه مطلوب مدیریت و در نهایت فیزیکی محیط بودن کارکنان، مطلوب هاي

  دهند. قرار به میزان زیادي تحت تأثیر را دانشگاهسطح شادکامی کارکنان 

    کامی، عملکرد، کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی بابلارتباط، شاد واژه هاي کلیدي:
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   1393-94ارزیابی عملکرد ساالنه کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه در سالهاي 
  

  2، دکتر سیمین موعودي*1محمد مهدي کفایت 

  

 کارشناس آموزش ضمن خدمت معاونت آموزشی -1

 بهداشتی درمانی بابلمدیر اجرایی معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  -2

  
 می قرار ارزیابی مورد رسمی، به طور و معین فواصل در کارکنان آن به وسیله که است فرایندي عملکرد، ارزشیابیسابقه و هدف: 

 در شاغل نیروهاي درباره ضروري ضمن ارائه بازخورد به خود کارکنان، اطالعات که است این عملکرد ارزیابی از اصلی هدف. گیرند
 کار تکیفی و کمیت باالبردن جهت در الزم تصمیمات بر مبناي آن بتوان تا گیرد قرار مدیران دسترس در و گردد آوري جمع سازمان
نمود. این مطالعه با هدف ارزیابی نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان تابعه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در  اتخاذ کارکنان
  احی شده است.  طر 1393 -94سالهاي 

این مطالعه تحلیلی به صورت مقطعی با بررسی مستندات فرمهاي ارزشیابی سالیانه کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه روش کار: 
انجام گرفت. داده ها به تفکیک نام پرسنل، نوع رابطه استخدامی، امتیاز شاخص اختصاصی، امتیاز  1394و  1393مربوط به سالهاي 
امتیاز کل ارزشیابی جمع آوري شده است. بر مبناي دستورالعمل کشوري ارزیابی کارکنان، امتیاز شاخصهاي اختصاصی شاخص عمومی و 

شود و امتیاز شاخصهاي امتیاز محاسبه می  40دستگاه، از مجموع  ساالنه عملیاتی هاي برنامه از بر مبناي شرح وظایف پرسنل برگرفته
، مهارتها و توانمندیهاي برجسته، فعالیتهاي آموزشی و وضعیت رضایت ارباب رجوع از مجموع عمومی در محورهاي ابتکار و خالقیت

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 21نسخه  SPSSگردد. داده ها از طریق نرم افزار امتیاز محاسبه می 60

ي گاه مورد ارزشیابی قرار گرفتند. رابطهسی نفر در معاونت آموزشی دانش 1394بیست و نه نفر و در سال  1393در سال یافته ها: 
 %3,4و  4قرارداد تبصره  %3,4، 3قرارداد تبصره  %45,8استخدام رسمی یا پیمانی،  %47,5استخدامی ارزشیابی شوندگان به ترتیب 

امتیاز نهایی و میانگین  55,8±6,14، میانگین امتیاز شاخص عمومی 39,9±0,48شرکتی بوده است. میانگین امتیاز شاخص اختصاصی 
 ي معنی دار آماري وجود داشته استبوده است. بین رابطه استخدامی کارکنان و امتیاز کل ارزشیابی ایشان رابطه 95,7±6,22ارزشیابی 

)p-value<0.001 .بدینصورت که نیروهاي رسمی و پیمانی، امتیازات ارزشیابی باالتري داشته اند ،(  

ابی کارکنان معاونت آموزشی در حیطه هاي مرتبط با شاخصهاي اختصاصی و عمومی ارزیابی وضعیت امتیازات ارزشینتیجه گیري: 
  عملکرد ساالنه کارکنان، مطلوب است. 

  ارزشیابی، ارزیابی ساالنه عملکرد، کارکنان، دانشگاه علوم پزشکیواژه هاي کلیدي: 
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  هت ارتقاي اعضاي هیات علمی به رتبه هاي دانشیاري و استادي: گامی در ج
  ارتقاي آموزشی دانشگاه

 
  3، فروغ رمضانیان2، دکتر سیمین موعودي*1طاهره احمد نژاد

  
 بابل پزشکی علوم دانشگاه آموزشی، کارشناس مرکز امور هیات علمی ، معاونت .1
 بابل پزشکی علوم آموزشی دانشگاه معاونت مدیر اجرایی معاونت آموزشی و سرپرست مرکز امور هیات علمی دانشگاه،  .2
 بابل پزشکی علوم دانشگاه آموزشی، کارگزین هیات علمی دانشگاه، معاونت .3

 

 آن هاي برنامه و اهداف عملی تحقق از جمله ابزارهاي اولیه درمسیر هر سازمان در انسانی نیروهاي علمی ارتقاي سابقه و هدف:
سازمان محسوب می گردد. با عنایت به نقش محوري اعضاي هیات علمی در جهت ارتقاي آموزشی دانشگاه، از آنجایی که یکی از 
شاخصهاي مهم ارزیابی و رتبه بندي آموزشی دانشگاه وضعیت ارتقاي اعضاي هیات علمی به مرتبه دانشیاري و استادي است، این 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل طراحی شده است.  مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت موجود 

تا  1380این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی با ارزیابی مستندات پرونده کلیه اعضاي هیات علمی دانشگاه که از سال  روش کار:
نس، مرتبه ، جبه مرتبه دانشیاري و استادي ارتقا یافتند انجام گرفت. مشخصات اعضاي هیات علمی به تفکیک سن 1394پایان سال 

علمی، سابقه کار، نام دانشکده، نوع فعالیت ( بالینی پزشکی، علوم پایه و دندانپزشکی) و سال ارتقا جمع آوري گردید. داده ها از طریق 
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 21نسخه  SPSSنرم افزار 

 64ی واجد شرایط) به مرتبه دانشیاري و استادي ارتقا یافتند: از اعضاي هیات علم %42,4نفر ( 86، مجموعا 94تا پایان سال  یافته ها:
) در مرتبه دانشیاري قرار %79,1نفر ( 68) در مرتبه علمی استادي و %20,9نفر ( 18) مونث. %25,6نفر ( 22) مذکر و  %74,4نفر (

) از دانشکده توانبخشی %4,7نفر ( 4دندانپزشکی، ) از دانشکده %15,1نفر ( 13) از دانشکده پزشکی، %76,7نفر ( 66گرفتند. از این تعداد، 
) از گروههاي %38,4نفر ( 33) ارتقا یافتگان ازگروههاي بالینی پزشکی، %46,5نفر ( 40) از دانشکده پیراپزشکی بوده اند. %3,5نفر ( 3و 

) 68و حداکثر  39( حداقل  51,37±6,44) از دندانپزشکی بوده اند. میانگین سنی این اعضاي هیات علمی %15,1نفر ( 13علوم پایه و 
) سال می باشد. از جهت سال ارتقا به مرتبه 33و حداکثر  8( حداقل  21,33±6,04سال بوده و میانگین سنوات فعلی خدمت ایشان 

عداد و .%) بیشترین ت18نفر،  16( 1394) و سال %19,8نفر،  17( 1391)، %20,9نفر،  18( 1393دانشیاري و استادي، به ترتیب سال 
  درصد اعضاي هیات علمی ارتقا یافته به رتبه هاي مذکور را به خود اختصاص داده اند. 

از اعضاي هیات علمی واجد شرایط، به مرتبه دانشیاري و استادارتقا یافته اند به منظور ارتقاي  %42نظر به اینکه حدود  نتیجه گیري:
ت ارتقاي اعضاي هیات علمی و پیشگیري از رکود علمی ایشان اجتناب ناپذیر آموزشی دانشگاه، فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب جه

  است. 

    عضو هیات علمی، مرتبه علمی، دانشیار، استاد واژه هاي کلیدي:
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افزایش میزان آگاهی کارکنان امور اداري دانشگاه علوم پزشکی بابل با طرح طبقه بندي مشاغل 
  1394در سال

  
  4، شهال حسینخانی روشن*3نرگس قلی زاده پاشا ،2فریده قریب ،1دکتر محمود حاجی احمدي

  

 عضو هیئت علمی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل .1

 رئیس گروه تشکیالت، آموزش و طبقه بندي مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل .2

 ندي مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناسی ارشد مدیریت، کارشناس طبقه ب .3

 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزش، کارشناس آموزش ضمن خدمت، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل .4

  
ه انتخاب عنوان مناسب براي آنها طبقها، شرایط احراز و  به گروه بندي مشاغل براساس نوع وظایف، سطح مسئولیتسابقه و هدف: 

باشد و یکی از عوامل اصلی نظام مدیریت نیروي  بندي مشاغل نامیده می شود. سازماندهی صحیح به طبقه بندي مشاغل متکی می
ا، انتقال، ه انسانی است. جهت سهولت در تصمیم گیري هاي مدیریتی و رفع معضالت ناشی از وسعت، پیچیدگی، پراکندگی پست

این مطالعه افزایش میزان آگاهی  ها براساس طبقات شغلی دسته بندي شوند. لذا، هدف از تخدام، انتصاب و ... الزم است، پستاس
  کارکنان اموراداري با طرح طبقه بندي مشاغل جهت اجراي صحیح آن می باشد.

کارگزینی)  (واحد کارمند امور اداري 27(نیمه تجربی) است. جامعه مورد پژوهش  پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله اي روش کار:
رابطه با طرح طبقه بندي مشاغل  سوال در 15دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند. ابزار گردآوري داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته با 

تائید قرارگرفت. از افراد قبل  ) مورد73/0بود. روایی ابزار اندازه گیري توسط کارشناسان مرتبط و پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ(
) آزمون گرفته شد. یافته ها توسط نرم افزارهاي 94(دوره آموزشی دو روزه آشنایی با طرح طبقه بندي مشاغل در سال  و بعد مداخله

  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت. Excelو   SPSSv.20آماري

درصد) 37/70( نفر 19 ،درصد)دیپلم و فوق دیپلم63/29نفر( 8کننده شامل:  یافته ها نشان می دهد، وضعیت افراد شرکت یافته ها:
سال بودند. میزان آگاهی افراد شرکت کننده در دوره  11/15سال و سابقه خدمت  96/38لیسانس و فوق لیسانس با میانگین سنی 

فته است. به عبارتی آگاهی کارکنان اموراداري درصد افزایش یا 10/59درصد بوده که بعد از مداخله به  90/33آموزشی قبل از مداخله 
  درصد افزایش یافت. 20/25به میزان 

ایش آگاهی افز کاربردي، تاثیر مثبتی بر-این مطالعه نشان می دهد، برگزاري دوره هاي مداخله اي آموزشی تخصصینتیجه گیري: 
  اداري به شدت احساس می شود. کارکنان امور کارکنان داشت. لذا، نیاز به برگزاري بیشتر دوره هاي آموزشی تخصصی براي

    کارکنان امور اداري ،میزان آگاهی ،طرح طبقه بندي مشاغلواژه هاي کلیدي: 
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  رضایت کارکنان جدید االستخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل از دوره آموزشی 
  1394توجیهی بدو خدمت در سال

  
  *4نرگس قلی زاده پاشا  ،3احمد غالم نیا روشن ،2فریده قریب ،1شهال حسینخانی روشن

  

 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزش، کارشناس آموزش، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
 رئیس گروه تشکیالت، آموزش و طبقه بندي مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل-2
 ارشد، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناسی -3
 کارشناسی ارشد مدیریت، کارشناس طبقه بندي مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل-4

 

ت گردد، کسب مهار هدف از برگزاري دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت که براي کارکنان  جدیداالستخدام برگزار میسابقه و هدف: 
شغلی الزم جهت اشتغال، قبول مسئولیت، افزایش همبستگی کارکنان با اهداف سازمانی، بهبود بهره وري سرمایه انسانی و افزایش اثر 
بخشی و کارائی در جهت اهداف سازمان می باشد. از سوي دیگر اثربخشی دوره منوط به رضایت کارکنان از دوره آموزشی می باشد. 

ن مطالعه به بررسی رضایت کارکنان جدیداالستخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل از دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت پرداخته لذا ای
  است.

کارمند جدیداالستخدام دانشگاه علوم پزشکی  101پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه مورد پژوهش روش کار: 
در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی شرکت نمودند، می باشند.  94ه سال بابل که در دوره توجیهی بدو خدمت ک

ارزیابی محتواي دوره (با چهار  ،سوال در سه مقوله ارزیابی مدرسین دوره (با شش سوال) 15ابزار گردآوري داده ها یک پرسشنامه با 
رکت کنندگان تکمیل کردند. روایی ابزار اندازه گیري توسط کارشناسان سوال) بود که تمام ش 5سوال) و ارزیابی نحوه اجراي دوره (با 

مورد بررسی و تجزیه و  SPSSv.23) تائید گردید. یافته ها توسط نرم افزار آماري 92/0مرتبط و پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ(
  تحلیل قرارگرفت.

)، بیشترین میانگین رضایت 4از حداکثر نمره  18/3±91/0کنندگان از دوره(یافته ها نشان می دهد، میانگین رضایت شرکت  یافته ها:
  ) بوده است. 82/2±11/0) و کمترین آن مربوط به مقوله محتوي دوره (60/3±22/0کارکنان مربوط به مقوله مدرسین دوره (

لی با یت قابل توجهی داشتند. واین مطالعه نشان می دهد، شرکت کنندگان نسبت به دوره توجیهی بدو خدمت رضا نتیجه گیري:
  توجه به میزان رضایت کمتر از مقوله محتوي دوره آموزشی، ارتقاي کیفیت محتوي دوره توجیهی بدو خدمت ضروري می باشد.

  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت ،االستخدام کارکنان جدید ،رضایتواژه هاي کلیدي: 
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  رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل از دوره آموزشی ضمن خدمت آشنایی 
  1394با اتوماسیون اداري در سال

  
  4شیرین حاتمی ،*3نرگس قلی زاده پاشا ،2فریده قریب ،1شهال حسینخانی روشن

  

 دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناسی ارشد تحقیقات آموزش، کارشناس آموزش ضمن خدمت، معاونت توسعه مدیریت و منابع  -1
 رئیس گروه تشکیالت، آموزش و طبقه بندي مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
 کارشناسی ارشد مدیریت، کارشناس طبقه بندي مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
 منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت توسعه مدیریت و ،کارشناس رایانه -4

 

با پیشرفت تکنولوژي، اتوماسیون و مکانیزه کردن امور، آموزش کارکنان براي کسب مهارت هاي جدید براي کارکردن  سابقه و هدف:
ت به رضایبا نرم افزارهاي امور اداري در سازمانهاي امروزي یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد، از سوي دیگر اثربخشی دوره منوط 

کارکنان از دوره آموزشی می باشد. لذا، این مطالعه به بررسی رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل از دوره آموزشی ضمن خدمت 
  پرداخته است. 94آشنایی با اتوماسیون اداري در سال 

کارمند دانشگاه علوم پزشکی بابل که در دوره  86پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه مورد پژوهش  روش کار:
در سالن توانمندسازي دانشگاه شرکت نمودند، می باشند. ابزار گردآوري داده ها یک  94آموزشی آشنایی با اتوماسیون اداري در سال 

زیابی مدرسین دوره، ارزیابی محتواي دوره و ارزیابی نحوه اجراي دوره بود که تمام شرکت سوال در سه مقوله ار 15پرسشنامه  با 
) تائید گردید. 90/0کنندگان تکمیل نمودند. روایی ابزار اندازه گیري توسط کارشناسان مرتبط و پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ (

  ی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت.مورد بررس SPSSv.23یافته ها توسط نرم افزار آماري

)، بیشترین میانگین رضایت 4از حداکثر نمره  39/3±99/0مشاهده می شود، میانگین رضایت شرکت کنندگان از دوره ( یافته ها:
  ) بوده است. 99/2±41/0) و کمترین آن مربوط به مقوله نحوه برگزراري دوره (74/3±22/0کارکنان مربوط به مقوله مدرسین دوره (

این مطالعه نشان می دهد، شرکت کنندگان نسبت به دوره آموزشی ضمن خدمت آشنایی با اتوماسیون اداري رضایت  نتیجه گیري:
قابل توجهی داشتند. ولی با توجه به میزان رضایت کمتر از مقوله نحوه برگزاري دوره آموزشی، ارتقاي کیفیت برگزاري دوره هاي 

  یر رضایت شرکت کنندگان در یادگیري آنان ضروري می باشد.آموزشی ضمن خدمت با توجه به تاث

  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،اتوماسیون اداري ،دوره آموزشی ضمن خدمت ،رضایت واژه هاي کلیدي:
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  ارزشیابی اجراي برنامه آموزشی در افزایش سطح آگاهی بهورزان مرکز بهداشت بابل 
  در خصوص بیماري آنفلوآنزا 

  
  *3رحمت حبیب زاده کاشی، 2، سیدداود نصراله پور شیروانی1رحیم ملک زاده

 

  کارشناس مبارزه با بیماریها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  استادیار، مرکز عوامل اجتماعی موثر برسالمت، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت بهداشتی، مدیر گروه بیماریهاي واگیر، -3
  

اجراي برنامه آموزشی ضمن خدمت یکی از راهکارهاي مهم جهت افزایش سطح آگاهی کارکنان بهداشتی می باشد. سابقه و هدف: 
  این مطالعه بمنظور شناخت میزان افزایش سطح آگاهی بهورزان در خصوص بیماري آنفلوآنزا انجام گرفت.

انجام گرفت. جامعه پژوهش بهورزان شاغل در مرکز  1394این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در خرداد ماه سال  روش کار:
 4بهداشت شهرستان بابل بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه سنجش سطح آگاهی با 

مرحله جداگانه پیش آزمون و پس آزمون جمع آوري و به سه  2اي بسته بود. داده ها در سوال اختصاصی چهارگزینه 20سوال فردي و 
) تقسیم گردید. داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار اکسل وارد و در نرم 15-20) خوب (9-14سوال) متوسط ( 0-8سطح ضعیف (

  مورد تحلیل قرار گرفت.  SPSSافزار 

 9/70نفر،  224درصد) زن و مابقی مرد بودند. از نظر تحصیالت، بیشترین افراد ( 1/60نفر ( 190نفر مورد بررسی  317از یافته ها: 
سال بودند که میانگین و انحراف معیار سن افراد  40سال و کمتر  و مابقی باالي  40درصد)  7/42نفر ( 135درصد) دیپلم داشتند سن 

درصد)  0/94نفر ( 298درصد) متوسط و  0/5نفر ( 16درصد) ضعیف،  9/0(نفر  3سال بود. در پیش آزمون سطح آگاهی  42/40 ± 6/7
درصد) سطح آگاهی متوسط و مابقی سطح آگاهی خوب داشتند. میانگین نمره پیش  3/0خوب بود که در پس آزمون تنها یک نفر (

سن، سطح تحصیالت و نمره پیش  ارتقا یافت. بین جنس، 32/19 ±02/1بود که در پس آزمون به  03/17 ±8/1نمره  20آزمون از کل
 .)P <05/0و پس آزمون ارتباط معنادار وجود نداشت (

نتایج مطالعه نشان می دهد اجراي مداخله ي آموزشی در آفزایش سطح آگاهی بهورزان تاثیر چشمگیري داشته است.  نتیجه گیري:
  غل برگزار گردد.پیشنهاد می گردد برنامه هاي آموزشی بصورت دوره اي براي کلیه بهورزان شا

 برنامه آموزشی، آموزش ضمن خدمت، آگاهی بهورزان، سطح آگاهی  واژه هاي کلیدي:
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  بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی محل کار بر سالمت روان پرستاران
  

  *2آرام تیرگر، 1، مریم نیکپور1مژگان فیروزبخت

  
  بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل.دانشجوي دکتري پژوهش محور،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر  -1
  دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل . -2
  

: سازمان دهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان ها از دغدغه ها مدیران سازمان ها است. سرمایه سابقه و هدف
در کارکنان، یکی از عوامل موثر بر سالمت روان شناخته شده است. لذا،  اجتماعی محل کار با ایجاد حمایت اجتماعی و تعدیل استرس

  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی محل کار و سالمت روان در پرستاران انجام پذیرفت.

د. کی بابل انجام شنفر از پرستاران چند بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزش 90: این مطالعه به شکل مقطعی در بینروش کار
نمونه به صورت آسان و متناسب با تمایل خود وارد مطالعه شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی محل کار، 

GHQ12  و اطالعات جمعیت شناختی استفاده گردید. پردازش داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تی، مجذور کاي و آنالیز رگرسیون
  نجام پذیرفت. ا

درصد داراي تحصیالت کارشناسی بودند. میانگین سنی پرستاران  70درصد از نمونه ها زن و  88/ 8با توجه به داده ها  یافته ها:
) و سرمایه اجتماعی محل کار به ترتیب GHQسال بود. میانگین نمره سالمت روان ( 9/10±8/7و سابقه کار آنان  9/3±50/36
از سالمت روان برخوردار بودند. بر پایه  %83پرستاران از سرمایه اجتماعی متوسط و  %3/57تعیین گردید. 2/6±68/26،  5/2±23/2

).بصورتی p<0/001نتایج آزمون آماري رگرسیون تک متغیره، سرمایه اجتماعی محل کار با سالمت روان پرستاران در ارتباط بوده است (
  ان بهبود می یافت. که با افزایش سرمایه اجتماعی ، سالمت رو

با توجه به اثر معنی دار سرمایه اجتماعی محل کار بر سالمت روان پرستاران، می توان از این عامل در جهت ارتقاء  نتیجه گیري:
  سالمت روان کارکنان و بهبود شرایط محیط کار در بیمارستان ها سود برد.

  رستارانسرمایه اجتماعی محل کار، سالمت روان، پ واژه هاي کلیدي:
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بررسی میزان سالمت معنوي کارکنان مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه زهرا (س) بابل و 
  ارتباط آن با تعهد سازمانی

  

،  5، فاطمه پورعلی احمدي 4، سیده فضه هاشمی کرویی  3، زهرا تجلی*2 مریم عبداهللا زاده دالور، 1مولود آقاجانی دالور 
  10سید جعفر ذکریایی   ، 9، رضیه ایزدي8هاجر مهدي نژاد درزي ,7، پروین ذاکري 6فاطمه نصیرایی میر 

  

1- PHD  تخصصی ناباروري فاطمه زهرا(س) ، دانشگاه علوم پزشکی بابل –مامایی ، مرکز درمانی 
 تخصصی ناباروري فاطمه زهرا(س) ، دانشگاه علوم پزشکی بابل –مرکز درمانی  کارشناس مامایی ،  -2
  تخصصی ناباروري فاطمه زهرا(س) ، دانشگاه علوم پزشکی بابل –کارشناس مامایی ،  مرکز درمانی  -3
  تخصصی ناباروري فاطمه زهرا(س) ، دانشگاه علوم پزشکی بابل –کارشناس میکرو بیولوژي ، مرکز درمانی  -4
 پزشکی بابلتخصصی ناباروري فاطمه زهرا(س) ، دانشگاه علوم  –کارشناس پرستاري ، مرکز درمانی  -5
 تخصصی ناباروري فاطمه زهرا(س) ، دانشگاه علوم پزشکی بابل –کارشناس پرستاري ، مرکز درمانی  -6
 تخصصی ناباروري فاطمه زهرا(س) ، دانشگاه علوم پزشکی بابل –کارشناس پرستاري ، مرکز درمانی  -7
 گاه علوم پزشکی بابلتخصصی ناباروري فاطمه زهرا(س) ، دانش –کارشناس مدارك پزشکی ، مرکز درمانی  -8
 تخصصی ناباروري فاطمه زهرا(س) ، دانشگاه علوم پزشکی بابل –کاردان بیهوشی ، مرکز درمانی  -9

 تخصصی ناباروري فاطمه زهرا(س) ، دانشگاه علوم پزشکی بابل –دیپلم ، متصدي پذیرش مرکز درمانی  -10
 

ب افزایش بهره وري یک سازمان می شود . هدف از تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی وسازمانی است که سب سابقه و هدف:
  این مطالعه بررسی ارتباط سالمت معنوي بر تعهد سازمانی پرسنل شاغل در مرکز ناباروري فاطمه زهرا(س)بابل بود.

 نفر از پرسنل شاغل در مرکز ناباروري فاطمه زهرا (س) به روش سرشماري 56تحلیلی حاضر بر روي -مطالعه توصیفیروش کار: 
انجام شد. ابزار جمع آوري نمونه ها پرسشنامه استاندارد سالمت معنوي پولتزین والیسون، 1395) در سال %8/88(بادرصد مشارکت 

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و پرسشنامه اطالعات دموگرافیک بود. داده ها توسط آزمون آماري تی مستقل، کاي دو و پیرسون در 
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 18نسخه  SPSSنرم افزار 

بود. میانگین نمره هاي  1/69±1/10) بوده اند. میانگین نمره تعهد سازمانی% 6/69) و زن (%3/39اکثریت نمونه ها لیسانس( یافته ها:
ون ارتباط بود. آزمون پیرس8/103±5/13و  5/55 ±2/5،  4/48±5/9سالمت وجودي، سالمت مذهبی و سالمت معنوي به ترتیب 

) با تعهد سازمانی نشان داد. در p ,36/0=R=006/0) و سالمت مذهبی (02/0p= ،297/0=Rمعنی دار مثبتی بین سالمت معنوي (
 =029/0pحالی که با سالمت وجودي ارتباط معناداري نشان نداد. تعهد سازمانی بین کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن بوده است. 

) ولی با  سایر عوامل دموگرافیک (سن، نوع اشتغال، سطح درآمد وسابقه خدمتی) ارتباط معنی 2/67  ± 0/10در مقابل  0/9±5/73(
  داري نداشت. همچنین بین سالمت معنوي با عوامل دموگرافیک ارتباط معناداري دیده نشد.

برخوردار بودند. لذا می توان گفت افراد  افراد از سالمت معنوي باالیی %75با توجه به یافته هاي این مطالعه حدود نتیجه گیري: 
داراي سالمت مذهبی و معنوي باال، داراي تعهد سازمانی باالتري هم بودند و تصور می رود  این افراد با تلفیق و یک پارچه کردن کار 

  و زندگی معنوي شان می توانند کاري لذت بخش تر ارائه دهند و سبب افزایش بهره وري سازمان شوند.

    سالمت معنوي، تعهد سازمانی، سالمت مذهبی، بهره وري هاي کلیدي:واژه 
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  95تأثیر آموزش ضمن خدمت ازدیدگاه کارکنان در بیمارستان کودکان امیرکال در سال 
  

  2، لیال مسلمی*1شهمیرزادي ژاله اسدي

  

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، سو پروایزر آموزشی بیمارستان کودکان امیر کال، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -1

 دانشجوي دکتراي تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهاي غیر واگیر کودکان، پزوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

  
تغییر امروز، توانمندسازي کارکنان جهت افزایش کارآمدي به منظور انجام وظایف در جهان پیشرفته و دائماً در حال  :سابقه و هدف

فعلی و کسب آمادگی براي وظایف و مسولیتهاي آینده ضروریست و عالوه براین باتوجه به اینکه سازمانها قسمتی از و منابع خود را 
یر آموزش ضمن خدمت در جهت بهبود کیفیت و افزایش اثر براي این مهم هزینه می نمایند بررسی دیدگاه کارکنان در رابطه با تاث

  بخشی آن تاثیر بسزایی خواهد داشت.

نفر بوده است ا ست و نمونه گیري به روش سرشماري  146این مطالعه توصیفی بوده و جامعه آماري برابر نمونه آماري که روش کار: 
نفر ازاساتید با تجربه و کارشناسان مرتبط تایید شده  5ایی آن باتایید انجام شده است .ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه است که رو

  محاسبه شده است . %94است و پایایی آن با ضریب آلفاي کرونباخ 

 %3/47آنها زن بودند . از نظر وضعیت استخدامی  %76بود که  4/38 5/7در مطالعه حاضر میانگین سنی شرکت کنندگان  :یافته ها
شرکت کنندگان در سطح کارشناس  %70قراردادي بودند .ازنظر سطح تحصیالت %3/23پیمانی و  %4/29کنندگان رسمی و  شرکت
 .بوده است 57/3 89/0عالقه مندي و در حیطه  7/3 84/0 کارآیی ،درحیط 82 /3 94/0میانگین نمرات در حیطه دانش  بودند.

و میانگین سطح ) موثر بوده است p > 001/0) و عالقه مندي(p > 001/0) و کارآیی (p > 001/0آموزش ضمن خدمت بر دانش (
  .دانش، کارآیی و عالقه مندي بر اساس سطح تحصیالت و رسته شغلی ارتباط معنی داري وجود نداشت

قه ارآیی و عال: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان بر سطح دانش وآگاهی، کنتیجه گیري
  رسته شغلی و سطح تحصیالت آنها ندارد. مندي کارکنان موثر بوده و این تاثیر ارتباطی با نوع استخدام،

  دیدگاه، آموزش ضمن خدمت، کارکنانواژه هاي کلیدي: 
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  بی تفاوتی در کارکنان و روشهاي مقابلهعلل 
  

  3رمضانیرویا  ،*2صدیقه بالغی دماوندي، 1مهرانگیز بالغی دماوندي

  

  کارشناس ارشد روانشناسی، کارشناس پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، کارشناس اخالق در پژوهش، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2
  علوم پزشکی بابلکارشناس امور رایانه ، معاونت توسعه، دانشگاه  -3
  

امروزه بررسی رفتار کارکنان در سازمان ها امري اجتناب ناپذیر است و مدیران همواره باید عالوه بر ارزیابی عملکرد  سابقه و هدف:
اثیر ت نهایت عملکرد سازمان کارکنان خود رفتار آن ها را نیز مورد توجه دایمی قرار دهند چرا که رفتار کارکنان روي عملکرد آنها و در

ی و بعضی ریبانگیر اکثر سازمانهاي دولتگ ی تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکالت سازمان، مشکلی است که. بمستقیم دارد
می توان به آن بعنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه  .شاید بتوان بی تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید.  سازمانهاي غیر دولتی است

  با آن انجام شد. بی تفاوتی در کارکنان و روشهاي مقابلهعه به منظور بررسی علل این مطال .کرد

با استفاده از واژه هاي  Iran Medexو  Magiran ،SID ،ISCاین مطالعه مروري با جستجو در پایگاههاي اینترنتی،  روش کار:
قاله در زمینه علل بی تفاوتی یافت شد که پس از حذف م 32کلیدي بی تفاوتی، روشهاي مقابله، کارکنان انجام گردید، ابتدا تعداد 

  مقاله بررسی گردید. 24مقاالت غیر مرتبط با علل بی تفاوتی در کارکنان، تعداد 

آموزش مستمر به سازمان قدرت می دهد و . زیبایی و آراستگی محل کار موجب دلچسب شدن آن براي کارکنان می شود .یافته ها
هر چه آموزش با کیفیت تر و بیشتر صورت گیرد، موجب ایجاد تغییر در افراد  .به هدف، بیشتر می کند سرعت حرکت را براي رسیدن

آزادي عمل به کارکنان در انجام  .می شود. که نتیجه آن بوجود آمدن افرادي خالق و فعال می باشد و باعث پیشرفت سازمان می گردد
مورد حیطه کاري خود می باشد. در این صورت کارکنان احساس رضایت می  منظور فکر کردن و عمل نمودن در به امور قسمت خود

مدیر باید استراتژي را پیش بگیرد که در آن امکان کم کاري، بی عالقگی و بی  .کنند و از انجام کار خود ابراز خشنودي می نمایند
  تفاوتی کارکنان از بین برود.

تراتژي را را بعهده دارند. مدیر باید اسبهینه کردن وضعیت سازمان  و بهسازيیفه وظمدیران  براساس نتایج این مطالعه نتیجه گیري:
بعبارتی مدیران وقتی می توانند به موفقیت  پیش بگیرد که در آن امکان کم کاري، بی عالقگی و بی تفاوتی کارکنان از بین برود. 

  توجه کنند.  بعد به کار ،نیروي انسانی خود که ابتدا به دست یابند

    بی تفاوتی،کارکنان، روشهاي مقابله واژه هاي کلیدي:
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  و استرس ماماها بعوامل پیشگویی کننده خودکارآمدي شغلی بر افسردگی، اضطرابررسی 
 

، مریم 5، موسی علیزاده4، مریم قلی پورطبري3، فاطمه کیانی3حلیمه حبیبا ،*2فاطمه حسین پور حیدري، 1هاجر پاشا
  6، مائده فصیحیان3ابراهیم نژاد، شایسته 6قاسمی نقله بري

  
  استادیار و عضو هیئت علمی، مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  .کارشناس مامایی، مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابل-2
  ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس پرستاري، مرکز درمانی تخصصی  -3
  کاردان اتاق عمل، مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابل -4
	مرکز درمانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابل	کارشناس اقتصاد، -5 	
  مانی تخصصی ناباروري فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بابلکاردان علوم آزمایشگاهی، مرکز در -6
  

 آن هسته اصلی کفایتی و بینقش محوري در خودگردانی حاالت هیجانی دارد  خود، کارایی در فرد هاي قضاوت سابقه و هدف:
مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل  که می تواند بر رویدادهاي فردي و شغلی وي اثرگذار باشد. است افسردگی، اضطراب، و استرس

  پیشگویی کننده خودکارآمدي شغلی بر میزان افسردگی،اضطراب و استرس ماماهاي شاغل در بیمارستان هاي بابل انجام گرفته است.

نفر از ماماهاي شاغل در  68 بر روي 1395مطالعه ي حاضر به صورت توصیفی تحلیلی طی فروردین لغایت خرداد  روش کار:
) ، DASS (مارستان هاي بابل انجام گرفته است. جهت ارزیابی داده ها از پرسشنامه هاي دموگرافیک، افسردگی، اضطراب، استرسبی
و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) و  SPSS 21خودکارآمدي شرر استفاده شده است. داده ها با بکارگیري از نرم افزار و 

  .) معنی دار در نظر گرفته شدP<.05رگرسیون خطی )تجزیه و تحلیل شد. اختالف بین نتایج با ( آمار استنباطی (مدل

) و دروضعیت شغلی  %4/79( متاهل بود. اکثریت ماماهاسال 37/9±58/7 سابقه کاري و 13/35±78/7ماماها  میانگین سنی یافته ها:
 ،د. میانگین افسردگیبوعادي بصورت افسردگی، اضطراب، استرس در یش از نیمی از ماماها  وضعیت. نددبو )%4/54( رسمی غیر

. بین خودکارآمدي شغلی با افسردگی، بود )47/14±19/8(، و )50/8±49/7(، )59/8±27/7(در ماماها به ترتیب  اضطراب و استرس
 و . خودکارآمدي شغلی باالتر با افسردگی، اضطراب،)P<.001استرس ماماها همبستگی معکوس معناداري وجود داشت( و اضطراب،

  استرس کمتر به همراه بوده است.

عامل خودکارآمدي شغلی پیشگویی کننده منفی افسردگی، اضطراب و استرس در ماماها بوده است، لذا توجه مسئولین  نتیجه گیري:
  ضرورت می یابد.ماماها محترم در جهت ارتقاي خودکارآمدي شغلی 

    افسردگی، اضطراب، استرس، خودکارآمدي، ماما  کلیدي: واژه هاي
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  کیفیت زندگی کاري بهورزان بندپی بابل بررسی
  

  3 یروزجائیفتک  میابراه ،*2فیروزجائی مهدي تک، 1 ی نوائیطهماسبمحمد 

  
  علوم پزشکی بابل دانشگاهبهداشتی بابل،  معاونت ره)،( ینیخمپزشک مسئول مرکز سالمت جامعه امام -1
 يزیربرنامهدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  -2

  علوم پزشکی بابل دانشگاه بهداشتی بابل، معاونت ره)،( ینیخمسالمت جامعه امام  مرکز بهورز خانه بهداشت کوهپایه سرا،-3
 

ین سطوح مختلف مناسب ب ارتباطی یا شیوه مدیریت بوده که باعث سازمانفرهنگنوعی  انگرینماکیفیت زندگی کاري  سابقه و هدف:
 ت.ی کاري بهورزان پرداخته اسزندگلذا این پژوهش به بررسی کیفیت  گذاردیم ریتأثکارکنان شده و بر شغل و محیط کاریشان 

 1394 سالکیفیت زندگی کاري والتون در بهار  از طریق پرسشنامه هادادهتحلیلی است که  -پژوهش از نوع توصیفی نیا روش کار:
ي برا انتخاب شدند. تصادفبهنفر  115ي بهداشت بندپی بابل بوده که هاخانهي گردید. جامعه آماري شامل کلیه بهورزان آورجمع

  د.استفاده ش راههکي مستقل و تحلیل واریانس یانمونهدو  tي هاآزمونو  spss22 افزارنرماز  هادادهتحلیل 

درصد) داراي  48,7( نفر 56 هاآنکه از بین  باشندیممابقی زن  و) درصد 48,7( مردنفر  56 تعداد دهندهپاسخ 115از بین ها: یافته
زندگی کاري در این  داشتند باالترین نمره مختص به کیفیت سال 20و بقیه کارکنان سابقه کمتر از  سال 20سابقه کاري بیش از 

کیفیت  دهندهنشانکه  آمده) 9/1 اریمع(با انحراف 86,687 دهندگانپاسخبوده که میانگین نمره  27 آن نیترکم و 135پرسشنامه،
 تیرنهاد و ،زنان و مردان هم تفاوتی دیده نشده است سطح کیفیت زندگی کاري در خوب در این سازمان است. نسبتاًزندگی کاري 

 باسابقهکارکنان و سال 10الی  5 باسابقهاز کارکنان  سال 20 ازبیش  باسابقه مشخص گردید که سطح کیفیت زندگی کاري کارکنان
  دیگر از کیفیت زندگی کاري یکسانی برخوردارند. يکاري هاباسابقه). ولی کارمندان 002/0 يمعنادارسطح ( استبیشتر  سال 15ی ال 10

سال کمتر از کیفیت  20 ازکمتر  باسابقهدر این مراکز کیفیت زندگی کاري کارکنان  شدهانجامي هایبررسبه  توجه با ي:ریگجهینت
بیشتر توجه  سال 15تا  5به کارمندان داراي سابقه کاري  شودیم شنهادیپ لذااست  سال 20کاري باالي  باسابقهزندگی کاري کارکنان 

تر و ایجاد ایجاد فرصت رشد بیش ترمنصفانهي هاپرداختمانند  ییهااستیس شده و براي ایجاد زمینه کیفیت زندگی کاري بیشتر از
  فضاي تعامل بیشتر استفاده شود.

    بهداشت خانه زندگی کاري، تیفیک ،بهورز ي کلیدي:هاواژه
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  مرکزدرمانی تخصصی ناباروريارزیابی ارتباط هوش هیجانی و رضایت شغلی در کارکنان 
  فاطمه زهرا (س) بابل

  
، زینب حاجی آقازاده، زهرا عزیزي، اسمی آالشتی، مریم اسماعیل پور، *ندا مهدي نژادگرجیشراره عابدي فیروزجایی، 

  فیروزپور، فاطمه حاجی تبار، علی حسنی روشن محبوبه نیک خصال، مرمر
  

  دانشگاه علوم پزشکی بابل پژوهشکده سالمت، ناباروري، مرکز تحقیقات باروري و
  

شود.  هاي شغلی و زندگی محسوب می هاي آموزشی و موقعیت هوش هیجانی یکی از عوامل موفقیت در محیطسابقه و هدف: 
ن تری هاي درمانی از مهم حوصلگی در محیط کار، تعامالت اجتماعی پایین با همکاران و مراجعین درمحیط عدم رضایت ازشغل، بی

  هاي مشاهده شده در سازمانها وادارات است. پدیده

) بابل مورد بررسی قرار ناباروري فاطمه زهرا (س نفر) مرکزتخصصی 52تحلیلی کلیه پرسنل ( -در این پژوهش توصیفی :روش کار
 نرم دست آمده با استفاده از) بود. اطالعات بهJDIگرفتند. ابزار سنجش پرسشنامه هوش هیجانی گلمن و پرسشنامه رضایت شغلی(

ریب هاي تی مستقل و ضهاي میانگین، انحراف معیار و تستتوصیفی و استنباطی از جمله شاخصهاي توسط آماره و  SPSS 18افزار 
  در نظر گرفته شد. 0,05سطح معنی داري . همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

همچنین  ،75/13±39/8، 1/39±10/8درصد از نمونه ها را زنان تشکیل دادند. میانگین سنی و سابقه افراد به ترتیب  8/78 یافته ها:
اري وجود ندارد. دها داراي تحصیالت دانشگاهی بودند. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت  شغلی ارتباط معنیبیشتر نمونه

رت اهاي این پژوهش حاکی از آن است که از بین ابعاد هوش هیجانی (خودآگاهی، خود تنظیمی، خود انگیختگی، همدلی و مهیافته
هاي دیگران به صورت فردي و گروهی) ارتباط معناداري با رضایت شغلی اجتماعی) تنها  همدلی (توانایی در شناخت و درك هیجان

داري از لحاظ آماري دیده هاي جنسیت، سن و سابقه تفاوت معنی. بین هوش هیجانی و شاخصv=0.214 Pp(r(0.04=داشت 
 ). 0.0vP= 5دار بود (شرایط محیطی کار تفاوت میان این دو جنس از لحاظ آماري معنی نشد. در دریافت حقوق بین زن و مرد و

 مهمی نقش استاندارد کار محیط یک اعتالي دهی و شکل در که هستند متغیرهایی شغلی، و رضایت هیجانی هوش نتیجه گیري:

تواند نقش مهمی در درك و حساس حتی ارباب رجوع میکنند. همدلی در محیط کار با همکاران، سرپرستان و زیر دستان و می را ایفا
 توان رضایت می کارکنان هیجانی هوش هايارتقاء مهارت و آموزش بودن نسبت به احساس، افکار و وضعیت دیگران داشته باشد. لذا با

  .داد افزایش را کاري هايراندمان محیط نیز و آنان کارآیی و شغلی

  هوش هیجانی، رضایت شغلی، کارکنان مرکز درمانی تخصصی ناباروري، شهرستان بابل واژه هاي کلیدي:
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  مدل ساختاري رابطه ي حمایت سازمانی ادراك شده و کیفیت زندگی کاري کارکنان
 هاي منتخب شمال ایران بیمارستان

 

  *3محمدعی جهانی، 2،یاسر شهردمی1قهرمان محمودي

 

 ودرمانی دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سارياستادیار گروه خدمات بهداشتی  -1

 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی،هالل احمر ساري -2

  استادیار گروه آموزشی عمومی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
 

اف هداین حمایت به و در ازاي اد ـهندیـشکل مد نسبت به خون مازحمایت ساان میزاز یدگاهی کلی ن دکنارکا :سابقه و هدف
لذا هدف از این مطالعه نیل به مدل ساختاري رابطه ي حمایت سازمانی ادراك شده و کیفیت  کنند.میها توجه ن و تحقق آنمازسا

  ران می باشد.زندگی کاري کارکنان بیمارستان هاي منتخب شمال ای

حاضر از نظر هدف  کاربردي  و از نظر فرایند، تحلیلی و با جمع آوري اطالعات از راه میدانی ، با استفاده از مدل  پژوهشکار: روش 
بیمارستان منتخب دانشگاه هاي علوم پزشکی مازندران،  5پژوهش شامل کارکنان  آماري یابی معادالت ساختاري تدوین گردید. جامعه

نفر بوده است. براي نمونه گیري از فرمول کوکران استفاده شد که بر این اساس  3875تامین اجتماعی استان مازندران به تعداد بابل و
شده  استفادهنفر انتخاب گردید.  جهت سنجش داده ها از یرسشنامه هاي  حمایت سازمانی و کیفیت زندگی کاري  350، حجم نمونه 

با استفاده از الگوهاي ریاضی مدل نهایی ارائه گردید و بر اساس تحلیل عاملی  LISRELو SPSS 18رداده ها توسط نرم افزا .است 
  . تأییدي، تأیید مدل مورد سنجش قرار گرفت

مورد به درستی و کامل پاسخ داده شده بود. بر اساس مدل و تجزیه و تحلیل انجام  350پرسشنامه توزیع شده،  370از بین  یافته ها:
شده،حمایت سازمانی ادراك شده با کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن مانند پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، فرصت 

یی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاري، فضاي کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در رشد و امنیت مداوم، قانون گرا
  ). p>0001/0سازمان، توسعه قابلیت هاي انسانی رابطه دارد (

در کارکنان بیمارستان ها،حمایت سازمانی ادراك شده در راستاي کیفیت زندگی بوده و با افزایش ادراك حمایت  یجه گیري:نت
  زمانی کارکنان، می توان کیفیت زندگی کاري آنان به خصوص محیط کار ایمن و بهداشتی را افزایش داد.سا

  بیمارستان ها حمایت سازمانی ادراك شده، کیفیت زندگی کاري، کارکنان،کلیدي:  ه هايواژ

 

    



    نظام سالمت اداري و مالی هاي ر حوزهدانشگاهی پژوهش دسومین همایش 
  1395مرداد  14                                                                                             

  
 دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                                      

43  

  بررسی نظرات کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص تاثیر آموزشهاي 
  مت بر ایجاد انگیزه شغلیضمن خد

  
  (BSC)3، محدثه شامخی امیري (MSC)3، بهاره اسبکیان(MD)2، سیمین موعودي *1(MSC)مریم قائمی امیري

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،معاونت آموزشیتوسعه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و ، .کارشناس برنامه ریزي و ارزشیابی1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت آموزشی، . سرپرست امور هیات علمی2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت آموزشی، . کارشناس آموزش مداوم3
  

آموزش ضمن خدمت کلیه  کوشش ها و فعالیتهایی است که در جهت ارتقاء سطح دانش ، مهارت هاي حرفه اي و سابقه و هدف: 
گیرد تا آنان را براي ایفاي وظایف و قبول مسئولیتهایشان ، آماده تر کند. این ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان سازمان صورت می 

تحقیق با هدف بررسی نظرات کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص تاثیر آموزشهاي ضمن خدمت بر ایجاد انگیزه 
  شغلی در آنان انجام شده است.

نفر ازکارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفته است.  83وي بر ر 94-95این پژوهش توصیفی در سال روش کار: 
سوال با مقیاس لیکرت پس از تایید روایی و پایایی بود.ابزار تحلیل داده ها  20ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي خود ایفا  شامل  

  تعیین گردید. P<0/05و سطح معنی دار آن  19SPSSنرم افزار

با برگزاري برنامه هاي ضمن خدمت جهت تثبیت دانسته ها  ٪94مرد بودند که  ٪34زن و  ٪68از مجموع پاسخ دهندگان  یافته ها:
انتظار داشتند که دراین دوره ها ، کارکنان تجربیات خود رانیز با  ٪26/78و افزایش کارایی درانجام وظایف موافقت کامل داشتند. 

بودند تبادل عقاید در مورد حرفه شان در این دوره ها به ایجاد انگیزه به آنان کمک می کند.  معتقد ٪82/47یکدیگر درمیان بگذارند.
  .P<0/05 که زنان بیش از مردان این اعتقاد را داشتند

با توجه به نتایج فوق ، اکثر کارکنان مورد مود مطالعه ، افزایش دانش و تقویت روحیه همکاري و ایجاد انگیزه در نتیجه گیري: 
ت کارکنان، و مهار سنل را ازآموزشهاي ضمن خدمت انتظار داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود جهت افزایش رشد کیفی و کمی دانشپر

هاي ضمن خدمت به منظور شکوفا کردن استعدادهاي نهفته پرسنل و تقویت حس وفاداري آنان به  توجه ویژه اي به کیفیت آموزش
  سازمان صورت گیرد.

  کارکنان، آموزش ضمن خدمت، انگیزه شغلی کلیدي:واژه هاي 
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 استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی کاري بر فرسودگی شغلی بهورزان ریتأثبررسی 
  

 *3یروزجائیفتک  میابراه ،2ییروزجایف ، مهدي تک1ی نوائیطهماسبمحمد 

  
  علوم پزشکی بابل دانشگاهبهداشتی بابل،  معاونت ره)،( ینیخمپزشک مسئول مرکز سالمت جامعه امام -1
 يزیربرنامهدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  -2

  علوم پزشکی بابل دانشگاه بهداشتی بابل، معاونت ره)،( ینیخمسالمت جامعه امام  مرکز بهورز خانه بهداشت کوهپایه سرا، -3
  

میزان  ، تحقیق حاضر به بررسیاستیی فرد در محیط کاري کارا بر رگذاریتأثی شغلی یکی از عوامل مهم و فرسودگ سابقه و هدف:
  .پردازدیمبهورزان  ي فرسودگی شغلی از میزان استرس موجود در بهورزان و کیفیت زندگی کاريریپذ ریتأث

زندگی کاري والتون و  تیفیک ،HESاسترس شغلی پرسشنامه  از طریق هادادهپژوهش از نوع پیمایشی بوده که  نیا روش کار:
ي بهداشت بخش هاخانهي گردید. جامعه آماري شامل کلیه بهورزان شاغل در آورجمع 1395 سالفرسودگی شغلی مسلش در بهار 

  استفاده گردید. spss22 افزارنرماز  هادادهنمونه انتخاب کردیم. براي تحلیل  عنوان بهرا  نفر 115تصادفی  طور به که بندپی بابل است

داري تحصیالت دیپلم  هاآندرصد)  3/71نفر ( 82 که درصد) مرد و مابقی زن بودند 7/48( نفر 56 دهندهپاسخ 115بین  از :هاافتهی
 سی داراي تحصیالت باالتر یا کمتري بودند. با بررسی میزان استرس شغلی در بین زنان و مردان مشخص شد تفاوتی بین استرمابق و

غلی بر مثبت استرس ش ریتأثي آزمون فرض اصلی از رگرسیون استفاده شد که نتیجه بیانگر برا وجود ندارد. شغلی زنان و مردان
ابعاد کیفیت زندگی کاري، پاداش منصفانه و فرصت رشد از  نیب از). 031/0ضریب  و 05/0معناداري  سطح در( فرسودگی شغلی است.

طح معناداري در س( دهندیمشغلی را افزایش  محیط کار ایمن و وابستگی اجتماعی میزان فرسودگی کهیدرحالفرسودگی شغلی کاسته 
  )01/0 ریز

شغلی  محیط کار ایمن و وابستگی اجتماعی میزان فرسودگی پاداش منصفانه و فرصت رشد از فرسودگی شغلی کاسته وي: ریگجهینت
به نحوي پرداخت شود که بهورزان  هاپاداش و شده فراهمي فرصت رشد بهورزان محیط برا شودیم شنهادیپلذا  دهندیمرا افزایش 

د ممکن به کمترین ح زااسترسي باشد که عوامل اگونهنامنصفانه بودن از آن نداشته باشند همچنین محیط کاري بهورزان باید  درك
  برسد.

  شغلی استرس زندگی کاري، تیفیک ی شغلی،فرسودگ ،بهورز ي کلیدي:هاواژه
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  بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل
  

   5سمیه جعفریان،  4، زهرا آقالري 3، همت قلی نیا 2، فاطمه بیانی 1مجتبی حسن پور
  

  دانشجوي دکتراي مدیریت، بیمارستان بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -1
2- MD.MPH مدیر گروه سالمت خانواده، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل ،  
  کارشناس ارشد آمار، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  دانش آموخته مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل -4
  بابلکارشناس مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی  -5
  

فرسودگی شغلی سندرمی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن بوجود می آید و شامل سه جزء خستگی  عاطفی، سابقه و هدف: 
مسخ شخصیت و فقدان کفایت شخصی می باشد که بیشتر در کارکنان حرف خدمات اجتماعی بروز می کند. این مطالعه با هدف بررسی 

  انجام گرفته است. 1395آن در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل در سال فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با 

نفر شاغلین مراکز بهداشتی درمانی بود  207تحلیلی جامعه مورد بررسی شامل -در این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفیروش کار: 
زار گردآوري داده ها پرسشنامه اي شامل اطالعات تصاذفی انتخاب شدند. اب-که پس از براورد حجم نمونه ، به روش طبقه اي

)بود. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهاي توصیقی و  (MBIدموگرافیک و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مازالك 
   انجام شد. 05/0و با سطح معنی داري کمتر از  22SPSSاستنباطی در نرم افزار 

) داراي مسخ شخصیت زیاد بودند در عین %6/26نفر ( 55و  ) کارکنان خستگی هیجانی باال%2/22نفر ( 46نتایج نشان داد یافته ها: 
حال هیچ کدام از پرسش شوندگان احساس کفایت شخصی پایین نمی کردند. میزان خستگی هیجانی و مسخ شخصیت رابطه معنی 

. همچنین بین خستگی هیجانی با سابقه (P=0/005, P=0/004)دار معکوس با میزان تحصیالت کارکنان داشتند 
 (P=0/013)و نوع استخدام  (P=0/001)و بین مسخ شخصیت با سابقه کار  (P=0/048)و نوع استخدام  (P=0/003)کار

  مستقیمی مشاهده شد ولی بین کفایت فردي با عوامل دموگرافیک رابطه معنادراي وجود نداشت. ارتباط معنادار

با توجه به این مهم که تعداد قابل توجهی از کارکنان داراي خستگی هیجانی و مسخ شخصیت متوسط و باال می باشند نتیجه گیري: 
لزوم مدیریت صحیح منابع انسانی جهت ارتقا روحیه و انگیزه کاري و فراهم نمودن محیط کار مطلوب همراه با حمایت هاي مالی، 

  بیش از پیش احساس می شود. 

  خستگی هیجانی، فرسوئگی شغلی، پرسشنامه مازالك ي:واژه هاي کلید
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   1395کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل در سال شخصیتی ویژگیهاي بررسی
  

  5سیده حلیمه سیدیان ،5پریسا مختاري ،4لیال نادعلیزاده ،3عطیه دیانت ،*2فاطمه گیلچینی ،1همت قلی نیا آهنگر

  بابل پزشکی علوم دانشگاه سالمت، پژوهشکده آمار، ارشد کارشناس -1
   بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده پژوهشی واحد کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، کارشناس -2
  بابل  پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشک پرستار کاردان، -3
  بل، دانشگاه علوم پزشکی بادندانپزشکیکاردان رادیولوژي، دانشکده  -4
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دندانپزشکیکاردان پرستار دندانپزشک، دانشکده  -5
  

 تفکر و بر رفتار و دارد وجود پایدار صورت به فرد در که است اجتماعی -روانی ویژگیهاي از اي مجموعه شخصیت سابقه و هدف:

 کارکنان اثربخشی و برکارایی اي ویژه اثرات تواند می است که مهم و اساسی ازمسائل شخصیتی ویژگیهاي بررسی. است گذار اثر وي
  می باشد. 1395کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل درسال شخصیتی ویژگیهاي بررسی مطالعه حاضر رو هدف از از این داشته باشد.

 صفات پنجگانه شخصیتیسنجش استاندارد  پرسشنامه تکمیل با که بوده مقطعی و تحلیلی -توصیفی بصورت حاضر مطالعه روش کار:
NEO-FFI حاوي پرسشنامه .و به روش سرشماري انجام شد بابل دندانپزشکی کارکنان دانشکده ازنفر  77 ) توسط71/0(پایایی 

 وجدان بودن) درون گرایی، دلپذیري، انعطاف پذیري و با -حیطه (روان نژندي، برون گرایی 5 سوال در 60شناسی و  جمعیت مشخصات
جهت بررسی عوامل  SPSS22افزارآماري  از آزمون هاي تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه در نرم توصیفی آنالیزهاي بر عالوه .بود

  شخصتی کارکنان با متغیرهاي دموگرافیک و زمینه اي استفاده شد.

 %6/50.و باالتر داشتند  تحصیالت کارشناس %39سال و  41-50سن %2/44مرد،  %4/49 تعداد در میان افراد مورد مطالعه یافته ها:
نژندي،  روان ي حیطه در را کمترین نمره %9/3از افراد مورد مطالعه حد متوسط نمره و %8/81در واحد اداري مشغول بکار بودند. 

 ترین نمره را درباال %5/97حیطه ي دلپذیري، باالترین نمره را در %5/67برون گرایی، -حیطه ي درون باالترین نمره را در 9/77%
 راد بااف وجدان بودن کسب کردند. میانگین ویژگی هاي شخصیتی حیطه ي با باالترین نمره را در %2/92حیطه ي انعطاف پذیري و

شتر وجدان بودن در آقایان بی حیطه هاي دلپذیري و با اگرچه این میانگین در .نداشت داري معنی رابطه تحصیالت سطح و سن جنس،
  .)=06/0Pحیطه ها درکارکنان شاغل در واحد خدمات  کمتر از سایرین بود اما از لحاظ آماري معنی دار نبود ( کلیه ي و در

با توجه به یافته هاي مطالعه اکثریت قریب به اتفاق کارکنان نمره باالي مربوط به ویژگی هاي شخصیتی را دریافت  نتیجه گیري:
 ودکهش پیشنهاد می د شخصیتی در نیروهاي خدمات و کارکنان شاغل در واحدهاي درمانیرو جهت باال بردن سطح ابعا نمودند. از این

از  ه سازمانک نحوي برسد به حد ممکن بیشترین به و شاغل شخصیت کنند تا تناسب استفاده هاي شخصیت از آزمون جذب در زمان
   .شود مند بهره رویکردي چنین مزایاي

  دانشکده دندانپزشکی کارکنان، شغل، ویژگی هاي شخصیتی، واژه هاي کلیدي:
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1395بررسی استرس شغلی درکارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل  
  

  6، فرزاد محمدپور5، افسانه رسولی الرمایی4سیدیان حلیمه ، سیده3خداداد ، صدیقه*2گیلچینی فاطمه، 1نقیبی مهدي محمد

 

  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی اجتماعی، استادیار بخش سالمت دهان و عضو مرکز تحقیقات سالمت دهان، -1
   بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده پژوهشی واحد کارشناس آموزشی، تحقیقات ارشد کارشناس -2
  بابل پزشکی علوم پرستار دندانپزشک، دانشگاه -3
  بابل پزشکی علوم دانشگاه پرستار بالینی، -4
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانی، مواد تحقیقات مرکز کارشناس -5
 بابل پزشکی علوم مدیر آموزش دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه کارشناس ارشد علوم سیاسی، -6

  
 و ها تحمای ها، توانایی با شغلی نیازهاي دهدکه می رخ وزمانی است وروحی جسمی مضر پاسخ یک شغلی استرس :هدف و سابقه
 بگذارد نفیم تاثیر افراد روانی و جسمی سالمت بر تواند می که این بر عالوه شغلی استرس .باشد نداشته همخوانی شاغل فرد نیازهاي

 در شغلی استرس میزان بررسی هدف با حاضر مطالعه بنابراین .دهد کاهش ها سازمان در را وري بهره و شده آنها کارایی کاهش باعث
 .شد انجام 1395 سال دانشکده دندانپزشکی بابل در کارکنان

 ازکارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل نفر 76پژوهش مورد هاي و نمونه بوده و مقطعی تحلیلی-توصیفی حاضر مطالعه :کار روش
کنترل، حمایت همکار، حمایت  (تقاضا، آن حیطه هاي مربوط به استرس شغلی و شدت .شدند انتخاب سرشماري روش به بودند که

 هاي و تست توصیفی آنالیزهاي از .اندازه گیري شد HSE شده استاندارد پرسشنامه طریق و تغییر) از سرپرست، ارتباط، نقش و مدیر
Independent sample T test و one way ANOVA فزارآماري در نرم spss22 ارتباط حیطه هاي شغلی  بررسی جهت

  زمینه اي استفاده شد. متغیرهاي دموگرافیک و با

 نفر 28) اداري، %2/34نفر ( 26رسته بهداشتی درمانی و  )%8/40( نفر 31مرد،  )%9/53( نفر 48مورد مطالعه  در میان افراد :ها یافته
همکار در  حمایتو  تقاضا، نقش ي درحیطه استرس شدت میانگینسال داشتند.  11-20 سابقه )%4/47( نفر 36کاردان و  )8/36%(

 میانگین .)=P 04/0( گردید گزارش داري معنی از لحاظ آماري تفاوت همکار حمایت ي حیطه در فقط بود که آقایان از بیشتر خانمها
 استرس شدت میانگین )P= 04/0( تغییر با سابقه کارکنان و رسته شغلی رابطه معنی داري داشت ي حیطه در فقط شغلی استرس شدت
وع توزیع در مجم از لحاظ آماري معنی دار نبود. ولیبود  بیشتر تحصیالت سطح افزایش با همکار حمایت و تقاضا هاي حیطه در شغلی

مطلوب  %29نامطلوب  %6/31خیلی نامطلوب  %7/19کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل بر اساس استرس شغلی کسب شده به ترتیب 
  خیلی مطلوب گزارش شد. %19/7و 

جرا شده اداري از آگاهی خود نسبت به تغییرات پیش بینی و اسابقه و با رسته  نتایج بدست آمده کارکنان با به توجه با :گیري نتیجه
 يکنند. براین اساس برا در سازمان توسط رئیس اعالم رضایت دارند همچنین خانم ها حمایت بیشتري را از همکاران خود دریافت می

  .کنند گیريدانشکده پیش این رکنانبرکا شغلی استرس مدت دراز از تاثیرات حمایتی راهکارهاي گیري بکار با که است ضروري سازمان

    دانشکده دندانپزشکی بابل کارکنان، استرس شغلی، واژه هاي کلیدي:
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  1395بررسی رضایت شغل کارکنان شاغل در دانشکده دندانپزشکی بابل 
  

  5موقرنژاد ، نسرین4، عطیه دیانت راد4، رقیه ابراهیمی4، بنین کاظمی3رمضانی زیبا ،*2فاطمه گیلچینی، 1محمد مهدي نقیبی

 

  بابل پزشکی علوم دانشگاه اجتماعی، پزشکی دندان و دهان سالمت بخش استادیار دهان، سالمت تحقیقات مرکز عضو -1
   بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده پژوهشی واحد کارشناس آموزشی، تحقیقات ارشد کارشناس-2
  بابل پزشکی علوم دانشگاه ، بالینی پرستار -3
  بابل پزشکی علوم دانشگاه ، دندانپزشک پرستار -4
  بابل پزشکی علوم دانشگاه ،مدارك پزشکی، دانشکده دندانپزشکی کارشناس -5
 

و  سیاسى اجتماعى، خانوادگى، فردى، بعد با ولى شودمى مربوط هاانسان معیشتى بعد به ظاهر به و حرفه شغل سابقه و هدف:
 خواهد شکوفا شاکارى زمینه در وى استعداد و خالقیت باشد، مندعالقه خود شغل به کسى گرا .دارد تنگاتنگ ارتباطى نیز آنان فرهنگى

 کدهدانش در شاغل رو این مطالعه با هدف بررسی رضایت شغلی کارکنان از این .شد نخواهد افسردگى و خستگى دچار هرگز و شد
  بابل می باشد. دندانپزشکی

 دندانپزشکی دانشکده ازکارکنان نفر 71پژوهش مورد هاي ونمونه بوده مقطعی نوع واز تحلیلی -توصیفی حاضر مطالعه کار: روش
نمره کل  .شد يگیر اندازه سوتا یشده مین استاندارد پرسشنامه طریق از شغلی رضایت.شدند انتخاب سرشماري روش به که بودند بابل

نشان دهنده ي  100تا  77رضایت شغلی متوسط و نمره  76تا  48رضایت شغلی پایین ، نمره  47تا  20نمره  بود 100این پرسشنامه 
 one way ANOVA و Independent sample T test هاي عالوه بر آنالیزهاي توصیفی از تسترضایت شغلی باال است. 

  .دش استفاده اي و زمینه دموگرافیک متغیرهايبا  ابعاد رضایتمندي ارتباط بررسی نالیز داده وجهت آ SPss22 فزار آماري در نرم

 .داشتند سال11-20سابقه)%5/46(نفر 33باالتر ،  و کارشناس)%4/39(نفر28مرد ، )%7/50(نفر36 در میان افراد مورد مطالعهیافته ها: 
) رضایت باال داشتند. میانگین %9/12نفر(9رضایت متوسط و  )%5/84نفر ( 60بود. تعداد  43-125با دامنه  6/68میانگین نمره رضایت 

رضایت کارکنان با سن و جنس و سابقه کاراز لحاظ آماري ارتباط معنی داري را نشان نداد اگر چه با افزایش سطح تحصیالت میانگین 
  رضایت افزایش می یافت اما در مجموع این تفاوت معنی دار نبود. 

رضایت شغلی کارکنان در سطح متوسط گزارش گردید. از آنجائیکه رضایت شغلی با فاکتورهاي اجتماعی و فته ها به یا توجه با نتیجه گیري:
 پیشگیرانه ارهـايرفت از اسـتفاده مـسؤوالن و شغلی، مدیران باال بردن سطح رضایت منظـور بـهدموگرافیک کارکنان ارتباطی ندارد بنابراین 

 آنها از اصلح یج داده و نتا قرار خود کار در دستور را کارکنـان بـا جلسات برگزاري و رفتار ناسیش مستمر، آسیب جملـه نظرسنجی از
  . دهند قرار ها کاستی و عوارض به جدي منظـور توجه بـه سـازمان عـالی مدیریت اختیار در را

    کارکنان شاغل، دانشکده دندانپزشکی بابل رضایت شغلی، واژه هاي کلیدي:
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   1395بررسی وضعیت سالمت روانی کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل 
  

  5حبیب ا...قربانگلی گنجی ،4پورسماکوش قلی لیال ،4بذرافشان مریم ،3مختاري پریسا ،*2گیلچینی فاطمه ،1آهنگر نیا قلی همت

  

  بابل پزشکی علوم سالمت،دانشگاه پژوهشکده آمار، ارشد کارشناس -1
  بابل پزشکی علوم دندانپزشکی،دانشگاه دانشکده پژوهشی واحد تحقیقات آموزشی،کارشناسکارشناس ارشد  -2
   بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشک عمومی، -3
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشک پرستار کاردان، -4
  بابل پزشکی علوم دندانپزشکی،دانشگاه دانشکدهواحد اداري کارشناس ارشد،مدیریت بازرگانی، -5

 

 ـیروان بهداشـت .اسـت اطرافیان و فرد با محیط و قـدرت سازگاري فکـر سـالمت روانی همـان بهداشت و سالمتسابقه و هدف: 
سالم  و فـضاي روانی سـازيایمن  کمک به رفتاري اختالالت روانی و هاي پریشانی پیدایش در مقابل مقاومت یعنی کار در محیط

 دانشکده کارکنان روانی سالمت وضعیت هدف از این تحقیق بررسی از این رو تـأمین شوند. سازمانی هاي هدف که نحوي به آن سازي
  می باشد.1395بابل در سال دندانپزشکی

(با  GHQاستاندارد سالمت روان  پرسشنامه تکمیل با که بوده مقطعی و تحلیلی-توصیفی بصورت حاضر مطالعهروش کار: 
 4سوال در 28شناسی و  جمعیت مشخصات حاوي پرسشنامه .به روش سرشماري انجام شد کارکنان و از نفر 65 ) توسط79/0پایایی

نمره  .افسردگی) بود عالئم کارکرداجتماعی و مقیاس اضطرابی، مقیاس عالئم جسمانی، مقیاس عالئم حیطه سالمت عمومی (مقیاس
نوع شدید اختالل  61-84متوسط و  41-60خفیف، نمره  23-40هیچ یا کمترین حد، نمره  0-22نمره  بود 84کل این پرسشنامه 

آماري افزار در نرم یکطرفه واریانس و آنالیز اي نمونه تک مستقل،تی تی هاي از آزمون توصیفی بر آنالیزهاي عالوه روانی است.
SPSS22 شد استفاده اي و زمینه دموگرافیک با متغیرهاي روانی کارکنانسالمت  بررسی جهت.  

 %8/53سال سن داشتند.  31-40بین %8/50داراي تحصیالت کاردانی و %5/38مرد،  %3/52تعداد  در افراد مورد مطالعهیافته ها: 
حد مشکالت  کمترین %9/36کمترین حد روابط اجتماعی و  %2/9کمترین حد اظطراب،  %2/66داراي کمترین حد مشکالت جسمانی، 

خفیف)، بعد افسردگی -92/352/6بعد جسمانی (خفیف)، -59/446/5بعد اظطرابی ( همچنین به ترتیب میانگین افسردگی بودند.
)95/222/7- ) 83/3خفیف)، بعد اجنماعی34/12-09/9( متوسط) و نمره کل سالمت روانی54/31- .سالمت خفیف) بدست آمد

عیت جسمانی بطور معنی داري وض جسمانی داشت یعنی مردان در بعد بعدرابطه معنا داري را با جنسیت فقط در  روانی افراد مورد مطالعه
 ). =007/0pبهتري نسبت به زنان داشتند(

سال و با مدرك کاردانی در بعد  40با توجه به یافته هاي مطالعه کارکنان زن در بعدجسمانی و افراد با رده سنی باالي نتیجه گیري: 
نین کند همچ یعنی استرسورهاي متعددي سالمت روانی این افراد را تهدید می هستند اظطراب بیشتر از سایرین با مشکل مواجه

 از شغلی رضایت شافزای درجهت شود اقداماتی می پیشنهاد بنابراین بیشترین میانگین در بین ابعاد مربوط به بعد کارکرد اجتماعی بود.
گیرد  تآنها صور به و احترام جایگاه و رعایت آنان و مسئولیتهاي وظایف به توجه کاري، گوناگون هاي زمینه در تسهیالت ایجاد جمله

  . گردد تامین کارکنان و روانی جسمی سالمت تا بدینوسیله

    کارکنان، دانشکده دندانپزشکی سالمت روانی، واژه هاي کلیدي:
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 هم هر یک ازستعیین  تعیین ارزشهاي سبک زندگی در بین کار کنان دانشکده دندانپزشکی بابل و
  مولفه هاي آن

  

  4، ایمان سیفی 3فیروزجایی کرد اکرم ،*2شهر بانو گلی خطیر ، 1ه رحیمییمام سل
  
 بابل ، دانشگاه علوم پزشکیبخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دندانپزشک، رپرستا -1
   بابل ، دانشگاه علوم پزشکیدانشکده دندانپزشکی پروتزهاي دندانیبخش  دندانپزشک،پرستار -2
  بابل دانشگاه علوم پزشکی ،کاردان پروتز دانشکده دندانپزشکی-3
  روانشناسی عمومی، اداره کل زندان ها ي ساري کارشناس ارشد_4

 

اثیرگذار توجه به نقش ت با منبعی ارزشمندبراي کاهش تنوع مشکالت وارتقاء سالمت می باشد. سبک زندگی سالم، :سابقه و هدف
هم هر تعیین س و این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سبک زندگی اء خدمات به مردم،زارزشمند در اانسانی کارکنان به عنوان منبع 

  انجام گردید. 1395یک از مولفه هاي آن در دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 

ه دندانپزشکی بابل انجام کنان در دانشکدرنفر از کا 64 روي بر سرشماريبه روش  و تحلیلی این مطالعه از نوع توصیفی :روش کار
حداقل  گردید.تکمیل  نکلیه کارکنابود که توسط  (LSQ) ارزش ها و سبک زندگی استاندارد ها پرسشنامهه گردآوري داد رابزا گردید.

روشهاي آماري  با استفاده از و SPSS 22ا از طریق نرم افزاره تحلیل داده تجزیه و .بود 95 تا 19امتیاز پرسشنامه به ترتیب  حداکثر و
  .دو گروهی مستقل انجام شد tآزمون  شاخص هاي مرکزي و

 41 میانگین سنی مردانبا  ،متاهل )%98، (زن) .%51(مرد و  )%49( کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل نفر از 64 از میان یافته ها:
 تحصیالت سال، 39 میانگین سنی زنان با وم دیپل )%22( فوق دیپلم و )%47( ،لیسانس )%25( فوق لیسانس، )%6 (تحصیالتسال، 

میانگین تعیین ارزش سبک زندگی با جنسیت و سطح تحصیالت  اند. بوده دیپلم فوق )%49( لیسانس، )%45( فوق لیسانس، )6%(
 ،93/21تنوع پذیري در  امتیاز 95میانگین سهم مولفه هاي مردان از  کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل رابطه معنی داري را نشان نداد.

یادگیري  ،22زنان تنوع پذیري  در و 83/10 توانایی فکري و جسمی ،54/10 توانایی ساختن ،38/10مسئولیت پذیري  ،38/15 یاد گیري
پرسشنامه مردان  کل میانگین اخذ شده است. 30/11توانایی فکري و جسمی ،72/9توانایی ساختن  ،51/9ي رمسئولیت پذی ،69/14
  دار یعن) به دست آمده است که این اختالف از لحاظ آماري م45-80(دامنه 51/67±9/9 و زنان )42-95(دامنه  ±69 19/10

  )p<0/000( می باشد

دگی تفاوت ارزش هاي سبک زن دانشکده دندانپزشکی بابل از نظر مرد بین کارکنان زن و نتایج یافته ها، توجه به با نتیجه گیري:
از همکاري مشترك کارکنان خانم وآقا به نسبت یکسان جهت پیشبرد بهینه  می گردد ابراین پیشنهادنب است.معنی داري مشاهده نشده 

  اهداف سازمانی استفاده شود.

    کارکنان دانشکده دندانپزشکی، سبک زندگی،ارزشهاي  :هاي کلیدي واژه
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عضالنی  -شیوع اختالالت اسکلتیو   ROSAروش استفاده ازبا سریع تنش کار اداريارزیابی 
  94در سال  بابلمعاونت بهداشتی کاربران رایانه در

  
  3، رحیم ملک زاده 2محمد فالح،  2فضلی زاده  لیال، 2زهرا قاسمیان ،*1داود رحیمی

 

 ، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلHSEکارشناس ارشد  -1

 علوم پزشکی بابل کارشناس بهداشت حرفه اي معونت بهداشتی دانشگاه -2

 کارشناس  مبارزه با بیماریها معاونت بهداشتی بابل -3

 

ی در عضالن -مشاغل اداري به علت ماهیت کار و نوع فعالیت ها از جمله مشاغلی هستند که آسیب هاي اسکلتی و هدف: سابقه 
 .مدت زمان کار در این مشاغل را به خود اختصاص می دهد ینآن ها از شیوع قابل توجهی برخوردار است. بخصوص کار با رایانه بیشتر

کاربران رایانه درعضالنی  -شیوع اختالالت اسکلتیو   ROSA روش استفاده ازبا سریع تنش کار اداريارزیابی  این مطالعه با هدف
  .می باشد 94در سال  بابلمعاونت بهداشتی 

که به روش نمونه برداري تصادفی  یتمعاونت بهداشنفر از کارکنان ستادي  30تعداد ، مقطعی- در این مطالعه توصیفی :کارروش 
نش کار اداري سریع تاز پرسشنامه نوردیک و ارزیابی  عضالنی -شیوع اختالالت اسکلتیجهت ، انتخاب شدند. در این مطالعه سیستمی
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاکسل داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار و استفاده گردید.  ROSA به روش 

 12که بیشترین نارحتی در یک سال گذشته به ترتیب مربوط به کمر  شد مشخصنوردیک نتایج به دست آمده از پرسشنامه  یافته ها:
درصد) بوده است. بین شیوع  6/16(نفر 5/ پشت  و شانه )درصد 6/16(نفر 5درصد)، مچ/ دست 6/26( نفر 8 درصد)، گردن 40(نفر

 باال (خطر)درصد از کاربران رایانه در معرض ریسک  94نشان داد که  ROSAارزیابی به روش نتایج  و عضالنی -اختالالت اسکلتی
  قرار دارند.درصد در معرض ریسک پایین  6و 

عضالنی -با توجه به نوع کار در معرض اختالالت اسکلتی  رایانهبران : نتایج حاصل از این مطالعه مشخص کرد که کارگیرينتیجه
ات و انجام حرکاصالح تجهیزات اداري  ،رایانهقرار دارند و باید مداخالت ارگونومی مانند آموزش کاربران در مورد اصول ارگونومی کار با 

  ضروري است.نرمشی را براي کاهش اختالالت اسکلتی عضالنی 

  ROSA عضالنی، کاربران رایانه، پرسشنامه نوردیک، -اختالالت اسکلتی :هاي کلیدي واژه
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(مطالعه موردي زنان شاغل در دانشگاه  بررسی رابطه کیفیت زندگی با میزان فرسودگی شغلی
  علوم پزشکی بابل)

  
  3، دکتر ابوالقاسم حیدرآبادي2، دکتر مهدي روح االمینی*1سیده سمیه مجتبوي

 

  مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، حسابدار دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناسی ارشد  - ١
 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل -2

  استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل -3
  

. ی استخدماتمخلتف موضوع تحلیل قواي کارکنان یا فرسودگی شغلی در حال حاضر یک مشکل شایع در مشاغل  سابقه و هدف:
شناخت و بررسی رابطه کیفیت زندگی با میزان فرسودگی شغلی (مطالعه موردي زنان شاغل در دانشگاه علوم هدف از این پژوهش 

  باشد. می پزشکی بابل)

ده است اي و تصادفی سااي چندمرحلهگیري، خوشهروش تحقیق، پیمایشی و واحد تحلیل فرد پاسخگو است. شیوه نمونه روش کار:
ها، پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته است. روش تجزیه و باشد. ابزار گردآوري دادهنفر می 250 کوکران فرمول طبق نمونه حجم و

است.  SPSSافزار ، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرمها، ضریب همبستگی پیرسونتحلیل داده
از اعتبار صوري جهت سنجش اعتبار (روایی) استفاده شد و ضریب آلفاي کرونباخ (اعتماد یا پایایی) براي متغیرهاي کیفیت زندگی و 

  است. 850/0و  914/0فرسودگی شغلی برابر با 

هاي انسانی، تامین هاي توسعه قابلیتکیفیت زندگی با میزان فرسودگی شغلی رابطه منفی و معکوس وجود دارد. بین مولفهبین  ها:یافته
غلی گرایی در سازمان با فرسودگی شفرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، فضاي کلی زندگی و قانون

هاي پرداخت منصفانه و کافی، وابستگی اجتماعی زندگی کاري و محیط د دارد. اما بین مولفهرابطه و همبستگی منفی و معکوس وجو
درصد از تغییرات  8/28دهد که کاري ایمن و بهداشتی با فرسودگی شغلی همبستگی معنادار وجود ندارد. تحلیل رگرسیونی نشان می

  شود.فرسودگی شغلی به کیفیت زندگی مربوط می

ج نشانگر کیفیت زندگی در حد متوسط به پایین و همچنین میزان متوسط به پایین در متغیر فرسودگی شغلی است. نتای گیري:نتیجه
تر هرچه کیفیت زندگی در بین کارکنان بیشتر شود، میزان فرسودگی شغلی در بین آنان کمتر است و برعکس هرچه کیفیت زندگی پایین

  یابد.باشد، میزان فرسودگی شغلی افزایش می

  کیفیت زندگی کاري، فرسودگی شغلی، زنان شاغل، ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی و محیط کاري.  هاي کلیدي:واژه
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میزان رضایت مشمولین آموزش مداوم از نحوه صدور گواهی نهایی در سیستم یکپارچه آموزش 
  مداوم

  4امیري، مریم قائمی 3، محدثه شامخی امیري2، ابراهیم علیجانپور*١بهاره اسبکیان

  

  کارشناس آموزش مستمر، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل _1
  دبیر آموزش مداوم، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل _2
  کارشناس آموزش مستمر، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل _3
  مدیر آموزشی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل _4
  

کسب رضایت ارباب رجوع از مهم ترین اهداف هر مجموعه می باشد. از آنجا که جهت ارائه هرچه بهتر خدمت به  و هدف:سابقه 
سال پیش سامانه الکترونیک آموزش مداوم راه اندازي گردید، لذا این تحقیق به منظور سنجش میزان رضایتمندي مشمولین  5مشمولین، 

  نهایی در واحد آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام پذیرفت. از این سامانه و سهولت دریافت گواهی

صورت گرفت. جامعه مورد پژوهش از مشمولین آموزش  1395این مطالعه مقطعی به صورت تحلیلی بوده که در سال  روش کار:
خاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل که جهت دریافت گواهی نهایی به آن دفتر مراجعه نمودند، انت

) مورد تحلیل p<0/05وارد شده و با آزمون هاي مرتبط در سطح معناداري ( spssپرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها در نرم افزار 
  قرار گرفت.

عه قرار گرفتند که این نفر) مورد مطال 49مشمول، تنها مشمولین مقاطع دکتراي عمومی و دکتراي تخصصی ( 2771از میان  یافته ها:
سال بود. در بررسی به عمل  49) زن با میانگین سنی %31نفر ( 15سال و  56) مرد با میانگین سنی %69نفر ( 34میزان متشکل از 

) از زنان از دریافت خدمات توسط %93نفر( 14) از مردان و %100نفر( 34از مردان و زنان از نحوه صدور گواهی نهایی و  %100آمده 
 32از مردان و زنان در طی این روند بروکراسی اداري به حداقل رسیده و نیز  %100یستم الکترونیک رضایت داشتند. به اعتقاد س

) از زنان معتقد بودند که سهولت دسترسی به گواهی شرکت در برنامه ها افزایش یافته است. نظر %100نفر( 15) از مردان و %94نفر(
) از مردان بر این عقیده بودند که صرفه %3نفر ( 1هبود روند تجمیع امتیازات دریافتی طی دوره بوده و تنها کلیه این افراد مبنی بر ب

) از زنان حاکی %87نفر( 13) از مردان و %91نفر ( 31جویی در زمان صرف شده جهت دریافت گواهی صورت نگرفته و در نهایت نظر 
پروانه بوده است. بین جنسیت و میزان رضایتمندي از سامانه آموزش مداوم نیز ارتباط  از تسریع در روند پیگیري هاي بعدي جهت تمدید

  معناداري وجود نداشت.

نتایج مطالعه نشان داد اکثر مشمولین از روند دریافت گواهی رضایت داشتند. با توجه به درصد باالي رضایت از نحوه  نتیجه گیري:
رعت و سهولت در ارائه خدمت به مشمولین، پیشنهاد می شود تمهیداتی در راستاي ارتقاء اخذ گواهی توسط سیستم الکترونیک و نیز س

  سامانه یکپارچه آموزش مداوم به منظور افزایش و نیز تداوم این رضایتمندي صورت گیرد.

    آموزش مداوم، گواهی نهایی، تمدید پروانهواژه هاي کلیدي: 
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  توسعه دولت الکترونیک، از برنامه تا عمل
  

  2، صدیقه بالغی دماوندي*1رویا رمضانی

  

    دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بابل -1
  کارشناس اخالق در پژوهش، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

 

دولت   ترین مقوالت در عصر فنآوري اطالعات و ارتباطات و ظهور شبکه جهانی وب، مسالهیکی از مهم سابقه و هدف:
ها فراتر از مرزهاي سازمانی و خدمات سنتی به منظور فراهم کردن شرایطی است که خدمات دولت  دولت الکترونیک .است  الکترونیک

ر ها قراطور جدي در دستور کار دولتهاي اخیر بهارائه گردد. این امر در سالروزي و در تمام ایام هفته به شهروندان به صورت شبانه
 مطالعه حاضر به منظور بررسی روند توسعه دولت الکترونیک در ایران انجام پذیرفت. .گرفته است

، Google ،Google Scholarو با استفاده از موتورهاي جستجوي  1395باشد که در تابستان مقاله حاضر از نوع مروري می روش کار:
Magiran الکترونیکی،  دولت هاي توسعهو مقاالتی با کلید واژهE-GOVERNANCE و E-GOVERNMENT  انجام گرفت و

  بندي گردید.صورت دستی طبقههاي استخراج شده بهداده

ترین دستاوردهاي دهد که از مهم) نشان میOECDنگاهی به تجربیات کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه( یافته ها :
وکمک به جلوگیري از فساد  هاي نوین ارتباطی استفاده از آنها براي مهندسی مجدد معماري دولـت و ترویج دولت باز و پاسخگوفناوري

قایسه افیت اطالعات و مامروزه به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی، شفدولت الکترونیک اداري و مالی است. 
و  (G2C)، بین دولت و شهروندان(G2E)، بین دولت و کارمندانش  (G2G)پذیري مبادالت اطالعاتی، پولی و اداري دولت با دولت

منظور انجام تغییرات در به  دولت الکترونیک  کارگیري و گسترشدر ایران به .شوداطالق می (G2B)هاي اقتصاديبین دولت و بنگاه
در دولت و دسترسی آنالین به اطالعات و خدمات صورت پذیرفت. ولی دولت وري بهره دهاي دولتی نظیر: تمرکززدایی، بهبودفرآین

ها، روش سازماندر ایران از نظر ساختاري و اجرایی در سطح مطلوبی قرار ندارد. فقدان یک شبکه الکترونیکی مناسب بین  الکترونیک
انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی، همچنین به دلیل نو و بدیع بودن پایین، کمبود نیرويهاي از  باال به گیريتصمیم

  باشند.  تجربه براي پیاده سازي دولت الکترونیک، از مشکالت موجود میاین موضوع یافتن نیروي مدیریتی با

قابل توجه در توسعه دولت الکترونیک در ایران دستاوردهاي مورد انتظار هاي گذارينتایج مطالعه نشان داد علیرغم سرمایه نتیجه گیري:
هاي اقتصاد، مدیریت و ... نیز استفاده گردد. از افرادي بـا تخصص ITشود در هیات مدیران عالوه بر متخصصان محقق نگردید، پیشنهاد می

ي مختلف، گام اصلی بعدي به منظور عملی ساختن دولت هاها و جلسات توسعه دولت الکترونیک در سازماننظر به تشکیل کارگروه
   اشد.بجانبه، جذب افراد متخصصین و شایسته و همچنین پایش و ارزیابی مراحل انجام کار میالکترونیک در ایران، تنظیم یک برنامه همه

  هاي نوین ارتباطی فناوري، E-GOVERNANCE ،E-GOVERNMENTدولت الکترونیک،  واژه هاي کلیدي:
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  بررسی عوامل موثر بر مدت زمان انجام تحقیق تا انتشار مقاله
  

  3، همت قلی نیا 2، دکتر علی بیژنی، *1محمود بابایی

  

 کارشناس پژوهشی، معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه علوم پزشکی بابل -1

 مدیر توسعه پژوهش معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

 پژوهشکده سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشد آمار -3

  
پژوهش و تحقیق بستر اصلی پیشرفت یک کشور در شاخه هاي مختلف علوم است به طوري که امروزه توسعه علمی  سابقه و هدف:

وهش ژها و تولیدات علمی پژوهشگران آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد. لذا بر این اساس، پ هر کشور از طریق سنجش فعالیت
  می پردازد. عوامل موثر بر مدت زمان انجام تحقیق تا انتشار مقالهحاضر به بررسی 

مقاالت حاصل از طرح هاي مصوب دانشگاه از  159و نمونه هاي مورد مطالعه بوده  تحلیلی از نوع توصیفیاین پژوهش  روش کار:
)) ، نوع 68طرح تحقیقاتی (-) 91بوده است مورد مطالعه قرار گرفت و از نظر متغییرهایی مانند نوع طرح ( پایان نامه( 85الی  83سال 

))، 26خارجی(-)133))، نوع مجله( داخلی(54گلیسی (ان-)105))، زبان مقاله (فارسی(7غیر هیات علمی( -)152محقق ( هیات علمی(
)مورد بررسی قرار گرفته بوسیله نرم 3بدون ایندکس (-) 58سایر ایندکس( -)isi )24(-pubmed  )8 (–scopus )66ایندکس مجله( 

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS افزار 

مقاله که حاصل طرح هاي مصوب دانشگاه بوده است متوسط مدت زمان انجام تحقیق  159نتایج نشان داد که از مجموع  یافته ها:
) رابطه  p-value=0.044) و نوع ایندکس مجله ( =p-value 0.122ماه بوده است  که با متغیر هاي نوع طرح ( 75/29تا انتشار مقاله 

غیر هیات علمی)، مرتبه علمی، زبان مقاله  -غییر هاي دیگر شامل نوع محقق ( هیات علمیمعنی داري نشان داد. اما با سایر مت
  خارجی)، رابطه معنی دار نشان نداد.  -(فارسی/انگلیسی)، نوع مجله( داخلی

رح هاي طنتایج بدست آمده نشان می دهد مدت زمان تحقیق تا انتشار مقاله براي طرح هاي غیر پایان نامه کمتر از  نتیجه گیري:
کمتر از سایر ایندکس می باشد. لذا محققین محترم براي  isiپایان نامه اي است . همچنین این مذت زمان براي مجالت نمایه شده 

 انجام طرح تحقیقاتی و انتشار مقاالت براي کاهش مدت زمان به متغییر هاي تاثیرگذار توجه داشته باشند. در این تحقیقا سایر متغییرهایی
  وجود دارد که در مدت زمان تحقیق تا انتشار مقاله تاثیرگذار بوده و مورد سنجش قرار نگرفته است.دیگري 

  مدت زمان تحقیق،طرح هاي تحقیقاتی، مقاالت استخراج شده،  دانشگاه علوم پزشکی بابل واژه هاي کلیدي:
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  زیکتاثیر بکارگیري فن آوري اطالعات بر آموزش دانشجویان رادیولوژي در درس فی
  

  *2فرشته عادل، 1، غالمرضا عطایی1کوروش ابراهیم نژاد گرجی

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دانشکده پزشکی ،عضو هیئت علمی-1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دانشکده پزشکی ،کارشناس ارشد گروه فیزیک پزشکی-2
  

و یادگیري به سرعت در عرصه آموزش گسترش پیدا کرده  : امروزه استفاده از فناوري اطالعات به عنوان ابزار آموزشسابقه و هدف
است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر بکارگیري فن آوري اطالعات بر آموزش دانشجویان در درس فیزیک صورت 

  گرفته است.

صیلی بابل در نیم سال دوم تح در این مطالعه نیمه تجربی که بر روي دانشجویان رشته رادیولوژي دانشگاه علوم پزشکی روش کار:
محیط آموزشی مجازي براي درس فیزیک طی  ،به موازات برگزاري کالس هاي حضوري و تدریس سنتی ،به انجام رسید 94-95

هشت جلسه راه اندازي شد. در پایان دوره، با مقایسه میانگین نمره دانشجویان تحت مطالعه، تاثیر بکارگیري فن آوري اطالعات بر 
میزان قابلیت و کیفیت آموزش مجازي با پرسشنامه محقق ساخته با ضریب  ،دانشجویان بررسی شد. هم چنین معایب و مزایاآموزش 
  و آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. T-Testو آزمون  Spss  19جمع آوري و داده ها با نرم افزار 8/0پایایی 

نشان می دهد که از نظر میزان یادگیري  83/16 ±54/2و شاهد  7/17±04/3آزمون مقایسه میانگین نمرات پایان دوره گروه  یافته ها:
 ارتباط مستمر و ،و موفقیت در آزمون پایان دوره اختالف معنی داري بین دانشجویان دو گروه وجود ندارد. دانشجویان تحت مطالعه

درصد) و 79دسترسی به منابع الکترونیکی روز دنیا ( ،درصد)81ارتباط از راه دور و تبادل علمی ( ،درصد)90مداوم بین استاد و دانشجو (
درصد) را به عنوان مزایاي اصلی آموزش مجازي برشمرده و در عین حال کمبود امکانات و منابع 64عدم محدودیت مکانی و زمانی (

  توصیف کردند. سرعت پایین اینترنت و عدم دسترسی همگانی به اینترنت را معایب اصلی این نوع آموزش ،دانشگاهی

 ،: با وجود ابراز عالقه مندي و استقبال دانشجویان از بکارگیري فن آوري اطالعات به دالیلی از جمله نا آشنایی با اینترنتنتیجه گیري
زیر ساخت هاي مخابراتی و کیفیت محتواي درس ارائه شده در وب ضروري است بازنگري بیشتري جهت بهبود این نوع آموزش انجام 

  شود.

  آموزش مجازي ،اینترنت ،: فن آوري اطالعاتواژه هاي کلیدي
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  1394تا  1391ارزیابی عملکرد اتوماسیون اداري در دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سالهاي 
  

  2، شیرین حاتمی*1اباذر عموزاده

  

  کارشناس مسئول آمار و خدمات ماشینی، اداره آمار و فناوري دانشگاه علوم پزشکی بابل  -1
  راهبر سیستم اتوماسیون اداري، معاونت توسعه، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2

  
اندازه گیري عملکرد همواره از مهمترین وظایف مدیران سازمانها به حساب می آید، از این رو دانش مدیریت، دانش  سابقه و هدف:

 اندازه گیري می باشد و اگر ما نتوانیم چیزي را اندازه گیري کنیم بی شک نمی توانیم آن را کنترل نماییم و در نتیجه نمی توانیم آن را
  توصیف و مدیریت کنیم .

گردش مکاتبات اداري در سازمان هایی که با اتوماسیون اداري انجام می پذیرد، به دو روش (روش مطلوب و روش  کار:روش 
مورد بررسی قرار  94تا  91نامطلوب) امکان پذیر می باشد. که در این مطالعه ما گردش مکاتبات اداري دانشگاه را در طی سالهاي 

وامل مؤثر بر رشد اتومسیون اداري شامل کاهش اسکن نامه هاي ارسالی، افزایش نامه هاي دادیم و با توجه به دو روش ذکر شده ع
  پیش نویس گرفته شده و افزایش ارجاع نامه هاي دریافتی، مورد بررسی قرار گرفت.

با بقیه سالها می باشد که در مقایسه  %52/7به میزان  92بررسی ها نشان می دهد کاهش اسکن نامه هاي اداري در سال یافته ها: 
رشد نامه هاي  94) و در سال %50/7بیشترین افزایش ( 92بیشترین کاهش را داشت. رشد نامه هاي پیش نویس گرفته شده در سال 

  ، بیشترین رشد را داشته است.%78/8ارجاع شده به میزان 

دیگر عملکرد بهتري داشته است، در نتیجه به نسبت سالهاي  94و  92با توجه به یافته ها اتوماسیون اداري در سال نتیجه گیري: 
صرفه جویی مصرف کاغذ، خودکار، پرینتر، خرید و شارژ کارتریج، به همراه داشت. لذا استفاده از اتوماسیون اداري به روش مطلوب 

 را لحاظ نمی نماید بلکه اهداف سازمانی را در نرم افزار اتوماسیون اداري برآورده می سازد و روش نامطلوب نه تنها موارد ذکر شده باال
  هزینه بیشتر در خرید (سخت افزار، نرم افزار)، قرارداد پشتیبانی و (کاغذ، خودکار، پرینتر، خرید و شارژ کارتریج) را موجب می شود.

  بهره وري، اتوماسیون اداري واژه هاي کلیدي:
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  یقاتیعوامل تبیین کننده میزان تولید علم و امتیازات پژوهشی در مراکز تحق
  93الی  90دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال  

  

  2، فتح اله مرادي 3، سمیرا طهماسبی پور2، فاطمه بنار *2محمود بابایی،  1دکتر علی بیژنی،

  

 مدیر توسعه پژوهش معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه علوم پزشکی بابل -1

 علوم پزشکی بابلکارشناس پژوهشی معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه  -2

 کارشناس پژوهشی پژوهشکده سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

 

نقش مراکز تحقیقاتی در تولید علم انکار ناپذیر است و فعالیت مراکز تحقیقاتی، وابسته به نیروي انسانی و منابع مالی  سابقه و هدف:
رکز موثر می باشد. لذا این پژوهش به بررسی عوامل تبیین کننده می باشد. در ضمن حوزه فعالیت هاي هر مرکز نیز در برونداد آن م

  می پردازد. 93الی  90میزان تولید علم و امتیازات پژوهشی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 

و  بی هاي معاونت تحقیقاتمرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل بر اساس ارزشیا 6در این مطالعه امتیازات مکتسبه  روش کار:
) استخراج گردید و نقش میزان ساالنه بودجه پژوهشی، سال  90-93سال ( 4فنآوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در طی 

ارزشیابی، حیطه فعالیت مرکز ( بالینی و بیومدیکال)، تعداد محققین مرکز و ... در امتیازات کسب شده محاسبه گردید. اطالعات با 
مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و  t-testو ضریب همبستگی پیرسون، مدل رگرسیون خطی و آزمون  spssستفاده از نرم افزار آماري ا

p< 0.05 .معنی دار تلقی شد  

ه )، بودج r=0.451و  p=0.035)، زمان ارزشیابی (=r 0.451و  p=0.064( امتیازات مکتسبه پژوهش مراکز با تعداد محققین یافته ها:
بوده  585,1  ± 271,3و مراکز بالینی  696,4 ±371,9) بدست آمد. امتیازات مراکز بیومدیکال  r=0.483و   p=0.023پژوهشی (

). مدل رگرسیون خطی نشان دهنده ارتباط معنی دار بودجه مراکز با تعداد محققین، سال ارزشیابی با امتیازات کسب  p=0.428است(
  )  0.6462r=شده بود و این سه متغییر به همراه حیطه فعالیت مرکز تبیین کننده قسمت عمده تغییرات امتیازات پژوهشی بوده اند. (

اگر چه بودجه و نیروي انسانی به عنوان دو عنصر مهم در امتیازات پژوهشی و تولید علم بوده  این مطالعه نشان داده نتیجه گیري:
  اند اما با افزایش سابقه مرکز و باال رفتن تجربیات محققین تولید علم نیز ارتقا می یابد.

  تولید علم، بودجه، نیروي انسانی، مراکز تحقیقاتی واژه هاي کلیدي:
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  دانشگاه علوم پزشکی بابل در ترازوي علم سنجیسال تولیدات علمی  10
  

  موسی یمین فیروز
  

  استادیار، گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  

یکی از رسالت اصلی دانشگاهها پژوهش و تولید علم است و علم سنجی ابزاري است که امروزه، بوسیله آن می  :سابقه و هدف
توان به ارزیابی و سنجش تولیدات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی پرداخت. هدف از پژوهش حاصر ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه 

  علوم پزشکی بابل با ابزارهاي علم سنجی است.

 2006این مطالعه به روش علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدارك علمی است که در بازه زمانی  کار: روش
با نام دانشگاه علوم پزشکی بابل در پایگاه استنادي اسکوپوس نمایه شده است. براي بازیابی مدارك علمی از روش  2015الی 

Affiliation Search  استفاده گردید و براي تجزیه و تحلیل آن نیز از بخش گزارش استنادي پایگاه مذکور و نرم افزار اکسل استفاده
  گردید.  

مدرك  1324) 2015الی  2006ساله( 10تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که دانشگاه علوم پزشکی بابل در بازه زمانی  ها: یافته
برآورد گردید. همچنین  27دانشگاه علوم پزشکی بابل  hبار استناد شده است. و شاخص  4731علمی منتشر کرده است که به آنها 

  عنوان افزایش یافت.  241به  2015مدرك بوده که این مقدار در سال  27تنها  2006تعداد تولیدات علمی دانشگاه در سال 

این مطالعه نشان داد گرچه از لحاظ کمی میزان رشد تولیدات علمی در بازه زمانی مورد بررسی، چشمگیر بوده است،  نتیجه گیري:
نسبت به سالهاي گذشته، دیده نمی شود. بنابراین ) تغییر قابل توجه اي در تولیدات علمی دانشگاه h(شاخص  اما از لحاظ کیفی

  سیاستگذاران علمی دانشگاه در کنار توجه به کمیت تولیدات علمی باید در خصوص افزایش کیفیت آن نیز، اهتمام ورزند.

 h-indexتولیدات علمی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، علم سنجی،  :واژه هاي کلیدي
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  ی به سامانه سپاس در دانشگاه علوم پزشکی بابلبررسی خطاهاي پرونده هاي ارسال
  

  3، عاطفه ماالیی*2مهساعطایی، 1دکتر موسی یمین فیروز

   
 استادیار، گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل .1
 کارشناس نرم افزار ، مدیریت آمار و فناوري اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی بابل  .2
 کارشناس فناوري اطالعات ، مدیریت آمار و فناوري اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی بابل  .3

  
 درمانی و مدیریت –یکپارچه سازي اطالعات سالمت شهروندان در سطح کشور امکان ارائه خدمات بهتر بهداشتی سابقه و هدف: 

وضعیت پرونده هاي ارسالی مراکز درمانی تحت پوشش هدف از این پژوهش ارزیابی بهتر نظام سالمت کشور را فراهم می سازد. 
  دانشگاه علوم پزشکی بابل به سامانه سپاس است.

 –مرکز آموزشی  6توصیفی است و به روش مشاهده اي انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش را  این مطالعه از نوعروش کار: 
براي گرداوري داده ها از  بوده و به سامانه سپاس متصل هستند. HISدرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل تشکیل می دهند که داراي 

استفاده گردید. در این  /http://hrd.behdasht.gov.irبخش گزارش گیري سامانه سپاس و همچنین داشبورد مدیریتی آن به آدرس 
  در سامانه مذکور ثبت گردید مورد ارزیابی قرار گرفت.  1395تا تیرماه  1392از اردیبهشت سال  مطالعه کلیه پرونده هایی که

پرونده سالمت بیماران در سامانه سپاس ثبت شده است  324933یافته ها نشان داد، در بازه زمانی مورد بررسی، بطور کلی  یافته ها:
مرکز  6برآورد شد. همچنین از بین  %35رونده با خطا ثبت شد. و درصد خطا پ 114658پرونده بدون خطا و  210275که از این تعداد 

 24600خطا، بیمارستان امیرکال %18پرونده با  36912آموزش درمانی که مشمول طرح سپاس بودند به تفکیک بیمارستان شهید رجایی 
خطا،  %37پرونده با  53032شهید یحیی نژاتد  خطا، بیمارستان%36پرونده با 119611خطا، بیمارستان شهید بهشتی  %22پرونده با 

خطا به ترتیب کمترین و  %67پرونده با  1651درصد خطا، بیمارستان مرزیکال %43پرونده با  87832بیمارستان آیت اهللا روحانی 
نه و بیشترین خطا نیز کمترین خطا مربوط به شرکت رهاورد رایا HISبیشترین خطاها را داشته اند. از بین شرکت هاي تامین کننده 

  مربوط به شرکت پویاسامانه دیوا بوده است.

نتایج این مطالعه نشان داد بیمارستان شهید رجایی بابلسر کمترین خطا و در بیمارستان مرزیکال بیشترین خطا وجود نتیجه گیري: 
پاس به کیفیت بکارگیري سامانه هاي سلذا با توجه به اینکه در طرح تحول نظام سالمت بخشی از تعیین بودجه مراکز، داشته است. 

در دانشگاه ها بستگی دارد. بنابراین ضروري است جهت کاهش خطاهاي پرونده اکترونیک سالمت، کاربران آموزش هاي مورد نیاز به 
و کاربران  HISمنظور پیاده سازي دقیق تر سامانه پرونده اکترونیک سالمت را طی کنند و با ایجاد تعامل بین شرکت هاي تامین کننده 

  درگیر فرآیند ثبت پرونده هاي بیمارن، نسبت به تعیین نوع خطا و رفع آن اقدام نمایند.

  HISسپاس، پرونده الکترونیک سالمت، مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، واژه هاي کلیدي: 
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  ایرانهاي شمال  استنادي در بروندادهاي علمی دانشگاه بررسی وضعیت خود
  

  2، دکتر محمدعلی جهانی*1دکتر موسی یمین فیروز

  
 استادیار، گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  .1

  استادیار، گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل .2
  

پدیده خوداستنادي یکی از چالش هاي اساسی در ارزیابی بروندادهاي علمی پژوهشگران و موسسات است. هدف این  سابقه و هدف:
  پژوهش مقایسه میزان خود استنادي سازمانی در دانشگاه هاي منطقه شمال ایران می باشد.

دانشگاه  16ل کلیه بروندادهاي علمی مطالعه حاضر به روش علم سنجی انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش شام روش کار:
مدرك نمایه شده بودند.  100داراي حداقل   Web of Scienceدر پایگاه اطالعاتی  2015ژوئن  2شمال ایران است که که تا تاریخ  

ویرایش  SPSSر براي گردآوري داده ها از بخش تحلیل استنادي پایگاه مذکور استفاده شد و براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزا
  استفاده گردید. 20

درصدي در تولید علم ایران دارند.  33/5مدرك علمی سهم  16399نتایج نشان داد که دانشگاه هاي شمال ایران با تولید  یافته ها:
 %12کی هاي حوزه پزش و دانشگاه %17هاي غیر پزشکی  استنادي دانشگاه بار بود که درصد خود 84058مجموع استنادات به مقاالت 

 استنادي آنها رابطه مستقیم و معناداري بوده است. همچنین آزمون آماري نشان داد که بین تعداد تولیدات علمی دانشگاه و میزان خود
  ). p= 0.000وجود دارد(

روندادهاي علمی ب ارزشیابی روش در بنابراین بازنگري .استنادي بوده است درصد نسبتنا قابل توجه اي از استنادات خودنتیجه گیري: 
 ادياستن خود از کاستن در تواند می مناسب رسانی چنین اطالع هم و غیرضروري استنادي خود نمودن حذف منظور به پژوهشگران
  .شود واقع مؤثر غیرضروري

 خوداستنادي سازمانی، تولیدات علمی، دانشگاه هاي شمال ایران، علم سنجی واژه هاي کلیدي:

 

    



  
  نظام سالمتاداري و مالی  هاي پژوهش در حوزهدانشگاهی سومین همایش                                                                                                                    

  1395شهریور  14
 دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                        

62 

  در آموزش ضمن خدمت کاربرد آموزش افالین
  

  3، نسرین نوابی2زهرا حدادي ،* 1حبیبه محدث

  
  کتابدار دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -1
  کارشناس آموزش دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  هیات علمی دانشکده پرستاري رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  

، ازياست. یکی از راه هاي شبیه س فراگیر آموزش یک هنر تدریس براي تثبیت یادگیري در در سازي کاربرد شبیهسابقه و هدف: 
اضر ح به همین لحاظ تحقیق است. شدهشیوه هاي سنتی ر تغییرات بنیادي دمنجر به  آموزش، فناوري در حضور. کاربرد فناوري است

  . طراحی گردیدخون در آموزش ضمن خدمت  کاربرد نرم افزار فشار مندي کارکنان اداري ازسنجش رضایت  با تعیین تأثیر و
 نمونه بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و 30اي نیمه تجربی است. تعدادبنیادي ازنوع مداخله -تحقیق حاضر کاربرديروش کار: 

 س) رامسر، جامعه پژوهش این تحقیق را تشکیل دادند.(کارکنان اداري دانشکده ي پرستاري فاطمه الزهرا در کل  نفر) 15آزمودنی (
پس آزمون با تایید روایی صوري  قالب پیش و جوابی در سوال چهار 24این تحقیق شامل یک نرم افزار فشارخون ساخت محقق، ابزار

مندي نمونه ها از گویه محقق ساخته در قالب لیکرت جهت سنجش رضایت 20پایایی با اجراي آزمون مجدد، همکاران هیات علمی و
خوب نیز بر اساس نمره ي بدست آمده در آزمون ها اقدام  متوسط و سطوح ضعیف، ي تدریس، بود. براي رتبه بندي درشیوه کاربرد
مودنی نرم افزار و شیوه تدریس سنتی و در سپس در گروه آز گروه گرفته شد. دو شیوه اجراي تحقیق ابتدا پیش آزمون از هر گردید.

 آن پس آزمون از پس از هفته اجرا گردید. 2جلسه در طول  8تدریس سنتی در قالب  گروه شاهد فقط شیوه سنتی تدریس اجرا شد.
ه آنالیز آمدشد. سپس داده هاي بدست  ها پرکاربرد شیوه تدریس توسط گروه در آخر فرم سنجش رضایتمندي از گرفته شد، گروه ها

  آماري شد.

پس ازکاربرد نرم افزار آموزشی  با شیوه سنتی و آقایان سطح یادگیري متوسط در مرد بودند. %60زن و % 40این بررسی درها: یافته
بین جنس مذکر  .بود %34 و در کاربرد نرم افزار %3/13 در شیوه ي سنتیزن  همین مورد درنمونه هاي .بود %54 و %3/13به ترتیب 

میزان یادگیري در شیوه آموزش سنتی  نمونه ها و مدرك تحصیلی، بین P=  003/0کاربرد نرم افزار آموزشی رابطه ي معنی داري با  و
  بود. %40و در شیوه ي سنتی  %89ضمن اینکه رضایت مندي از کاربرد نرم افزاري معنی داري یافته شد. رابطه نیز

نتایج  ست.مثبت را به همراه داشته ا تحقیقات مختلف تاثیر تثبیت یادگیري همیشه در قاء ومداخله در آموزش براي ارتگیري: نتیجه
تثبیت و ي با رضایت مندي بیشتر نرم افزارضمن اینکه کاربرد  .همسان بوده استماریمن وکریستین  بررسی گودرزي و بابررسی  این

  یادگیري مؤثر بوده است.

    آموزش ضمن خدمتکاربرد آفالین، : هاي کلیدي واژه
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  درمان و بهداشت وزارت استانداردهاي مقایسه شاخص هاي عملکردي دربیمارستان یحیی نژاد با
  

  4، فاطمه فخرایی3، سید احسان سمایی2، فضه مالزاده*1احمد صالحی گتابی

  
 مسئول بهبود کیفیت و کمیته هاي بیمارستانی، بیمارستان یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل ،کارشناس ارشد میکروبیولوژي-1
  کارشناس مسئول مبارزه با بیماري هاي واگیر، مرکز بهداشت فریدونکنار، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري -2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي و طب کار، بیمارستان شهید یحیی نژاد،-3
  کارشناس مسئول آمار و مدارك پزشکی، بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل-4
  

استفاده بهینه از منابع، یکی از اهداف مدیران و برنامه ریزان در سطح وزارت بهداشت و بیمارستان ها می باشد.  سابقه و هدف:
نابراین . بدگیري برنامه ریزي صحیح به منظور استفاده از منابع انسانی و مادي اهمیت خاصی دارهاي عملکردي جهت تصمیم  شاخص

دمات خکنترل هزینه ها، تحلیل هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی بهبود کیفیت  دربررسی اقتصاد بهداشت و درمان 
 وزارت استانداردهاي با بابل هاي عملکردي دربیمارستان یحیی نژادواهد داشت. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه شاخصخضرورت 

  درمان بود. و بهداشت

انجام شد. جامعه آماري، به وسیله ثبت فرم هاي اطالعاتی از طریق مراجعه  1394این مطالعه به صورت مقطعی در سال  روش کار:
ي جمع آوري شده با نرم افزاراکسل و شاخص داده هابخشهاي سرپایی و اداري گردآوري شد.  یه واحدهاي مدارك پزشکی، حسابداري،

   مرکزي تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بار  6/4متوسط گردش اشغال تخت ،%9/78روز، متوسط اشغال تخت با رقم 8/3متوسط اقامت تخت با رقمدر این پژوهش  یافته ها:
. درصد شدمطالعه تعیین در بیمارستان مورد روز در طی سال  2/6ر چرخش اشغال تخت با رقمپذیرش بیمار به تخت و متوسط وقفه د

ط در چرخش متوس از میزان پیش بینی شده کشوري به ترتیب بیشتر و کمتر است و )شاخصهاي کارآیی( اشغال تخت و گردش تخت
 میزان پیش بینی شده کشوري به ترتیب بیشتر واز  )شاخصهاي کارآیی منفی( اشغال تخت و متوسط مدت اقامت بیماران بستري

   متوسط برخوردارند.

عملکري بیمارستان در مقایسه با میزان کشوري وضعیت مطلوب و متوسط  قرار دارد. باال بودن متوسط  هايشاخص نتیجه گیري:
اقامت تخت، میزان اشغال تخت و متوسط گردش اشغال تخت و پایین بودن درصد اشغال تخت و گردش تخت نشان دهنده عدم 

 برداري از بهره افزایش جهت در اجرایی مدیران است الزم باشد. لذاکارآیی و اثر بخشی و استفاده نامطلوب از منابع در بیمارستان می 

  نمایند. اتخاذ را الزم تدابیر بیمارستانی هاي تخت

    بیمارستان، درصد اشغال تخت، هزینه تخت روز بستري، شاخص هاي عملکردي واژه هاي کلیدي:
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دانشگاه علوم پزشکی بررسی بار مراجعات بیمارستان هاي تحت پوشش  شاخص هاي عملکردي و
  1392بابل، 

 
، علی 2 (PhD)، موسی یمین فیروز3(MD)، علی بیژنی*2 (PhD)محمد علی جهانی، 1(PhD)علی اکبر مقدم نیا

   4 (MSc)، کامران محمدنیا4(MD)نقشینه

  

  گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
 علوم پزشکی بابل گروه آموزش عمومی دانشکده پزشکی، دانشگاه -2

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  -4

 

شاخص هاي بیمارستان به عنوان ابزاري جهت برنامه ریزي، سازماندهی و هماهنگی خدمات بیمارستانی در محدوده  سابقه و هدف:
رداري از تسهیالت بیمارستانی در جمعیت تحت پوشش می باشد. لذا این پژوهش به منظور بررسی شاخص هاي جغرافیایی و بهره ب

  انجام گردید. 1392عملکردي و بار مراجعات بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 

بزارهاي جمع آوري اطالعات، فرم هاي استاندارد این مطالعه کاربردي است به روش گذشته نگر انجام گردید. ا مواد و روش ها:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. جامعه پژوهش، کل بیماران بستري شده در بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم 

پرسشنامه پس  پرونده مورد استفاده قرار گرفت. داده هاي 9513بوده که به صورت تصادفی سیستماتیک  1392پزشکی بابل در سال 
  مورد تحلیل قرارگرفت. p≥ 05.0از ورود به نرم افزار، با آزمون هاي مرتبط در سطح معنی داري 

) را داشتند. میانگین سن %55) و شهیدرجایی پایین ترین سطح اشغال تخت (%82بیمارستان آیت ا... روحانی باالترین ( یافته ها:
از بیماران محل سکونت دائمی شان خارج از شهرستان بابل بوده که  %4/26ل بود. سا 61/40مراجعه کنندگان به بیمارستان ها، 

) را داشتند. بین نحوه ترخیص بیماران در %7/8) و شهید یحیی نژاد کمترین سهم (%4/79بیمارستان شهید رجایی بیشترین سهم (
). اما بین نحوه مراجعه به بیمارستان p<0.001اشته است (بیمارستان ها و نوع بیمه مراجعین به بیمارستان ها تفاوت معنی داري وجود د

  ).p=0.295ها تفاوت معنی داري مشاهده نگردید (

که این امر  بخش قابل توجهی از بار مراجعات به بیمارستان هاي تابعه دانشگاه از شهرستان هاي اطراف می باشد نتیجه گیري:
  درمان وآموزش پزشکی می باشد. بودجه الزم از سوي وزارت بهداشت،مستلزم پی گیري براي اختصاص امکانات، تجهیزات و 

    شاخص هاي عملکردي، بارمراجعات، بیمارستان ها، بودجه، اشغال تخت: يکلیدواژه هاي 
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حسابرسی گزارش نویسی پرستاران بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان بیمارستان هاي دانشگاه 
  علوم پزشکی بابل

 
  3، شکوفه درخور2منصوره زاغري تفرشی، *1حوریه یوسفی روشن

  

 بابل یپزشک علوم دانشگاه اد،نژ ییحی دیشه مارستانیب نوزادان، ژهیو يها مراقبت يپرستار ارشد کارشناس -1
 مامایی، گروه مدیریت پرستاري_، دانشکده پرستاريتهران یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه پرستاري، کتراي پرستاري -2
 نژاد یحیی شهید بیمارستان بهشتی تهران، شهید پزشکی علوم دانشگاه جامعه، بهداشت پرستاري ارشد کارشناسی دانشجوي -3

 

شات می باشد و ثبت گزار شده انجام يها مراقبت دهنده انعکاسگزارش نویسی یکی از وظایف حرفه اي پرستاران و  :سابقه و هدف
در پرونده به عنوان یکی از مهمترین مدارك پزشکی مورد توجه همه مراکز بهداشتی درمانی است. هدف این مطالعه حسابرسی گزارش 

  می باشد. 1391نویسی پرستاران بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 

دو بیمارستان، با روش نمونه گیري  بخش مراقبت هاي ویژه نوزاداندو  گزارش، از 400است که  مقطعی_توصیفی مطالعه :کار روش
نویسی پرستاري موجود   گزارش هاي استاندارد و شاخص اصول به زمانی انتخاب شد. داده ها با استفاده از  فهرست وارسی که با توجه

سط محقق (در سه قسمت نادرست =صفر، نسبتا درست = یک و درست= دو) تدوین شده و پس از در منابع معتبر داخلی و خارجی تو
تعیین شاخص روایی محتوا و پایایی (ضریب توافق مشاهده گرها)، جمع آوري و مورد مقایسه قرار گرفت. ابتدا امتیاز کسب شده گزارش 

 49اسبه شده و در سه گروه غیر قابل قبول(نمره صفر تا پرستاران در هر قسمت محاسبه و سپس نمره کل هر فهرست وارسی مح
  درصد) قرار گرفت. 100تا  75درصد) و قابل قبول( 74تا  50درصد)، نسبتا قابل قبول(

 اب سهیمقا در که داد نشان یبررس از حاصل جینتا نفر بودند. 56دو بیمارستان  NICUتعداد کل پرستاران شاغل در بخش  :ها افتهی 
-74قبول  قابل(نسبتا  درست نسبتادرصد  26/10  ،) 75-100قبول  قابل( درست پرستاران یسینو گزارش درصد 7/50 استانداردها،

  .است بوده)  0-49 قبول رقابلیغ( نادرست زین درصد 04/39 و)  50

نوزادان مشغول می باشند نیاز به  بخش هاي مراقبت هاي ویژه در که پرستارانی که داد نشان یافته هاي این پژوهشنتیجه گیري: 
کاهش  خاص نظارتی و مدیریتی جهت مداخالت آموزش بیشتري در زمینه اصول گزارش نویسی و استاندارد هاي آن و همچنین

  خطاهاي گزارش نویسی دارند. 

    گزارش نویسی، پرستاري، حسابرسی، مراقبت هاي ویژه نوزادانواژه هاي کلیدي: 
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  مندي مراجعین به مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجایی بابلسررضایت  بررسی میزان
  1395سال 

  

   5عسگري اصغرپور ،4، پنجعلی داوودي3، طیبه اسماعیلی*2حکیمه مهدي زاده، 1محمد رازقی
  

  کارشناس مدیریت روابط عمومی، بیمارستان شهید رجائی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  – 1
  کارشناس مدارك پزشکی، بیمارستان شهید رجائی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  – 2
  کارشناس مسول امار، دانشگاه علوم پزشکی بابل – 3
  کارشناس ارشد جامعه شناسی، بیمارستان شهید رجائی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  – 4
  ی بابل کارشناس رادیوتراپی، بیمارستان شهید رجائی، دانشگاه علوم پزشک – 5
  

 همم اهداف از و داشته ویژه اي اهمیت درمانی و بهداشتی مراقبتهاي در امروزه که است مفهومی بیمار رضایت مندي: سابقه و هدف
. گردید یمعرف درمانی بهداشتی خدمات ارائه کیفیت از مهم سنجش یک عنوان به و بوده درمانی و بهداشتی سیستم هاي دار اولویت و

  را بررسی کنیم.  1395رضایتمندي مراجعین به مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر درسال  برآن شدیم میزاندراین مطالعه 

 شیمی( سرپایی مراجعین پژوهش مورد جامعه. بیمار انجام گردید 130این مطالعه توصیفی بوده که بصورت مقطعی بر روي  :روش کار
 روش. ردندک بابلسر مراجعه رجایی شهید پرتو درمانی و پزشکی مرکز به بار چندمین براي کهبودند  بستري و)  رادیوتراپی–درمانی
اطالعات  ت.بوده اس با مقیاس لیکرت ساخته محقق پرسشنامه اطالعات گردآوري و ابزار تصادفی گیري نمونه بصورت ها، نمونه انتخاب

  .گرفت قرار تحلیل و با استفاده از آزمونهاي آماري مورد تجزیه گردیده و 22نسخه  SPSS آماري افزار نرم جمع آوري شده وارد

 25و  مراجعین سرپایی رادیوتراپی )درصد31(نفر  40مراجعین سرپایی شیمی درمانی،  ) درصد50(نفر  65نفر بیمار،  130از یافته ها: 
 )درصد 11( نفر14. اند بوده مرد )درصد 46(نفر  60و زن ) درصد54(نفر  70بستري شدگان به پرسشنامه پاسخ دادند که  )درصد 19(نفر 

 31(نفر  40 .در روستا زندگی می کردند) درصد 42نفر ( 55 و شهر در )درصد 58نفر ( 75اند.  بوده متاهل )درصد 89( نفر 116مجرد، 
اند. از کل  بوده باال به لیسانس )درصد 14( نفر 18دیپلم و فوق دیپلم و  )درصد14( نفر19زیر دیپلم،  )درصد 41( نفر 53 بیسواد،) درصد

 13رضایت کم داشتند. در )درصد3(نفر  2رضایت متوسط و  )درصد29(نفر  38رضایت زیاد،  ) درصد69(نفر  90 بیماران مورد بررسی،
درصد) در زمینه  57نفر ( 37درصد) از بیماران بستري درخصوص کیفیت و نحوه ارائه غذا و در بیماران سرپایی شیمی درمانی  54نفر (

  رعایت حریم شخصی کمترین رضایت مشاهده شده است . ودر بقیه موارد بیماران رضایت متوسط به باال داشتند.

 درخواست مجدد خدمات در ایشان گیري درمان و تصمیم و تشخیص بیمار درفرآیند همکاري بر خدمات از رضایت نتیجه گیري:
ماران در این شخصی بی حریم غذاي بیماران بستري و تمرکز بیشتر در رعایت ارائه نحوه و با برنامه ریزي در کیفیت. گذارد می تأثیر

  داد .  مرکز می توان میزان رضایتمندي بیماران را افزایش

    رضایتمندي، شیمی درمانی، رادیوتراپی، بیمارستان شهید رجائی  واژه هاي کلیدي:
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  تعالی آشنایی مدیران و کارشناسان دانشکده علوم پزشکی آبادان با مدل هاي 
  در قبل و بعد از مداخله EFQM  سازمانی

  

، 3ا.. ارستروح، 5 ، مریم نیاکان4اکبري نساجیندا ، 3، عبدالرضا میرشکاك2، عبداهللا خوان زاده1محمداسماعیل مطلق
  *6پور شیروانی سیدداود نصراهللا، 3کسري فقیه

  گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز -1
  گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پزشکی آبادان -2
  پزشکی آبادانمعاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشکده علوم  -3
  دانشکده پرستاري، دانشکده علوم پزشکی آبادان کارشناس ارشد پرستاري،مربی،  -4
  ، دانشکده پرستاري، دانشکده علوم پزشکی آبادانتحقیقات آموزشی کارشناس ارشد -5
  گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -6
  

یا بنیاد اروپایی  European Foundation for Quality Management (EFQM( تعالی سازمانی مدل هاي و هدف:سابقه 
مدیریت کیفیت ابزار موثري است که در راستاي استقرار مدیریت جامع کیفیت و کسب رضایت ذینفعان براي ارزیابی، بهبود و توسعه 
عملکرد سازمانی در سطح بین المللی و ملی مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به منظور تعیین سطح آشنایی مدیران و کارشناسان 

  در قبل و بعد از مداخله انجام گرفت. EFQM تعالی سازمانیانشکده علوم پزشکی آبادان با مدل د

انجام گرفت. نمونه پژوهش مدیران و کارشناسان دانشکده  1395اي بوده که در تابستان این مطالعه از نوع مقطعی و مداخله روش کار:
متغیر دموگرافیک  8ها پرسشنامه خود ساخته شامل آوري دادهند. ابزار جمععلوم پزشکی آبادان بودند که بصورت سرشماري انتخاب شد

برگزار و هر کدام  EFQM اي بسته بود. در طول یک هفته، سه کارگاه دو روزه آشنایی با مبانی و ساختار مدلسئوال چهار گزینه 12و 
وري آدر قبل و بعد از برگزاري کارگاه به صورت خودایفاد جمع هااز نمونه منتخب در یکی از سه کارگاه برگزار شده شرکت نمودند. داده

    تحلیل شد. >05/0αداري هاي مرتبط آماري در سطح معنیبا آزمون SPSS18در  و

درصد) لیسانس  5/70) زن بودند. از نظر تحصیالت، بیشتر افراد (5/80نفر شرکت کننده در سه کارگاه، بیشترشان ( 139از یافته ها: 
درصد) مدیر و مابقی کارشناس بوده است. بیشترین افراد در حیطه بهداشتی درمانی مشغول بودند.  2/70نفر ( 91. سمت شغلی داشتند

سال بود. نمرات افراد در قبل از مداخله از حداقل صفر  5/13±8/6و  3/38±6/6میانگین و انحراف معیار سن و سابقه خدمت به ترتیب 
متفاوت بود. در قبل از مداخله نمرات کسب شده افراد با هیچکدام از متغیرهاي فردي و سازمانی  4/11±4/11با میانگین  50تا حداکثر 

ارتقایافت. بین حیطه  1/52±1/6با میانگین  60تا حداکثر  20). در بعد از مداخله نمرات افراد از حداقلP<05/0ارتباط معنی دار نداشت(
  ).P>05/0پس ازمداخله تفاوت معنی دار وجود داشت(شغلی، محل خدمت، سمت سازمانی ونمرات 

این مطالعه نشان داد اجراي برنامه مداخله اي در افزایش سطح آشنایی مدیران و کارشناسان تاثیر چشمگیري داشته نتیجه گیري: 
   است. پیشنهاد می گردد کارگاه مذکور براي سایر مدیران و کارشناسان برگزار و مورد ارزیابی قرار گیرد.

  ، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، آشنایی مدیران، آشنایی کارشناسانEFQM، تعالی سازمانی هاي کلیدي: واژه
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  چه پیشنهاداتی دارند؟ طرح تحول نظام سالمتمدیران و اعضاي هیات علمی در بازنگري 
  

  3پور شیروانینصراهللا، دکتر سیدداود 2، دکتر سیما عطاریان*1دکتر سیدمظفر ربیعی

  
  ، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشیار -1
  کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
 استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

  
اي همردم در قبال هزینه "محافظت مالی" هاي بزرگ ملی است که به منظور یکی از طرحطرح تحول نظام سالمت سابقه و هدف: 

به اجرا درآمد. با توجه به عمر دو ساله اجراي  1393از اردیبهشت سال  سالمت، ارتقاي کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی
این مطالعه به منظور بررسی دیدگاه مدیران و اعضاي هیات  کارکرد و اصالح آن دارند. نظران نقدهایی برآن بعضی از مجریان و صاحب

  آوري پیشنهادات اصالحی آنها انجام گرفته است.علمی و جمع

در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفت. جامعه و نمونه پژوهش  1395مطالعه از نوع توصیفی بود که در فروردین ماه  روش کار:
معاونین، مدیران، مترون ها، سوپروایزرها و تعدادي از اعضاي هیات علمی که در اجراي کل یا بخشی ار برنامه هاي طرح تحول روسا، 

  بندي شد.آوري و به صورت دستی طبقهها به صورت خودایفاد جمعسالمت مشارکت داشتند، بودند. داده

مورد پیشنهاد یا راهکار (با احتساب تکرارپذیري)  331درصد) در مجموع  5/72(نفر  71نفر دریافت کننده پرسشنامه،  98از  یافته ها:
مورد براي بازنگري جهت نهادینه شدن، پویایی و افزایش کارایی و اثربخشی طرح تحول سالمت در دو سطح ملی و  7/4با سرانه 

مورد)، مشخص شدن منبع تامین  32بر درمان ( ترین پیشنهادات براي سطح ملی اولویت پیشگیريدانشگاهی ارائه نمودند. فراوانی
مورد)، صدور مجوز تامین نیروي  19مورد)، بررسی میزان اثربخشی طرح ( 23مورد)، ایجاد عدالت در پرداختی کارکنان ( 25منابع مالی (

مورد)،  15داختی کارکنان (مورد) و براي سطح دانشگاهی رعایت عدالت در پر 14مورد)، افزایش آگاهی جامعه ( 15انسانی مورد نیاز (
مورد)،  11مورد)، پیگیري رفع مشکالت اعتباري ( 13مورد)، پایش مستمر از اجراي طرح ( 13تقویت رابطه پزشک خانواده با طرح (

  ود.مورد) ب 9مورد) و انعکاس ایرادات ساختاري طرح به مقامات مافوق ( 9تامین نیروي انسانی مجرب بر حسب نیاز گروه هاي اجرایی (

نتایج این مطالعه نشان داد ضرورت توجه به پیشگیري، تامین منابع مالی و انسانی و اصالح پرداختی کارکنان به طور  :نتیجه گیري
  مشترك براي سطوح ملی و دانشگاهی بیش از دیگر موارد پیشنهادي است. 

    ، دیدگاه مدیران پیشنهادات اصالحیبازنگري طرح تحول،  واژه هاي کلیدي:
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  شناسایی حیطه هاي مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

  *4 جمیله آقاتبار رودباري،  3، دکتر سیمین موعودي2دکتر یوسف یحیی پور ،1نوین نیک بخش دکتر

  
  .معاون آموزشی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل1
  آموزش، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل.مدیر تحصیالت تکمیلی و  دبیر خانه تحول و نوآوري در 2
  .مدیر اجرایی و سرپرست امور هیات علمی ، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل3
   .کارشناس دبیرخانه تحول و نوآوري، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل4
  

کسب مرجعیت علمی در حیطه هاي دانش، از جمله تأکیدات مقام معظم رهبري است که در سیاستهاي ابالغی نظام  سابقه و هدف:
رصت فهاي علوم پزشکی  هاي دانشگاه مندي از توانمندي بهرهشناسایی و  سالمت به عنوان یک سیاست کلی مدنظر بوده است.

ه ها و موفقیتهاي هر دانشگاه ب ترین توانمندي ضرورت دارد برجستهگردد. بدین لحاظ  کشور محسوب می يمناسبی براي توسعه 
در نهایت ارتقاي  ،هاي مختلف علوم پزشکی تا ضمن برشمردن جایگاه ویژه این سازمان در حیطه ،معرفی گرددو عموم جامعه 

ده عالی سالمت راه اندازي شد. دانشگاه علوم پزشکی بابل که نخستین واحد آموزش شاخصهاي مرتبط با سالمت جامعه تسهیل گرد
در شمال کشور می باشد، در راستاي برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی، اقدام به شناسایی توانمندي هاي برجسته خود 

  سالمت نموده است. عالی آموزش سرزمینی در منطقه یک آمایش

با بررسی اسناد و شواهد مربوط به رشته  1394وم سال این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بوده که در شش ماهه ي د روش کار:
ها و گروه هاي آموزشی، ارزیابی گزارش عملکرد متخصصین از فعالیت هاي انجام گرفته، مشاهده و گزارش بازدید مدیران آموزشی و 

  نشست خبرگان در معاونت آموزشی دانشگاه  انجام شد.

و  منطقه رد علمی مرجعیت کسب قابلیت در آن پزشکی بابل که دانشگاه علوم این بررسی نشان می دهد که حیطه هایی یافته ها:
دارد، شامل توسعه دانش سرطان، گیاهان دارویی، اجراي برنامه پزشک خانواده، آموزش علوم دندانپزشکی، مراقبتهاي  حتی کشور را

تشخیص ژنتیک، جراحی قلب و مداخالت قلب اطفال، بخش پیوند (کلیه و مغزاستخوان)، نوزادان، توسعه مقاطع تحصیالت تکمیلی، 
  مداخالت درمانی زنان و نازایی می باشد.

دارد،  و کشور را همنطق در علمی مرجعیت کسب قابلیت در آن پزشکی بابل که دانشگاه علوم ضمن تبیین حیطه هایی نتیجه گیري:
بر تدوین برنامه هاي راهبردي و عملیاتی در جهت مرجعیت علمی شدن، در حیطه هاي شناسایی  مشخص شد این دانشگاه باید عالوه

شده، منابع و امکانات الزم را در این راستا بسیج نماید. پیشنهاد می گردد، دبیرخانه تحول و نوآوري این دانشگاه، ضمن گردآوري نتایج 
انشکده ها و دانشجویان و تاکید بر شناسایی هرچه بیشتر حیطه هاي سرآمدي، بررسی در قالب یک مجموعه و توزیع آن بین اساتید، د

 د.اعمال نمای دارند، علمی مرجعیت قابلیت که مراکزي و علمی هیأت فعالیتهاي اعضاي استقبال و حمایت همه جانبه خویش را از

    مرجعیت علمی، سرآمدي، تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی واژه هاي کلیدي: 
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  بررسی تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر پیامدهاي نوزادي در بیمارستان آیت اله روحانی بابل
  

  2رقیه خداداد هتکه پشتی ،*1مژگان نعیمی راد

  
  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت اله روحانی بابل، کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس پرستاري  -2
  

دستور العمل ترویج زایمان طبیعی از مجموعه دستورالعمل هاي برنامه تحول نظام سالمت در جهت ارتقا سالمت  سابقه و هدف:
مت نوزادان به عنوان یک گروه آسیب پذیر در خدمات بهداشتی، الحفظ و ارتقـاي س ،تامینمادران و نوزادان می باشد. از آن جهت که 

بررسی تاثیر طرح تحول سالمت بر پیامدهاي نوزادي در بیمارستان آیت اله روحانی ، لذا برآن شدیم که به اه خاص داردگی جاینرماد
  بابل بپردازیم.

این مطالعه توصیفی مقطعی بر روي کلیه نوزادان متولد شده در بیمارستان آیت اله روحانی بابل جهت بررسی پیامدهاي  روش کار:
باشد که از اطالعات سامانه ثبت زایمان اطالعات مادران از بخش زایمان و بخش نوزادان با استفاده از پرسشنامه از قبل  نوزادي می

  ) انجام شده است. 15/2/1395الی  15/2/1393) و بعد از آن(1393/ 15/2الی 1392/ 15/2نظام تحول سالمت( 

 3071از  انجام شده است. 98/0هفته و نسبت جنس پسر به دختر  5/36±2/0زایمان با سن بارداري  8798در این مدت  :یافته ها
) انتقال به بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان، %9/16نوزاد ( 520زایمان انجام شده در یک سال قبل از اجراي طرح تحول نظام سالمت 

مچنین در مدت دو سال اجراي این طرح از و ه %1/63ناهنجاري نوزادي و آمار کلی سزارین  %2/2) زایمان زودرس، 5/16%( 509
 %4/1) زایمان زودرس، %9/17(1030) انتقال به بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان، %9/17نوزاد ( 1031زایمان انجام شده،  5657

 مشاهده شد. %54ناهنجاري نوزادي و آمار کلی سزارین 

ر موارد آمامختصر می باشد افزایش و ارجاعی مرکز سطح سه یک روحانی بابل آیت اله از آن جهت که بیمارستان  :نتیجه گیري
در بعد اجراي طرح نظام ارجاع شده انتقال به بخش مراقبت هاي ویژه نوزادي می تواند به علت افزایش آمار میزان زایمان هاي نارس 
اشت و ن هاي وابسته به وزارت بهدسالمت باشد که این وابسته به دستورالعمل برنامه کاهش پرداختی بیماران بستري در بیمارستا

   باشد.در مراکز دولتی استقبال مردم از این طرح 

  تحول سالمت، نوزادان، مادران، پیامد واژه هاي کلیدي:
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  پایش هاي فنی واحدهاي ستادي مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی 
  94پاییز شهرستان بابل:

  
  2،رجبعلی رمضانی2رمضان نیا، ماریا *2سمانه خردمندي ،1هدي محسنیان

  
 دکتراي عمومی، مسئول واحد گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1

  کارشناس گسترش شبکه، معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل-2
 

باید از نظر چگونگی عملکرد و از آنجائی که مراکز بهداشتی درمانی نقش مهمی در خدمت رسانی به مردم دارند سابقه و هدف: 
ارتقاء آن، به طور مستمر مورد پایش قرار گیرند. این پایش توسط کار شناسان فنی واحد هاي ستادي انجام می گیرد. این مطالعه به 

 انجام شده است. 94منظور بررسی پایش فنی واحد هاي ستادي در پاییز سال 

انجام گرفت. جامعه پژوهش یازده واحد فنی پایش کننده از کلیه  94که در سال این مطالعه از نوع توصیفی می باشد روش کار: 
 مراکز روستایی و شهري بودند. در این مراکز پزشکان و کارشناسان مراکز برابر چک لیست ارسالی از وزارتخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

الصه گزارش بازدید مراکز بهداشتی درمانی و فرم محقق ساخته بوده ابزار جمع آوري داده فرم برنامه پایش کارشناسان ستادي و فرم خ
 است و داده ها در نرم افزار اکسل مورد بررسی و توصیف قرار گرفت.

) انجام شده است. %79مورد ( 206مورد پایش برنامه ریزي شده در فصل پاییز تعداد  261این بررسی نشان دادکه از تعداد یافته ها: 
درصد بوده است. عملکرد واحد  50و  86ین درصد پایش هاي تیمی مربوط به واحد هاي فنی پایش کننده به ترتیب بیشترین و کمتر

)، واحد %86برنامه پایش برنامه ریزي شده ( 36از  31هاي ستادي به تفکیک در این امر به ترتیب واحد بهداشت محیط و حرفه اي
)، واحد %82مورد ( 17از  14)، واحد بهداشت مدارس %85مورد ( 47از  40ش شبکه )، واحد گستر%86مورد ( 14از  12آموزش بهداشت 

 11از  8)، واحد بهداشت روان %77( 35از  27)، واحد بهداشت خانواده%77( 13از  10)، واحد تغذیه %82مورد ( 11از  9امور دارویی 
مورد پایش برنامه  20از  10حد مبارزه با بیماري هاي غیر واگیر )، وا%69مورد( 19از  13)، واحد مبارزه با بیماري هاي واگیر %73مورد(

 ) بوده است.%50ریزي شده (

این مطالعه نشان می دهد که حدود سه چهارم پایش هاي تیمی برنامه ریزي شده در این مرکز محقق شده است. براي نتیجه گیري: 
 صحیح موانع موجود صورت پذیرد.حفظ و ارتقاي ان پیشنهاد می گردد اقدام الزم جهت شناسایی و ت

  پایش، کارشناس فنی، مراکز بهداشتی، شهرستان بابلواژه هاي کلیدي: 
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  مدیریت زمان در پیشرفت عملکرد کاري کارکنان
  

  5، شهال حسینخانی4، رویا رمضانی3، منیژه بالغی دماوندي*2مهر انگیز بالغی، 1صدیقه بالغی دماوندي

  

  کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، کارشناس اخالق در پژوهش، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  کارشناس ارشد روانشناسی، کارشناس پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2
  مدیریت بیمارستان فوق تخصصی شمال آمل  -3
  یانه ، معاونت توسعه، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس امور را -4
  کارشناس آموزش، معاونت توسعه، دانشگاه علوم پزشکی بابل -5
  

مدیریت زمان مسئله . مدیریت زمان شامل مجموعه اي از مهارت ها براي کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است  سابقه و هدف:
لذا در این راستا نیـاز بـه ابزارهـایی بـه عنـوان راهنماي تنظیم مدیریت زمان براي استفاده  که عموم افراد با آن مواجه هستند،اي است 

استفاده موثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر براي شود. از آنجائیکه  هر فرد به منظور مدیریت خود با زمان، احساس مـی
  کار کارکنان انجام شد. سی تاثیر مدیریت زمان در پیشرفترور برتحقیق به منظ ، اینموفقیت در عرصه کار و زندگی است

با استفاده از واژه هاي  Iran Medexو  Magiran ،SID ،ISCاین مطالعه مروري با جستجو در پایگاههاي اینترنتی،  روش کار:
ه مدیریت زمان یافت شد که پس از حذف مقاله در زمین 35کلیدي مدیریت زمان، عملکرد، کارکنان و پیشرفت انجام گردید، ابتدا تعداد 

  مقاله بررسی گردید. 15مقاالت غیر مرتبط با مدیریت زمان در پیشرفت عملکرد کارکنان، تعداد 

اولویت بندي، صرف حداقل زمان توقف عوامل اتـالف وقـت و بهبـود بهـره وري، مدیریت زمان،  با مرتبط تحقیقات بیشتر یافته ها:
ت کارکنـان باید بدانند چگونه اولویزیی و برنامه ریزي صحیح در امور کلیه کارهاي محوله را پیشنهاد می کند. براي انجام وظایف ج

زمان  و بدانند که چگونهکند کارهایشان را معین کنند و این اولویت ها را رها نکنند و بدانند چـه عـاملی آنهـا را در این کار محدود می 
بسیاري از افراد احساس می کنند کارشان زیاد ولی وقتشان . خود و کارشان شوند ارتقـا و ترقـی موجبتا را مورد استفاده قرار دهند 

موفق به انجام کارهایشان نمی شوند و مرتبا از کارهایشان عقب می افتند  احساس می کنند که با وجود تالش و زحمت زیاد .کم است
استرس شغلی را در سازمان احساس نماید و این احساس دایمی استرس شغلی باعث  و این عقب افتادن کارها باعث می شود که کارمند

مدیریت زمان یکی از روشهایی می باشد که کمک به کاهش  ،با توجه به تعریف ذکر شده .کاهش کارایی کارمند در محیط کار می شود
رفه عالقه او به اشتغال و ح ،میز انسان با کارشمهمترین عامل در تضمین هماهنگی رضایت آ. استرس شغلی در محیط کار می نماید

   .است

 یزي نمیر اغلب مردم تا زمانی که در کارشان دچار مشکل نشوند، مدیریت زمان را پایهبراساس نتایج این تحقیق نتیجه گیري: 
  استهاي دستیابی موثر به اهداف درزمان کوتاهتر و با هزینه کمتر  هدف علم مدیریت، جستجوي روش .کنند

     عملکرد شغلی مدیریت زمان،استرس شغلی، واژه هاي کلیدي:
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  بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان آیت ا... روحانی شهرستان بابل
  در زمینه مدیریت پسماندهاي پزشکی 

 
   *2سمیه جعفریان، 1دکتر عبداالیمان عموئی

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابلعضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط  -1
  دانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  

ــحیح و مطابق با   سـابقه و هدف:  ــورت ص ــکی چنانچه این مواد به ص ــماندهاي پزش ــتی پس با توجه به اهمیت تولید و دفع بهداش
 می نیز گزاف هاي هزینه اتالف سبب  محیط زیست،  و جامعه به سالمت  جدي تهدید بر استانداردهاي بهداشتی مدیریت نشوند عالوه   

هدف از این مطالعه بررســی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرســنل بیمارســتان روحانی بابل در زمینه مدیریت پســماندهاي   گردند.
  پزشکی بود.

ستفاده در این پروژه توصیفی   روش کار: ساخته    پژوهشگر  اي نامه پرسش  (Cross–sectional)مقطعی  تحلیلی – ابزارهاي مورد ا
نفر از پرسنل بزرگترین بیمارستان آموزشی شهرستان بابل        130) و Kappa=0/73بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته (

ــتفاده از نرم افزار       انجام  Kruskal Wallisو Man Whitney و آزمونهاي  SPSSآنرا تکمیل نمودند و تجزیه تحلیل داده ها با اسـ
  گرفت.

زنان،   %65، 41/4+6/3، میانگین سابقه کار  09/31+ 11/6یافته هاي پژوهشی نشان داد که میانگین سن شرکت کنندگان     یافته ها:
سانس و تنها    52% زیر مدرك دیپلم بودند. میانگین نمره  آگاهی، نگرش و عملکرد آنها به ترتیب برابر با  %3داراي مدرك تحصیلی لی
نفر) از نمونه 16( %12امتیاز) بود. دراین تحقیق 6(از کل  49/4+45/1امتیاز) و 6(از کل 46/5+75/0امتیاز)،  15(از کل  64/1+69/10

ضعیف،   سط و  93( %72ها داراي آگاهی  نفر) نمونه ها داراي  109( %84نفر) از آگاهی خوبی برخوردار بودند. 21( %16نفر) آگاهی متو
  عملکرد خوب بودند. نفر) داراي 65( %50نگرش مثبت و

شتر بر        نتیجه گیري: شته که با تاکید بی سطح قابل قبولی قرار دا شان داد میزان آگاهی، نگرش و عملکرد نمونه ها در  این مطالعه ن
  جنبه هاي آموزش و ایجاد سازوکارهاي مدیریتی کارآمد می توان شاهد ارتقا شاخص هاي فوق بود.

  کرد ، مدیریت پسماندآگاهی، نگرش ، عمل واژه هاي کلیدي:
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  ارزیابی عملکرد دستیاران دانشگاه علوم پزشکی بابل در آزمون دانشنامه تخصصی 
  1394تا  1390گروه هاي بالینی از سال

  
  *3دکتر یوسف یحیی پور، 2، دکتر نوین نیک بخش1، فاطمه رضازاده1معین شیرزاد

  

  پزشکی بابل کارشناس تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم -1
  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  مدیر تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  

دستیارانی که دروس نظري، عملی، کارگاهی، بیمارستانی و آزمون ارتقاء سال آخر را با موفقیت گذرانیده و از پایان  سابقه و هدف:
د به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی تخصصی جهت شرکت در آزمون گواهینامه/ دانشنامه تخصصی معرفی نامه خود دفاع نموده ان

می گردند. در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی میزان موفقیت داوطلبین دانشگاه علوم پزشکی بابل در آزمون دانشنامه تخصصی 
  آموزشی مربوطه صورت پذیرد.بپردازیم تا ارزیابی اولیه عملکرد دستیاران گروه هاي 

مطالعه از نوع مقطعی بوده و داوطلبین شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی رشته هاي تخصصی بالینی زنان و زایمان، روش کار: 
دوره) از نظر موفقیت در آزمون دانشنامه تخصصی مورد بررسی 5( 1394تا  1390بیهوشی، آسیب شناسی، داخلی و کودکان از سال 

  قرار گرفتند. 

) %1/54زن ( 98) و %9/45مرد ( 83سال،  5کننده در آزمون دانشنامه تخصصی در طی این ر شرکتدستیا 181ز مجموع یافته ها: ا
دستیار بیهوشی  33مرد)،  %9/72زن و  %1/27دستیار کودکان ( 48، )مرد %1/58زن و  %9/41( دستیار در رشته داخلی 43باشند. می

مرد) شرکت  %60زن و  %40شناسی (دستیار در رشته آسیب 15ن) و ز %100دستیار زنان و زایمان ( 42مرد)،  %9/87زن و  1/12%(
 %6/57 بیهوشی مرد)، %7/66زن و %3/33( %8/43مرد)، کودکان  %6/55زن و  4/44( %7/83 داخلی هايرشته نمودند. از این بین در

مرد) در آزمون دانشنامه  %25زن و  %75( %7/26 شناسیآسیب رشته زن) و %100( %9/42زایمان  و زنان مرد)، %5/89زن و  5/10%(
  تخصصی حائز حدنصاب نمره قبولی شدند.

این مطالعه براي اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت ارزیابی نتایج آزمون دانشنامه گروه هاي تخصصی  نتیجه گیري:
با کمترین  ئز رتبه اول و گروه آسیب شناسیبالینی صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که گروه داخلی با بیشترین درصد قبولی حا

تعداد قبول شدگان در بین گروه هاي ارزیابی شده می باشند. به نظر می رسد براي بهبود وضعیت گروه هایی که درصد قبولی آنها 
  پائین است نیاز به مداخالت و اهتمام بیشتر گروه هاي آموزشی و حوزه ستادي آموزش دانشگاه می باشد. 

    بالینی، بابل.ارزیابی، دستیاران، آزمون دانشنامه، گروه هاي هاي کلیدي:واژه 
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بررسی میزان پذیرش دانشجویان پسر در رشته پرستاري  در راستاي بسته توسعه راهبردي، 
  هدفمند و ماموریت گراي برنامه هاي آموزش عالی سالمت در دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
  3، مهرانگیز حقانی2، مریم یوسفی روشن*1هدي پرویزي

  

  مسئول اداره خدمات ماشینی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  مسئول ادره پذیرش و ثبت نام،معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  

با توجه به الزام حفظ و رعایت حریم بیماران توسط کار درمان جهت ایجاد احساس امنیت و کمک به سیر بهبودي  سابقه و هدف:
بیماران، موضوع تفکیک جنسیت در خدمات  پرستاري از جمله مواردي است که وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت قبولی در رشته  

هدف می باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان پذیرش دانشجویان پسر  پرستاري جهت دانشجویان پسر در صدد رسیدن به این
  در رشته پرستاري در دانشگاه  علوم پزشکی بابل انجام شده است.

این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده و اطالعات از نرم افزار سماء استخراج گردیده است و تجزیه و تحلیل به صورت  روش کار:
  دستی انجام گردید.

به پذیرش دانشجوي پرستاري زن اقدام و از سال  "صرفا 82تا سال  70یافته ها حاکی از آن است که این دانشگاه از سال  یافته ها:
) مرد، در %9/8نفر ( 4نفر پذیرفته  45از  83اقدام  به پذیرش دانشجو از هر دو جنس  نموده است. به نحوي که در سال   94تا   83

 87)مرد، سال %1/36نفر ( 26نفر،  72از  86)مرد،  سال  %5/17نفر ( 14نفر،  80از  85) مرد، سال %3/13نفر( 6نفر ،  45از  84سال 
 125از  90)مرد، سال %4/49نفر ( 40نفر،  81از  89)مرد، سال  %9/21نفر ( 12نفر،  55از  88)مرد، سال  %09/35نفر( 20نفر، 57از 

 44نفر،  100از  93)مرد، سال %6/34نفر ( 36نفر،  104از  92)مرد، سال  %45نفر ( 63نفر،  140از  91)مرد، سال %4/46نفر ( 58نفر، 
 83)مرد پذیرش گردید. متوسط نسبت دانشجویان پرستاري مرد در این مقطع زمانی( %5/51نفر ( 71نفر ، 138از  94)مرد، سال %44نفر(
) که با توجه به موارد فوق میزان قبولی دانشجویان 94در سال  %5/51ثر و حداک 83در سال  %9/8بوده است. ( حداقل  % 9/37) 94تا 

  سیر صعودي داشته است. 1394تا  1383پسر در رشته پرستاري از سال 

سال اخیر افزایش یافته لیکن  با توجه  به نیاز مبرم  12گرچه پذیرش دانشجویان پسر در رشته پرستاري در طول نتیجه گیري: 
  وجود پرستار مرد جهت ارائه خدمات پیشنهاد می شود پذیرش پسران  در این رشته افزایش بیشتري داشته باشد.مراکز درمانی به 

 پذیرش دانشجو، پرستار مرد، دانشگاه علوم پزشکی واژه هاي کلیدي:
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  1390-1394تحلیل نتایج آزمون پیش کارورزي دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  

  3، سمیه اوالدي قادیکالیی*2سیده الهه رسولی نژاد، 1زهرا رضاپور

  

  کارشناس اداره برنامه ریزي  آموزشی و امتحانات،معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  مسئول اداره برنامه ریزي آموزشی و امتحانات،معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  تحانات،معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس اداره برنامه ریزي آموزشی و ام -3
  

برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی به گونه اي تنظیم و اجرا می شود که دانش آموختگان ضمن شناخت جایگاه سابقه و هدف: 
شوراي عالی مبناي آیین نامه آموزشی دوره دکتري عمومی پزشکی مصوب  حرفه اي خود واجد توانمندي هاي تعریف شده باشند. بر

برنامه ریزي، دانشجویان پزشکی در پایان مرحله سوم آموزشی، در آزمون جامع پیش کارورزي شرکت می نمایند و قبولی در این 
آزمون شرط ورود به دوره کارورزي است. از آنجایی که تاکنون مطالعه اي در خصوص نتایج این آزمون جامع در سطح دانشگاه علوم 

  گرفته، این طرح در نظر دارد به ارزیابی این مهم بپردازد.پزشکی بابل انجام ن

این مطالعه تحلیلی به صورت مقطعی با ارزیابی نتایج آزمون پیش کارورزي تمامی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم روش کار: 
جمع آوري داده ها، تاریخ در این آزمون شرکت کردند انجام گرفت.جهت  1394لغایت  1390پزشکی بابل که در مقطع زمانی سالهاي 

آزمون، جنس دانشجو، نمره دانشجو و نتیجه آزمون (قبولی یا مردود) در فرم جمع آوري داده ها ثبت گردید.داده ها از طریق نرم افزار 
Spss  95از طریق آمار توصیفی و آزمون آنالیز واریانس در سطح معنی داري  21نسخه%> )p-value<05/0ل ) مورد تجزیه و تحلی

  قرار گرفت.

در آزمون پیش  1394-1390دانشجوي رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل که در سال هاي  260این مطالعه بر روي  یافته ها:
) %1/98نفر ( 255) پسر بودند که اکثریت آنها %2/36نفر ( 94) دختر و % 8/63نفر(126کارورزي شرکت کردند، انجام شد. از این تعداد 

-p >05/0ون قبول شدند. بین میانگین نمرات کسب شده در سالهاي مورد مطالعه اختالف معنی دار وجود داشت. (در این آزم

value 93) و بیشترین میانگین مربوط به سال 66/14±114/ 17( 92)کمترین میانگین نمرات کسب شده مربوط به سال 
) بود و 8/21± 3/130) و میانگین نمره دانشجویان مذکر (7/19±9/128) بود. میانگین نمره دانشجویان مونث (02/140±37/23(

  )p-value =450/0اختالف معنی داري بین میانگین نمرات کسب شده و جنس وجود نداشت.(

اشته، د ثابتیساله بررسی شده، میانگین نمره آزمون جامع پیش کارورزي دانشگاه مورد مطالعه روند  5در مجموع دوره  نتیجه گیري:
امه درسی اري بهتر و اصالح برنذافت نموده است. این دانشگاه با توان بالقوه خوبی که دارد با سیاستگ میانگین نمرات 92سال  درولی 

  .می تواند موقعیت مطلوب تري را به دست آورد

    دانشجوي رشته پزشکی، آزمون پیش کارورزي، مقطع بالینی دوره دکتري عمومیواژه هاي کلیدي: 
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  مدیران و کارکنان دستگاههاي اجرایی به ارباب رجوع مطابقلزوم پاسخگویی 
  با قانون خدمات کشوري 

  
  2، دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی*1حسین اکبري کناري

  
  کارشناس بازرسی، اداره بازرسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  استاد حقوق اداري، دانشگاه تهران-2
  

 یم یاجرائ يبا آن مواجه هستند امروزه تمام مقامات و دستگاها سازمان هااست که  یاز چالشهائ یکی یپاسخگوئ سابقه و هدف:
بر  دیبا تاک یپاسخگوئ فهیوظ یپژوهش بررس نیها و اقدامات شان به شهروندان پاسخو باشند. هدف از ا ینسبت به خط مش یستیبا

  است.  رانیا يخدمات کشور تیریقانون مد در برابر شهروندان در یجرائا يپاسخگو بودن مقامات و کارکنان دستگاهها

جستجو در متون  قیاطالعات از طر يگرد آور يکه برا دهیانجام گرد 1394در سال  يمطالعه به روش مرور نیا مواد و روش ها:
لیه ماده و کی، منابع مرتبط استخراج گردید. ضمنا بصورت مشاهده اي وخارج یمعتبر داخل یاطالعات گاهیجستجو در پا و يکتابخانه ا

  تبصره موجود در کتاب قانون خدمات کشوري جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

خدمت گذار  یاجرائ يو کارکنان دستگاه ها رانیمد يخدمات کشور تیری) قانون مد26و25ماده ( نتایج نشان داد، به استناد یافته ها:
وکارکنان صرفا موظف هستند در چار چوب قانون در رابطه با حقوق و  رانیمد ،داشته یقانون يمبنا يمناسبات ادار و مردم هستند

 ارتباط لیوسا قیمردم و شهروندان آشنا نمودن آنها از طر یاسخگوئاز اقدامات الزم جهت پ یکی و ندیمردم عمل نما يخواسته ها
را از عدم  یاجرائ يمقامات وکارمندان دستگاهها يخدمات کشور تیری) قانون مد90اما در ماده ( باشد، یم مایصدا وس ژهیبه و یجمع

دم توانند در صورت ع یارباب رجوع م نکهیسرانجام ا .نموده است ینه نینسبت به امور مراجع یاعتنائ یو هر گونه ب یپاسخگوئ
  .ندینما تیکاش یمراجع قانون ای ربطیز یاجرائ يبه دستگاهها یاجرائ يکارکنان دستگاهها ایمقامات  ستهیبرخورد ناشا ای یپاسخگوئ

مواجه  یپاسخگوئ نهیدر زم يبا مشکالت جد مشخص گردید دستگاههاي اجراییبه مطالعه انجام شده  تیبا عنا نتیجه گیري:
 مندانون شدن آن را در جامعه ق یعموم ندیفرآ ،هستند و با توجه به تاکید قوانین موجود می بایست با نهادینه کردن اصل پاسخگویی

 ربوط رام نیمسئول ییوپاسخگو يادار يسازمان ها يریپذ تیبه مردم بحث مسئول یدر کنار پاسخگوئ ینمود و از طرف لیو تسه
  آنان راحفظ نمود. تیرضا نیتأم بتوان کرامت مردم و قیطر نیاز ا تامطالبه نمود 

 يحقوق شهروند ،ارباب رجوع ،ییدستگاه اجرا ،ییپاسخگو :واژه هاي کلیدي
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  شهید یحیی نژاد میزان تحقق اهداف اختصاصی برنامه بهبودکیفیت مرکز آموزشی درمانی
  

  3، دکترمحمد حسین پور2، دکترمحمد سالکی*1احمد صالحی گتابی

  
  کارشناس ارشد میکروبیولوژي، مسئول بهبود کیفیت و کمیته هاي بیمارستانی، بیمارستان یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل-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
  

امل اقدامات شو  شود اقدامات الزم براي مواجهه با تغییرات و عوامل نامطمئن پیش بینی می بهبود کیفیت،برنامه در  سابقه و هدف:
ریزي در سطح مدیریت هاي اجرایی مطرح است و با اهداف مشخص، محدود و  تفصیلی براي رسیدن به اهداف است. این نوع برنامه

یکی از اولویت هاي مراکز می باشد، این مطالعه با هدف ارزشیابی از آنجا که داشتن برنامه عملیاتی بیمارستان  .وکار دارد عینی سر
  اهداف اختصاصی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان یحیی نژاد طرح ریزي شد.

انجام شد. جامعه نمونه آماري، برنامه بهبود کیفیت کلیه واحدهاي بیمارستان به  1394این مطالعه توصیفی در طول سال  روش کار: 
انتخاب گردید. کلیه برنامه ها در راستاي اهداف برنامه استراتژیک بیمارستان تدوین گردید و با شاخص هاي  صورت سرشماري

  عملکردي استاندارد ارزیابی شد. داده ها  با استفاده از برنامه اکسل و شاخص هاي مرکزي محاسبه و توصیف شد.

برنامه بهبود کیفیت شد، که با ارائه آموزش هاي الزم وشرایط  98ین واحد از بیمارستان منجر به تدو 41: در این مطالعه یافته ها
فرهنگی و اجتماعی، امکانات و تجهیزات، موقعیت جغرافیایی و برنامه استراتژیک بیمارستان تدوین شد. میزان تحقق اهداف اختصاصی 

 19) اهداف اختصاصی برابر با هدف، % 32( 31) اهداف اختصاصی فراتر از هدف، %32( 32برنامه بهبود کیفیت بیمارستان شامل، 
) اهداف اختصاصی بدون تغییر گزارش شده است. بیشترین برنامه بهبود کیفیت  %17( 17) اهداف اختصاصی پایین تر از هدف 19%(

حدهاي اواجراي تحقق اهداف اختصاصی، بخش هاي بالینی و کمترین برنامه بهبود کیفیت و عدم اجراي تحقق اهداف اختصاصی را و
  پشتیبانی ارائه دادند.

) برنامه بهبود کیفیت بدون % 34( 34) برنامه بهبود کیفیت داراي فعالیت مطلوب و%64( 64این پژوهش نشان داد،  نتیجه گیري:
 يشود به جهت مثبت بودن دیدگاه رئیس بیمارستان و مدیر بیمارستان، ضمن تداوم منظم اجرا فعالیت بوده است، لذا پیشنهاد می

  برنامه بهبود کیفیت درکلیه واحدها نسبت به تحقق اهداف اختصاصی مطلوب همه برنامه ها پیگیري هاي الزم انجام شود.  

  بیمارستان، برنامه عملیاتی، اهداف اختصاصی،برنامه بهبود کیفیت : کلیدي واژه هاي
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  شهید رجائی بابلسرعوامل موثر بر بهره وري نیروي انسانی در مرکز پزشکی و پرتودرمانی 
  

، 6، امامعلی باباجانی5، هوشنگ عربزاده4، راحله پورعسگر3، سمیه رودگري*2فاطمه عباسپور، 1موسی رضایی
  8، حمیدرضا فرجی7محمدعلیپور

  

  مدیرمرکزپزشکی و پرتودرمانی شهیدرجایی بابلسر دانشجوي کارشناس ارشد روانشناسی،-1
  اموراداري ومسئول کارگزینی مرکز پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسرکارشناس  -کارشناس ارشد مدیریت مالی-2
  کارشناس آزمایشگاه مرکز پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسر-3
  کارشناس حسابداري، حسابدار مرکز پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسر-4
  دیپلم، مسئول دبیرخانه مرکز پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسر-5
     پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسردیپلم، بایگان مرکز -6
  فوق دیپلم روابط عمومی، حسابدار و امین اموال مرکز پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسر   -7
  فوق دیپلم روابط عمومی، کارپرداز مرکز پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسر   -8
  

و با توجه به این که انسان در ایجاد بهره وري یکی از مهم ترین اهداف هر سازمان ارتقاء سطح بهره وري آن است  :سابقه و هدف
نقشی محوري دارد، درخواست هاي او در سازمان اثري کلیدي به جا می گذارد. این مطالعه به منظور شناسایی و تعیین درجه اهمیت 

  د.و رتبه بندي عوامل اثرگذار بر بهره وري کارکنان مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر انجام ش

مرکزپزشکی کلیه کارکنان پژوهش، شامل . جامعه آماري انجام گرفت 94می باشدکه در سال توصیفی  نوعاین مطالعه از : کارروش 
نفر انتخاب و از طریق پرسشنامه محقق  75که با روش نمونه گیري تصادفی به تعداد  می باشدو پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر 

  تحلیل شد. Excelساخته که در حیطه بهره وري نیروي انسانی بود تهیه و داده ها جمع آوري و در نرم افزار

ان چهار عامل محیطی، شغلی، فردي و ) مرد بودند. از می%65نفر (39) زن و %35نفر ( 36نفر مورد مطالعه،  75از بین  یافته ها:
سازمانی تأثیرگذار بر بهره وري، عوامل سازمانی شامل مشارکت کارکنان، سیستم جبران خدمات، انتخاب و گزینش صحیح کارکنان، 

ین مورد ربرنامه هاي آموزشی، شیوه هاي رهبري و ساختار سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. شیوه هاي رهبري و ساختار سازمانی بیشت
نفر) 22) و سیستم جبران خدمات دومین مورد انتخاب (%8نفر) (6) و برنامه هاي آموزشی کمترین مورد انتخاب (%49نفر) (37انتخاب (

) را به خود اختصاص دادند. اکثر کارکنان زن شیوه هاي %13نفر) (10) و انتخاب و گزینش صحیح کارکنان سومین مورد انتخاب (29%(
ار سازمانی را بعنوان بیشترین عامل موثر بر بهره وري و اکثر کارکنان مرد سیستم جبران خدمات را بعنوان بیشترین رهبري و ساخت

  عامل موثر بر بهره وري می دانستند. 

ر انتایج این مطالعه نشان داد در مرکز پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر براي اکثر کارکنان شیوه هاي رهبري و ساخت نتیجه گیري:
سازمانی مهم ترین عامل موثر بر بهره وري می باشد، لذا پیشنهاد می گردد مدیریت این مرکز فعالیت گسترده اي در این زمینه انجام 

  دهد.

    بهره وري نیروي انسانی، عوامل سازمانی، شیوه هاي رهبري :هاي کلیدي واژه
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بررسی وضعیت دموگرافیک و نوع بیماري مراجعین به مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی 
  1394سال  –بابلسر 

  
  2، رمضانعلی رجبی2، ثریا قربانپور1، طیبه منصوري *1حکیمه مهدي زاده

  

  کارشناس مدارك پزشکی، مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 1
  کارشناس امور اداري، مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  - 2
  

با توجه به شیوع باالي سرطان به عنوان قطب  1364مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر که در سال سابقه و هدف: 
فعالیت اصلی این مرکز شیمی درمانی و پرتو درمانی می باشد. این مطالعه به منظور  درمان سرطان در شمال کشور تاسیس گردید.

  انجام گردید. 1394بررسی وضعیت دموگرافیک و نوع بیماري مراجعین به مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهید رجائی بابلسر در سال 

این مطالعه از نظر هدف، کاربردي و از نظر نوع مطالعه توصیفی می باشد. جامعه پزوهش کل مراجعین جدید به مرکز روش کار: 
بیمارستان استخراج گردیده و  HISبوده است. داده ها از پرونده پزشکی بیماران و سیستم  1394پزشکی شهید رجائی بابلسر در سال 

  وارد گردید. سپس با استفاده از آزمونهاي آماري توصیفی مورد پردازش قرار گرفت.  spss  در نرم افزار

) مرد بوده اند. بیشترین  %2/43نفر ( 557) زن و  %8/56نفر( 732نفر بوده، که 1289، 1394تعداد مراجعین جدید در سال یافته ها: 
) بوده است. %7/5 ،مورد74)، مري و مغز ( %8 ،مورد 105)، معده ( % 31 ،مورد 401تعداد بیماري مربوط به مواضع آناتومیکی پستان (
) از سایر %5نفر (47) از سایرشهرستانهاي استان و %60نفر(778) ،  %35،نفر 464فراوانی مراجعین از شهرستانهاي بابل و بابلسر (

مورد) ، و در زنان در گروه سنی 265سال به باال ( 65استانهاي کشور بوده است. بیشترین تعداد بیماري در مردان مربوط به گروه سنی 
  ) بیشتر از روستایی بوده است. %61مورد) بوده است. مراجعه ساکنان شهري ( 209سال( 54-45

بیشترین نوع بیماري مراجعان به ترتیب مربوط به بیماریهاي پستان، معده، مري است که در این خصوص تشخیص  نتیجه گیري:
، می تواند راهکارهاي پیشنهادي باشد. همچنن با مشخص شدن گروه هاي سنی در معرض خطر بیشتر در هر دو زودرس و به موقع

  جنس، (گروه هدف ) می توان برنامه ریزي هاي پیشگیرانه را اولویت بندي کرد. 

  سر مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابل ،وضعیت بیماران، نوع بیماري، سرطانواژه هاي کلیدي: 
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  فراوانی جراحت ناشی از نیدل استیک شدن وعوامل همراه آن در گروه درمانی بیمارستان روحانی بابل
  
  *1ابراهیم نصیرایی  ˛2فاطمه ماهیچی

  
 دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بیمارستان روحانی ،واحد کنترل عفونت ،کارشناس پرستاري-1

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  ،بیمارستان روحانی ،الکتیو واحد ،کارشناس مامایی -2

  
نیدل استیک شدن به مفهوم آسیب نفوذي جلدي ناشی از وسایل پزشکی نوك تیز در صورت آلوده شدن به خون یا  هدف: سابقه و

دف میزان با ه این مطالعه ترشحات بدن بیماران بزرگترین خطري است که می تواند کارکنان خدمات بهداشتی درمانی را تهدید کند.
بررسی عوامل شایع بروز نیدل استیک وعوامل مرتبط با آن در کادر درمانی بیمارستان روحانی می  درصد فراوانی نیدل استیک شدن و

  باشد.

فرم  داده با استفاده از می باشد. 1394پرسنل روحانی بابل در سال  نفر از 800روي  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر :کارروش 
 وري،(سرسوزن، آنژیوکت، سوزن بخیه، تیغ بیست فرم اطالعات مواجهات شغلی پرسنل از نوع آ سیب دیدگی ات جمعیت شناختی واطالع

پاشیدن خون و مایعات به چشم، اشیا نوك تیز) زمان، شغل، محل آسیب دیدگی پرسنل از پرونده هاي بهداشتی پرسنل در واحد کنترل 
   آنالیز شده است. word explorerو  spssداده بانرم افزار  شده است و عفونت بیمارستان روحانی استخراج

که از  زن بودند. نفر 51نفر مرد و  40که در معرض مواجهه با اجسام تیز وبرنده قرار گرفتند. درصد)}11نفر ( 91 ازمجموع{ یافته ها:
کمترین میزان فراوانی رابه خود اختصاص  درصد)}4( نفر4 بخیه{سوزن  و بیشترین درصد)} 57( نفر 52{ نظر نوع جراحت سرسوزن

کمترین میزان درصد فراوانی را به خود  درصد)}1( 1نفر  درصد)} بیشترین و زایشگاه {22نفر (20{ ازنظربخش اطاق عمل داد.
رصد فراوانی رابه کمترین میزان د درصد)}1نفر(1درصد)} بیشترین میزان و ماما {27نفر ( 26{ نظر شغل پرستار از اختصاص دادند.

درصد)} کمترین درصد فراوانی رابه خود 12نفر (12{ شب بیشترین و درصد)}67( نفر 64 { شیفت صبح از نظر خود اختصاص دادند.
 معنا داري  وجود دارد. رابطه p≤0.05اختصاص دادند. که بین جنس و شغل با 

این  د واین بیمارستان باال می باش سر سوزن در مواجهات شغلی درنتایج مطالعه حاضر نشان داد رخداد آسیب ناشی از  :ه گیرينتیج
بخش پرسنل مرتبط می باشد پیشنهاد می شود گام هاي پیشگیرانه در سطح هاي مختلف شامل کاهش استفاده  مواجهات با شیفت و

زارش براي آگاهی بیشتر پرسنل وگست کنترل اداري از جمله آموزش وارائه منبع کافی ااز وسایل نوك تیز وبرنده تاجایی که ممکن 
 عدم استفاده از روش در پوش گذاري مجدد انجام شود. استفاده از سفتی باکس و (بجاي انگشت دست)، استفاده از ابزار دهی به موقع،

    بیمارستان مواجهه، نیدل استیک، پرستار، سر سوزن، واژه هاي کلیدي:
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  راستاي استاندارهاي ملی اعتبار بخشیدر کمیته هاي بیمارستانی روند تشکیل فعالیت 
  

  3، دکترمحمد حسین پور2دکترمحمد سالکی ،*1احمد صالحی گتابی

 

 کارشناس ارشد میکروبیولوژي، مسئول بهبود کیفیت و کمیته هاي بیمارستانی، بیمارستان یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل-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
  

کمیته هاي بیمارستانی به منزله بازوي مدیریتی است، لذا براي ارائه بهتر و ارتقاء کیفی خدمات، جهت تحقق اهداف سابقه و هدف: 
د کمیته هاي ملکرهاي بیمارستانی تشکیل میشود. هدف از این مطالعه میزان عبیمارستان، کمک به برنامه ریزي و هماهنگی فعالیت 

  عتبار بخشی انجام گرفت.در راستاي استاندارهاي ابیمارستانی 

انجام شد. جامعه آماري، مصوبات کمیته هاي بیمارستانی مرکز آموزشی  1394تحلیلی در طول سال  -این مطالعه توصیفیروش کار: 
در راستاي استاندارهاي  اعتباربخشی بوده که به عنوان سرشماري انتخاب شد. داده ها از بین صورت جلسات و  یحیی نژاددرمانی 

  برنامه اکسل و شاخص هاي استاندارد مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. از استفاده به با دبیران کمیته ها استخراج گردید. داده ها بامصاح

میانگین تعداد اعضاي شرکت کننده  ) و%63/85( جلسه 161شامل 1394این مطالعه تعدادکل جلسات برگزار شده در سال دریافته ها: 
) مصوبات اجرا نشده بود. تعداد جلسات %08/13( 56 ) مصوبه تحقق یافته و%92/86( 372 مصوبه، 428 کل زنفر بود. ا 9 در جلسات

مرگ و  یاژ،تعیین تکلیف بیماران اورژانس، تر بهداشت محیط، کنترل عفونت بیمارستانی، تشکیل شده در کمیته هاي زایمان طبیعی،
د بهبو دارو درمان و تجهیزات، اخالق پزشکی، بحران، بهداشت کار، مدارك پزشکی، احیاء نوزادان، مرگ پریناتال، مرگ مادران، میر،

 جلسه بود. درصد 8،8،7،6،5،4، 14،13،12،12،12،10،10،10،10،10،10به ترتیب ماهه، 1-59 میر کودکان مرگ و بانک خون، کیفیت،

ت محیط، بهبود بهداش عیین تکلیف بیماران اورژانس،ت کنترل عفونت بیمارستانی، مصوبات اجراشده در کمیته ترویج زایمان طبیعی،
مدارك  مرگ مادران، مرگ و میر، ماهه، 1-59مرگ و میر کودکان  کیفیت، بحران، دارو درمان و تجهیزات، بهداشت کار، احیاء نوزادان،

 کمیته اخالق پزشکی، تریاژ و بانک خون به ترتیب مرگ پریناتال، پزشکی،
  درصد بود.  67و97،94،93،91،89،87،87،86،83،83،82،81،80،78،77،75

این مطالعه نشان داد بیشترین درصد مصوبات اجراشده کمیته ترویج زایمان طبیعی وکمترین مصوبات اجرا شده کمیته  نتیجه گیري:
یدگاه رئیس و مدیر یافت. با توجه به مثبت بودن د طب انتقال خون بود. با تشکیل منظم کمیته هاي بیمارستانی، بهبود کیفیت ارتقاء

عال شود نسبت به دالیل عدم اجراي مصوبات کمیته هاي ف بیمارستان نسبت به تداوم برگزاري کمیته هاي بیمارستانی، پیشنهاد می
 بیمارستانی مطالعه دیگري انجام گیرد.

    کمیته هاي بیمارستانی، صورت جلسات، مصوبات کمیته هاواژه هاي کلیدي: 
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شدگان مقاطع کارشناسی و دکتري عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بررسی وضعیت پذیرفته 
  94آزمون سراسري سال 

  
  3، هدي پرویزي2، مهرانگیز حقانی*1مریم یوسفی روشن

  
  کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  ه علوم پزشکی بابلمسئول اداره پذیرش و ثبت نام، معاونت آموزشی دانشگا -2

  مسئول اداره خدمات ماشینی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

  
هر ساله تعداد زیادي دانشجو در این دانشگاه پذیرفته می شوند که داشتن اطالعات کامل و جامع در مورد دانشجویان  و هدف:سابقه 

ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاري می رساند. هدف این مطالعه ارزیابی وضعیت موجود پذیرفته شدگان  مقاطع کارشناسی و دکتراي 
  کی بابل می باشد.دانشگاه علوم پزش 94عمومی سال 

این مطالعه به روش مقطعی توصیفی بوده که از طریق نرم افزار سماء و اطالعات دریافتی از سازمان سنجش مربوط به  روش کار:
  استخراج گردیده است.  Excellدر قالب فایل  94پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 

نفر  232) و %2/63نفر دختر ( 398نفر پذیرش دانشجو داشته که  630از طریق آزمون سراسري  94این دانشگاه در سال  یافته ها:
سال بوده است. تعداد پذیرش پزشکی و  4/19 ± 08/1) پسر بوده است. میانگین سنی و انحراف معیار پذیرفته شدگان 9/36%(

و تعداد پزشکی و  5/670 ± 2/259ن و انحراف معیار رتبه قبولی پذیرفته شدگان ) و میانگی%1/21نفر ( 133دندانپزشکی روزانه 
نفر و میانگین   395تعداد کارشناسی روزانه  6/2718 ± 3/641نفر و میانگین و انحراف معیار رتبه قبولی  87دندانپزشکی بین الملل 

نفر و میانگین و انحراف معیار رتبه  15کارشناسی بین الملل  و تعداد دانشجویان مقطع 14/10850 ± 1/6709انحراف معیار رتبه قبولی 
نفر  124) ساکن مازندران هستند و از این تعداد %04/59نفر ( 372می باشد. از کل پذیرفته شدگان   6/826 ± 3/3429قبولی  

 366، 1) با منطقه %3/8نفر( 52ان ) از سایر استان ها می باشند. از سهمیه پذیرفته شدگ%9/40نفر( 258)ساکن بابل و تعداد 3/33%(
)  سهمیه فرزند جانباز، شاهد %3/12نفر ( 77) سهمیه خانواده شهدا و %16/0، ا نفر (3) منطقه %2/21نفر ( 134، 2) منطقه09/58نفر (

  و آزاده می باشند.

عیت ، در رصد نمودن وضتبیین وضعیت موجود پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی و دکتراي عمومی در طول زمان نتیجه گیري:
  آموزشی بدو ورود آموزش پذیران دانشگاه اهمیت دارد.

    مقطع تحصیلی، آزمون سراسري، کارشناسی، دکتراي عمومی واژه هاي کلیدي:
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  بررسی رابطه عدالت سازمانی با رشد حرفه اي کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

  *4سیده مریم موسوي روشن ،3نیکبخت، حسینعلی ٢سحر عموزاده، 1جهانی محمد علی
  

  استادیار گروه آموزش عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  سحر عموزاده آرایی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل-2
  گروه آمار واپیدمیولوژي دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
   سیده مریم موسوي روشن،دانشگاه علوم پزشکی بابل -4
  

 متاثر از علل و متغیر هاي گوناگونی ،موثر بر کار آمدي و اثر بخشی سازمان عاملی به عنوانرشد حرفه اي کارکنان سابقه و هدف: 
 باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه عدالت سازمانی با از جمله فراهم شدن زمینه عدالت سازمانی توسط مدیران در سازمان می

  .دانشگاه علوم پزشکی بابل است ،کارکنانرشد حر فه اي 

جامعه  انجام گردید. 1394است که به صورت مقطعی در سال  نظر فرایند تحلیلی وهش حاضر از نظر هدف کاربردي و ازژپ روش کار:
، فرمول کوکران ه ازبوده اند که با استفادها دانشگاه علوم پزشکی بابل  کارکنان ستادي، کارکنان بیمارستان از نفر 4300آماري پژوهش

نیهووف و ( مانیزعدالت سا ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استاندارد ه اند.تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدبه صورت نفر  315
، با استفاده 23نسخه  SPSS) بوده است. داده ها پس از گردآوري، با نرم افزار 2005اي (اکفیلت  و پرسشنامه رشد حرفه )1993مورمن

  مورد تحلیل قرار گرفت. (p<0.05) از آزمون هاي همبستگی پیرسون در سطح معناداري

) 4/53±16/16داراي مدرك کارشناسی بوده اند. میانگین نمرات در رشد حرفه اي ( %5/57از افراد مورد مطالعه مرد،  %4/58 یافته ها:
 بین عدالت سازمانی) بوده است. 03/27±47/8مراوده اي ()، 37/17±39/5)، رویه اي (85/31±94/4و در سه بخش عدالت توزیعی (

با  ا رشد حر فه اي کارکنانب (r=.528 p<0.001)  و مروده اي (r=.535 p<0.001)رویه اي ، )(r=.415 p<0/001 در ابعاد توزیعی
  و معنا داري وجود دارد.ستقیم رابطه ماستفاده از ضریب همبستگی 

ی گردد. مروند افزایشی یا کاهشی رشد حر فه اي کار کنان  موجبافزایش یا کاهش هر یک از ابعاد عدالت سازمانی  نتیجه گیري:
 در این راستا به مسئولین دانشگاه پیشنهاد می گردد که با افزایش عدالت سازمانی، زمینه را جهت رشد حرفه اي کارکنان فراهم سازند.

 رشد حر فه اي  ،دالت رویه اي، عدالت مراوده ايتوزیعی، ععدالت  واژه هاي کلیدي:
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   1395سال بابل دندانپزشکی به دانشکده کننده مراجعه بیماران رضایتمندي میزان ارزیابی
 

  4، اشرف السادات رخت اعالء4، بهناز حبیبی4پور قلی ، لیال3، محمد ابراهیم حاجی آقا تبار*2فاطمه گیلچینی، 1همت قلی نیا آهنگر

  

  بابل پزشکی علوم دانشگاه سالمت، پژوهشکده آمار، ارشد کارشناس -1
   بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده پژوهشی واحد کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، کارشناس -2
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دندانپزشک عمومی، دانشکده -3
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشک پرستار کاردان، -4
  

 به .ستا گرفته قرار مورد توجه بالینی خدمات حاکمیت مهم هاي از حیطه یکی بعنوان که است مهمی مفهوم بیمار رضایتمندي :وهدف سابقه
ی میزان حاضر ارزیاب تحقیق از لذاهدفبشود.  نیز هزینه از اتالف و جلوگیري خدمات کیفی ارتقاء تواندباعث می مناسب هاي راهکار بستن کار

  می باشد.1395رضایتمندي بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل درسال 

) %4/88استاندارد رضایتمندي بیماران (با پایایی پرسشنامه با تکمیل که بوده و مقطعی تحلیلی-توصیفی بصورت حاضر مطالعه :کار روش
 مشخصات اويح پرسشنامه .ساده انجام شد تصادفی گیري و به روش نمونه بابل دندانپزشکی دانشکده به کننده مراجعه نفر از بیماران 404توسط

 از نرم .وخدمات کاخداري بود حیطه رضایتمندي ازخدمات پذیرش و ترخیص، خدمات پزشکی، خدمات پرستاري 4سوال در25 شناسی و جمعیت
 و يا نمونه تک مستقل، تی تی هاي آزمون توصیفی بر آنالیزهاي عالوه .شد استفاده شده آوري جمع هاي آنالیزداده جهت SPSS22افزارآماري

 LISLER(8.80) آماري افزار نرم همچنین و اي و زمینه دموگرافیک متغیرهاي با بیماران رضایتمندي ارتباط بررسی جهت یک طرفه واریانس آنالیز
  .شد استفاده ساختاري معادالت براي

 سن متاهل، کمترین )%5/78(نفر 317زن،  )%6/65(نفر  265تعداد  بابل دندانپزشکی دانشکده به کننده مراجعه نفر از بیماران 404از  ها:یافته 
 21سال، کمترین تعداد مراجعین با شغل کارگري 31 -40بین )%6/35(نفر  144مراجعین  سن و بیشترین سال 20زیر  )%4/5(نفر  22 مراجعین

آنها  و بیشترین )%2/5(نفر  21سواد  تعداد مراجعین افراد بی ، کمترین)%45(نفر  182با شغل خانه داري تعداد مراجعین بیشترین و )%2/5(نفر 
) بیمه %5/26نفر ( 107) تامین اجتماعی، %2/54نفر (219) تحت پوشش بیمه [تعداد %7/80نفر ( 326که در کل  )%9/34(نفر  141دیپلم  داراي

) هم %9/88نفر ( 359) حین کار و %25نفر ( 101) هنگام ورود و کمترین آنها با %4/38نفر ( 155ی] بودند، بیشتر مراجعین با تعداد خدمات درمان
گرافیک و رابطه معنا داري را با متغیرهاي دمو به شیوه ي خود تکمیلی فرم رضایتمندي را پر کردند. رضایت بیماران از دانشکده دندانپزشکی بابل

، %8/90واحد پذیرش و ترخیص (. میانگین نمرات ابعاد رضایت مندي بیماران از متوسط بیشتر و مطلوب ارزیابی )P>0.05(نداد  ه اي نشانزمین
شد. همچنین نتایج حاصل از معادالت ساختاري نشان داد که رضایت مندي  )%90/86و خدمات کاخداري %6/91، پرستاري %6/91خدمات پزشکی
  بعد تاثیر معنا داري بر رضایتمندي بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل داشت.  4بیماران در هر 

بود که  %6/91باحیطه ي خدمات پزشکی و پرستاري با میانگین  مرتبط رضایت میزان با توجه به یافته هاي حاصل بیشتریننتیجه گیري: 
پزشکان وکارکنان پرستاري وکمترین میزان رضایتمندي مرتبط با حیطه ي خدمات کاخداري بیشترین رضایت در این حیطه مربوط به طرز برخورد 

بود که کمترین رضایت در این حیطه مربوط به کافی نبودن تعداد سرویس هاي بهداشتی بود. در مجموع میزان رضایت مندي  %90/86با میانگین
بی شد که می توان آن را به اقداماتی چون روش هاي مختلف بهبود کیفیت، مشتري ) ارزیا%5/90بیماران در دانشکده دندانپزشکی بابل مطلوب (

ر ثمداري، تکریم ارباب رجوع قابل انتساب دانست و می توان گفت که رضایت بیماران ازخدمات ارائه شده از نظر پوشش و تعمیم دهی، جامع و مو
  .یردگ سریعتر صورت هرچه نواقص و رفع شده انجام بازبینی مختلف قسمت هاي در شده ذکر در موارد نارضایتی الزم است که بوده است. هرچند

    رضایتمندي، بیماران مراجعه کننده، دانشکده دندانپزشکی بابلواژه هاي کلیدي: 
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  دستاوردها و چالش هاي طرح تحول سالمت از دیدگاه مدیران و اعضاي هیات علمی
  

  3پور شیروانینصراهللا، دکتر سیدداود 2، دکتر سیما عطاریان*1دکتر سیدمظفر ربیعی

  
  دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشیار، گروه بیهوشی،  -1
  کارشناس بودجه، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  پزشکی بابلاستادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم  -3
  

افزایش  باعثگرچه  ،در سراسر کشور به اجرا در آمد 1393از اردیبهشت سال برنامه  7با طرح تحول نظام سالمت که سابقه و هدف: 
این مطالعه به منظور  .باشدمیهایی مواجه با چالشهمواره  آنولی تداوم اجراي مسئولین شده است رضایتمندي مردم و گروهی از 

هاي طرح تحول سالمت از دیدگاه مدیران و اعضاي هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفته بررسی دستاوردها و چالش
  است.

ین، نفز از روسا، معاون 98انجام گرفت. جامعه و نمونه پژوهش  1395این مطالعه از نوع توصیفی بود که در فروردین ماه  روش کار:
هاي طرح تحول سالمت مشارکت مدیران، مترون، سوپروایزرها و تعدادي از اعضاي هیات علمی که در اجراي کل یا بخشی ار برنامه

  بندي و توصیف شد.آوري و به صورت دستی طبقهها به صورت خودایفاد جمعداشتند، بودند. داده

، افزایش دسترسی بیماران به مورد) 29(، افزایش تعداد ویزیت و منظم تر آن مورد) 30(نوسازي لوازم وامکانات رفاهی  یافته ها:
، مورد) 20(، تامین کل دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیماران مورد) 23(پزشکان مقیم و سهولت تعیین تکلیف بیماران 

و پزشکان  افزایش رضایتمندي بیماران مورد) و 17(طبیعی، افزایش درصد زایمان هاي مورد) 18(واقعی تر شدن تعرفه گذاري خدمات 
مورد)، کمبود نیروي  22عدم تامین و ناپایداري منابع مالی ( بیان شد. تحول نظام سالمت دستاوردهاي طرحفراوانی ترین  مورد) از 11(

سطه عدم دریافت به موقع مطالبات مورد)، افت رغبت شرکت هاي دارویی جهت پشتیبانی بیمارستان ها بوا 21انسانی در اورژانس (
مورد)، وجود فاصله آشکار وضعیت هتلینگ و  12مورد)، نبود سازو کارهاي اجرایی مناسب جهت افزایش بهبود خدمات ( 17شان (

ل برخی مورد)، عدم استقبا 11مورد)، افزایش بی رویه ارائه برخی از خدمات تشخیصی درمانی ( 12ساختمان بیمارستان با استانداردها (
  مورد) از چالش هاي ذکر شده است. 10از پزشکان مجرب در مقیم شدن (

نتایج این مطالعه نشان داد که اجراي طرح تحول علی رغم موفقیت هاي ملموس، نگرانی هایی در تثیبت و تداوم آن  :نتیجه گیري
  وجود دارد که نیازمند به بازنگري جدي است.

  ها، دیدگاه مدیران دستاوردها و چالشطرح تحول سالمت،  هاي کلیدي: واژه
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  بررسی رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

  *2معصومه یدالهی، 1دکترناصر یداهللا زاده طبري

  

 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بابل -1

 واحد بابلدانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی،  -2

 

رهنگ سازمانی به عنوان مهمترین عامل موثر و مرتبط با رضایت شغلی بر تمامی بخش ها و جنبه هاي سازمان ف سابقه و هدف:
بررسی رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل بوده  . لذا این پژوهش به منظورنفوذ دارد

  است.

در معاونت ها و مراکز  1394این مطالعه از نوع کاربردي بوده که به روش توصیفی وتحلیلی از نوع همبستگی در سال  روش کار:
نفر از کارکنان دانشگاه تعیین گردیده اند. ابزار  357تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گردید. با استفاده از فرمول کوکران 

گویه اي وان  21) و رضایت شغلی 1991گویه اي فرهنگ سازمانی رابینز ( 25، پرسشنامه استاندارد اندازه گیري متغیر هاي پژوهش
بوده است. داده ها پس از  91/0و رضایت شغلی  76/0) استفاده گردید. ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه فرهنگ سازمانی 2003(

  با آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. p- value<0/05شده و در سطح معنی داري  SPSSگردآوري وارد نرم افزار 

افراد به صورت رسمی  %44,6) و %42,6از افراد مورد مطالعه مرد، بیشترین فراوانی افراد داراي مدرك کارشناسی ( %68,6 یافته ها:
، ریسک (P<0.001,r=0.413) ، کنترل(P=0.001,r=0.245)، حمایت مدیران (P=0.024,r=0.171)بوده اند. بین هویت سازمانی 

و پدیده تعارض  (P=0.01,r=0.5)، پاداش (P<0.001,r=0.704)، خالقیت فردي (P=0.01,r=0.376)پذیري 
(P=0.001,r=0.165).با رضایت شغلی ارتباط معنی داري وجود دارد ،  

ر این راستا معنی داري وجود داردکه د بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل رابطه نتیجه گیري:
  .به مسئولین و مدیران توصیه می گردد که به نقش ابعاد فرهنگ سازمانی در ایجاد رضایت شغلی کارکنان دانشگاه اهمیت بدهند

 فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، هویت سازمانی، حمایت مدیران واژه هاي کلیدي:
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  ربابلس رجائی شهید پرتودرمانی و پزشکی مرکز پزشکی هاي میزان تکمیل پرونده بررسی
  1395 سال

  
  2رجبی ، رمضانعلی2قربانپور ثریا ،1منصوري طیبه ،*1زاده مهدي حکیمه

  
   بابل پزشکی علوم دانشگاه بابلسر، رجائی شهید پرتو درمانی و پزشکی مرکز پزشکی، مدارك کارشناس - 1
   بابل پزشکی علوم دانشگاه بابلسر، رجائی شهید درمانیپرتو  و پزشکی مرکز اداري، امور کارشناس - 2
  

 است خل آندا محتویات کیفیت به وابسته دقیقاً آماري و علمی اطالعات ، تحقیقاتی ، مطالعاتی نظر از پرونده یک: و هدف سابقه
 جهت ر بناییزی ضروریات از یکی پزشکی مدارك مستندسازي و ثبت در استاندارد اصول رعایت. شود می ثبت مستندسازان توسط که

 رجائی شهید بیمارستان پزشکی هاي پرونده بررسی میزان تکمیل منظور به مطالعه این .می باشد پزشکی مدارك بخش نمودن مکانیزه
  . است گردیده انجام 1390-1394 سالهاي در بابلسر

 کیلتش هاي پرونده کل پژوهش جامعه و بوده مقطعی–توصیفی مطالعه نوع نظر از و کاربردي هدف، نظر از مطالعه این : کار روش
ان و مورگ جدول اساس بر ها نمونه تعداد. است بوده بابلسر رجائی شهید پزشکی و پرتودرمانی مرکز در 1390-1394سالهاي در شده

 خراجاست بیماران پزشکی و درمان ازپرونده بهداشت وزارت تایید مورد لیست چک براساس هاي داده. شد به روش تصادفی انتخاب
  .گرفت قرار پردازش مورد آماري آزمونهاي از استفاده با سپس. وارد گردیدند 22 ورژن با spss  افزار نرم در و شده

پرونده  75، 1391پرونده مربوط به سال  79، 1390پرونده مربوط به سال  67قرار گرفت. ( بررسی مورد پرونده 379 تعداد : ها یافته
 داده ثبت فراوانی میانگین درصد بوده است.) 1394پرونده مربوط به سال  81و  1393پرونده مربوط به سال  74، 1392مربوط به سال 

 و) درصد 40( حال شرح برگ به مربوط نواقص موارد بیشترین. درصد) بود 50بالینی ( اطالعات درصد) بیشتر از 65هویتی ( هاي
 .است بوده) درصد 80(پرستاري  گزارش و )درصد75( پزشک دستورات برگ به مربوط نقص مورد وکمترین) درصد45( پرونده خالصه

درصد) بوده 40( 1390درصد) و کمترین درصد تکمیل پرونده مربوط به سال 70( 1394بیشترین درصد تکمیل پرونده مربوط به سال 
  . داشت وجود داري معنی ارتباط آن اوراق هاي داده تکمیل میزان سال تشکیل پرونده و است. بین

 اطالعات یفیتک ارتقاه همراه به درمانی بهداشتی مراقبت کیفیت ارتقا بر درمانی و سطوع عالی بهداشتی مدیران امروزه،: نتیجه گیري
 اقدامات جامان و آن علل شناسایی جهت ریزي برنامه به نیاز ها، پرونده اطالعات ثبت بودن متوسط بنابراین. اند شده متمرکز سالمت

  .باشد می ضروریات از نقایص این ساختن برطرف جهت الزم

     : مستندسازي، پرونده هاي پزشکی، بیمارستان شهید رجائیواژه هاي کلیدي



    نظام سالمت اداري و مالی هاي ر حوزهدانشگاهی پژوهش دسومین همایش 
  1395مرداد  14                                                                                             

  
 دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                                      

89  

  کارکرد و اثربخشی تیم هاي کاري دانشکده علوم پزشکی آبادان: دیدگاه مدیران و کارشناسان
 

، 3ا.. ارستروح، 5 ، مریم نیاکان4ندا اکبري نساجی، 3عبدالرضا میرشکاك، 2زاده، عبداهللا خوان1محمداسماعیل مطلق
  *6سیدداود نصراهللا پور شیروانی، 3کسري فقیه

  

  گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز -1
  گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پزشکی آبادان -2
  منابع، دانشکده علوم پزشکی آبادان معاونت توسعه مدیریت و -3
  دانشکده پرستاري، دانشکده علوم پزشکی آبادان کارشناس ارشد پرستاري،مربی،  -4
  ، دانشکده پرستاري، دانشکده علوم پزشکی آبادانتحقیقات آموزشی کارشناس ارشد -5
  گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -6
  

ستفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود و       :و هدفسابقه   سب براي ا سعه تیم هاي کاري به عنوان یکی از راهکارهاي منا ایجاد و تو
عاملی موثر در ارتقاي بهره وري، بهبود عملکرد و افزایش رضایت کارکنان همواره مورد توجه و تاکید سازمان ها قرار دارد. این مطالعه  

  کرد و اثر بخشی آنها در دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام گرفت.تیم هاي کاري و کار با هدف شناخت

ستان    روش کار:  صورت مقطعی در تاب شکده علوم       انجام گرفت.  1393مطالعه به  سان دان شنا جامعه و نمونه پژوهش مدیران و کار
متغیر دموگرافیک و  8ساخته شامل   پزشکی آبادان بودند که بصورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه خود        

شوراها و ارزیابی کارکرد آن با مقیاس         سیون ها یا  ضویت در کمیته ها، کارگروه ها، کمی گزینه اي لیکرت بود. داده ها به  5شکل ع
  تحلیل شد. >05/0αبا آزمون هاي مرتبط آماري در سطح معنی داري  SPSS18در  صورت خود ایفاد جمع آوري و

درصد) حداقل در یکی از تیم هاي کاري تا حداکثر در هشت تیم  3/68نفر ( 95مورد بررسی،  مدیر و کارشناس 139از بین یافته ها: 
سازمانی     262کاري و مجموعاً در  ضو بودند. حیطه  شگاهی و  %3/10( 27) تیم داخلی، %5/85( 224تیم کاري ع ) %2/4( 11) تیم دان

ستانی بود.   ضویت با اب   80تیم ا صد ع سمی و در ست.       8/64الغ ر ستور کار بوده ا سات با اعالم د صد دعوت به جل صد تیم   1/87در در
ــات، پراختن به وظایف محوله، تنظیم و    ــل برگزاري جلس ــازي (تعداد و فواص ــطح جاري س هاي کاري داراي رویکرد مدون بودند. س

سقف        سازمانی تیم هاي کاري با  شی  صالح و اثربخ صوبات)، ارزیابی و ا  32/3±0/1، 16/3±0/1، 25/3±9/0، به ترتیب 5پیگیري م
صیالت،              صالح، بین تح شغلی و ارزیابی و ا سازي، بین محل خدمت، حیطه  سطح جاري  شغلی و  صیالت، حیطه  ست. بین تح بوده ا

  ).P>05/0محل خدمت، حیطه شغلی، سمت سازمانی و اثربخشی تیم هاي کاري تفاوت معنی دار وجود داشت (

العه نشان داد اکثریت مدیران و کارشناسان در تیم هاي کاري با کارکرد باالتر از سطح متوسط مشارکت دارند. این مطنتیجه گیري: 
  پیشنهاد می شود براي ارتقاي کارکردهاي تیم هاي کاري برنامه هاي مداخله اي طراحی و اجراء گردد.  

    کاريتیم کاري، اثر بخشی تیم هاي کاري، کارکرد تیم هاي  واژه هاي کلیدي:
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هاي دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی ارزیابی عملکرد بیمارستان
  1393سازمانی ایران: سال 

 

  ،5 ، مریم نیاکان4، ندا اکبري نساجی3، عبدالرضا میرشکاك2زاده، عبداهللا خوان1محمداسماعیل مطلق
  *6پور شیروانی سیدداود نصراهللا 

  

  اطفال، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهوازاستاد، متخصص  -1
  هاي داخلی، گروه داخلی، دانشکده علوم پزشکی آباداناستادیار، متخصص بیماري -2
  پزشک عمومی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشکده علوم پزشکی آبادان -3
  ستاري، دانشکده علوم پزشکی آباداندانشکده پر کارشناس ارشد پرستاري،مربی،  -4
  ، دانشکده پرستاري، دانشکده علوم پزشکی آبادانتحقیقات اموزشی کارشناس ارشد -5
  لاستادیار، دکتري مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی باب -6
  

ه ملی تعالی سازمانی ایران یکی از جوایز کیفیت است که به عنوان یک ایزاز مدیریتی براي اندازه گیري عملکرد جایز و هدف:سابقه 
سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان هاي دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل 

  جام گرفت. جایزه ملی تعالی سازمانی ایران ان

 7انجام گرفت. نمونه پژوهش  1393این مطالعه کاربردي، از نوع توصیفی تحلیلی بود که به صورت مقطعی در تابستان  روش کار:
بیمارستان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. مدیران و کارشناسان با شرکت در 

یی با ساختار مدل و منطق رادار در قالب کار گروهی اقدام به خود ارزیابی کردند. ابزار جمع یکی از سه کارگاه دو روزه و بعد از آشنا
بندي شده بر اساس معیارها و زیرمعیارهاي مدل بود. امتیازات صفحه طبقه 54سئوال در 135آوري داده ها چک لیست استاندارد مدل با 

 مورد تحلیل قرار گرفت.  18ي نسخه SPSS افزار افزار اکسل وارد و در نرمداده شده در نرم

و امتیاز سه بیمارستان کمتر  200–300، دو بیمارستان بین 300بیمارستان مورد ارزیابی، امتیاز دو بیمارستان باالتر از  7از یافته ها: 
 1000یاز بیمارستان ها (از امتیاز) و میانگین کل امت 500محاسبه شد. میانگین امتیاز بخش توانمندسازها و بخش نتایج (از  200از 

تخت فعال با  64بود. بین امتیاز توانمندسازها و اندازه بیمارستان (زیر  6/222±4/71و  8/112±9/47، 8/109±6/32امتیاز) به ترتیب 
مورد بیمارستان هاي  ).P=02/0) رابطه معنی دار وجود داشت(9/119±5/23تخت فعال با میانگین  64و باالي  5/96±4/43میانگین 

) را در معیار نتایج %1/15) را در معیار نتایج کلیدي عملکرد و کمترین امتیاز (%4/42مطالعه از بین نه معیار اصلی مدل، بیشترین امتیاز (
 ).P) ،(03/0=P=04/0جامعه کسب نمودند. بین امتیاز معیار رهبري، معیار فرایندها و اندازه بیمارستان ها رابطه معنی دار وجود داشت(

  بین امتیاز سایر معیارهاي اصلی و اندازه بیمارستان ها رابطه معنی دار وجود نداشت.

یافته ها نشان می دهد بیمارستان هاي مورد ارزیابی بین سازمان هاي مبتدي و سازمان هاي بهبود یافته قرار دارند و نتیجه گیري: 
  نیازمند به بهبود و توسعه عملکرد سازمانی هستند. 

    ایران   سازمانی تعالی ملی ارزیابی عملکرد، عملکرد بیمارستان، جایزهکلیدي: واژه هاي 
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  94مشارکت اعضاي تیم سالمت درپایش خانه هاي بهداشت شهرستان بابل : شش ماهه اول
  

  *2رجبعلی رمضانی، 2، سمانه خردمندي1محمد قنبري

 

 گرایش مدیریت بیماریها و مسئول واحد آموزش بهداشت  MPHکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  -1

  کارشناس گسترش شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل-2
  

خانه هاي بهداشت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی نقش مهمی دارا می باشند.پایش مستمر به منظور شناسایی سابقه و هدف: 
مین اهداف از وظایف سطوح باالتر و به خصوص اعضاي تیم سالمت مرکز بهداشتی درمانی انحرافات احتمالی و اصالح آنها در تا

مربوطه می باشد. این مطالعه به منظور بررسی مشارکت اعضاي تیم سالمت از خانه هاي بهداشت تحت پوشش شهرستان بابل انجام 
 شده است.

نفر،  50نفر، ماما  65هدف اعضاي تیم سالمت شامل پزشک  انجام گرفت. گروه 94مطالعه از نوع توصیفی که در سالروش کار: 
نفر شاغل در مراکز بهداشتی روستایی  13نفر، کارشناس پیشگیري  20نفر، کارشناس بهداشت محیط 9کارشناس بهداشت خانواده  

پایش به  5(در مجموع  94انتخاب گردیدند. انجام حداقل یک پایش تیمی از هر خانه بهداشت در مدت یکماه از اردیبهشت تا شهریور
تا  60) خوب (%100تا  80ازاي هر تیم سالمت) به عنوان انتظار تعیین شده است مشارکت اعضاي تیم سالمت در چهار سطح عالی (

) سطح بندي گردید. ابزار جمع آوري فرم گزارش دهی پایش و فرم محقق ساخته بوده و %40) ضعیف (زیر %59تا  40) متوسط (79%
  جمع آوري شده با استفاده نرم افزار اکسل توصیف شده است. داده هاي

خانه بهداشت و پایگاه  183تیم سالمت از مجموع  30پایش مورد انتظار، توسط  915) مورد پایش تیمی از %72( 659تعداد یافته ها: 
 546)، %3/67کارشناسان مامایی ( مورد پایش توسط 616هزار نفر انجام شده است. تعداد  20بهداشتی شهري مستقر در شهرهاي زیر

مورد توسط کارشناسان بهداشت خانواده  248)، %9/31مورد توسط کارشناسان بهداشت محیط (292)، %6/59مورد توسط پزشکان(
به ازاي هر کارشناس بهداشت خانواده  94) توسط کارشناسان پیشگیري انجام گردید. در شش ماهه اول %6/15مورد ( 203) و 1/27%(
 4/8، و هر پزشک 3/12، هر کارشناس مامایی 6/14، هر کارشناس بهداشت محیط 6/15مورد پایش، هر کارشناس پیشگیري 5/27

 پایش، از خانه هاي بهداشت تابعه انجام پذیرفت.

ایش پ نتایج این مطالعه نشان می دهد عملکرد پزشکان و ماماها در سطح خوب و سایر واحدها علیرغم کمیت مطلوبنتیجه گیري: 
به ازاي هرکارشناس به علت کمبود کارشناسان بهداشت خانواده، پیشگیري و بهداشت محیط، عملکرد این واحدها در سطح ضعیف می 

  باشد. لذا جذب نیروهاي فوق پیشنهاد می گردد.

    پایش، تیم سالمت، مراکز بهداشتی درمانی، خانه بهداشتواژه هاي کلیدي: 
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  ا رضایت شخصی از دیدگاه بیمارانتعیین مهم ترین علل ترخیص ب
  1394مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی  بابل سال 

  
  5،خیزران عباسی4فاطمه صاحبیان ،3مریم هاشمی ،*2 راحله حاجی آقا بزرگی، 1فاطمه عباسی

 

  کارشناس پرستاري بیمارستان روحانی -1
  بیمارستان روحانیمسئول اعتباربخشی  -کارشناس مدیریت بهداشتی ودرمانی -2
  کارشناس پرستاري مترون بیمارستان روحانی -3
  بیمارستان روحانی ،کارشناس ایمنی بیمار-کارشناس پرستاري -4
 کاردان مدیریت برنامه ریزي - 5

  
ترخیص با رضایت شخصی یا ترخیص بر خالف توصیه هاي پزشکی از مشکالت اساسی در شرایط بستري محسوب  سابقه و هدف:

آیت  مرکز آموزشی درمانیدر  تعیین مهم ترین علل ترخیص با رضایت شخصی از دیدگاه بیمارانپژوهش حاضر با هدف  لذا .دمی گرد
  ا...روحانی بابل انجام گرفته است.

مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردي بوده که به روش توصیفی در مرکزآموزشی درمانی آیت ا... روحانی انجام شده است.  :روش کار
از این مرکز  1394نفر) هستند که با رضایت شخصی درسال1705جامعه آماري مورد پژوهش کلیه ي بیماران بخشهاي بستري (

آنالیز گردید و روشهاي آماري  SPSS20ست دو قسمتی بوده و داده ها با نرم افزار ترخیص شده اند. جمع آوري داده براساس چک لی
  توصیفی استفاده گردید.

بوده است که از بین بخش هاي بستري بیمارستان بیشترین علل  %5,6درصد ترخیص با رضایت شخصی در این بیمارستان  یافته ها:
)، عوامل مرتبط با %53,5نفر (911) عوامل مرتبط با درمان %1,5نفر ( 26ترخیص با رضایت شخصی شامل عوامل مرتبط با پرسنل 

) بوده و بیشترین علل ترخیص با رضایت %33,4نفر ( 577) عوامل شخصی و خانوادگی %1,7نفر ( 29بخش هاي بستري و رفاهی 
درصد، قلب 12,9رصد، الکتیو د 14,5درصد، آنژیوبستري 35,3شخصی به تفکیک بخش هاي بستري به ترتیب، بخش زنان و زایمان 

  درصد بیشترین رضایت شخصی را در بیمارستان داشته اند. 6,2درصد، توراکس  11,8

شناسایی دالیل و تعیین علل واقعی ترخیص با رضایت شخصی می تواند منجر به ارتقا کیفیت خدمات بیمارستانی  نتیجه گیري:
ساعته  وفراهم آوردن امکانات رفاهی جهت 24تقرار مددکار بالینی بصورت گردد که دراین خصوص استقرار نظام ارتقا سالمت ،اس

  بیماران و مراجعین پیشنهاد می شود.

    ترخیص با رضایت شخصی، بیمار، بیمارستان روحانیواژه هاي کلیدي: 
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  رضایتمندي بیماران بستري از خدمات ارائه شده مرکز آموزشی درمانی
  1394آیت ا...روحانی  بابل  سال 

 
  4، حسنعلی جعفرپور، فاطمه صاحبیان*2راحله حاجی آقا بزرگی ،*1فاطمه عباسی

 
  کارشناس پرستاري بیمارستان روحانی  -1
  مسئول اعتباربخشی بیمارستان روحانی -کارشناس مدیریت بهداشتی ودرمانی -2
  سوپروایزر بیمارستان روحانی-کارشناس ارشد پرستاري -3
  کارشناس ایمنی بیمار بیمارستان روحانی-کارشناس پرستاري – 4
  

ابی ریزي و ارزشی باشد که به طور مکرر در برنامه رضایتمندي بیماران شاخص مهم کیفیت مراقبت سالمت می سابقه و هدف:
رکز مه شده در ئخدمات اراتعیین میزان رضایتمندي بیماران از پژوهش حاضر با هدف لذا .گیرد خدمات سالمت مورد استفاده قرار می

  آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل انجام گرفته است.

در مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی  1394 سال حاضراز نوع مطالعات کاربردي بوده که به روش توصیفی در مطالعه :روش کار
مورگان از بخش هاي مختلف و بصورت تصادفی به روش  مورد با استفاده از جدول 661بابل انجام شده است. نمونه گیري به تعداد 

) انجام شد. داده PSIنمونه گیري در دسترس از بیماران (بجز اورژانس و بخش هاي با مراقبت ویژه) با استفاده از پرسشنامه استاندارد (
  p<0.05معنی داري  با سطح  KRUSkal-wallissو  FRIEDMAN با آزمون هاي 21SPSSها پس از جمع آوري با نرم افزار 

  مورد تحلیل قرارگرفت.

حیطه مورد بررسی شامل هتلینگ، پرستاري، پزشکی، خدمات،  6، میزان رضایتمندي بیماران در نفر مورد مطالعه 661از بین  یافته ها:
) ٪65,1نفر ( 430متوسط، ) ٪21,2نفر ( 140) ضعیف، ٪ 0,8نفر ( 5) خیلی ضعیف، ٪0,2نفر ( 1کادر اداري، پاراکلینیکی عبارتند از: 

) و ٪88,4نفر ( 526) عالی بوده است. بیشترین رضایتمندي در حوزه پزشکی و مربوط به رفتار پزشک معالج ٪12,9نفر ( 85خوب، 
) بوده است. در بین متغییرهاي جمعیت شناختی با ٪48,1نفر ( 287کمترین رضایتمندي در حیطه هتلینگ و مربوط به وضعیت تغذیه 

  وجود داشت. ) p=000/0( ، نحوه بستري و رضایتمندي)p=029/0( ندي کل ارتباط معنی داري میان نوع شغل و رضایتمنديرضایتم

 اما با برنامه ریزي مناسب .شتقرار دا خوبی در حد ارائه شده در مرکز در این مطالعه میزان رضایت بیماران از خدمات نتیجه گیري:
در زمینه تغذیه و مهیا نمودن امکانات رفاهی با کیفیت بهتر جهت بیماران و مراجعین می توان در افزایش هرچه بیشتر رضایتمندي 

  بیماران گام برداشت.

    رضایت مندي، بیماران، بیمارستان روحانی واژه هاي کلیدي:
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  درمانی آیت ا...روحانی  بابل عوامل خطرسقوط بیماران بستري مرکزآموزشی
 

  2 راحله حاجی آقا بزرگی ،*1 فاطمه صاحبیان
 

  کارشناس ایمنی بیمار بیمارستان روحانی،کارشناس پرستاري -1
  مسئول اعتباربخشی بیمارستان روحانی -کارشناس مدیریت بهداشتی ودرمانی -2
  

عواقب ناشی از سقوط بیماران بستري در بیمارستان بسیار قابل توجه می باشد. سقوط بیماران به عنوان یکی از  سابقه و هدف:
مهمترین شاخص هاي ارزیابی کیفیت خدمات پرستاري، یک عالمت هشدار دهنده بوده که می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی 

  سقوط بیماران درزمان بستري انجام شده است. بیمار گردد. این مطلعه با هدف شناسایی عوامل خطر

مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردي بوده که به روش توصیفی درمرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی بابل انجام شده  روش کار:
. جمع آوري داده با استفاده دچار سقوط شده اند می باشد94تا اسفند 93است. جامعه و نمونه آماري شامل کلیه بیمارانی که از فروردین 

که یک روش سریع و ساده بررسی احتمال زمین خوردن بیماران بستري است انجام شده است. داده ها با نرم افزار  MORSمقیاس 
SPSS21 با انجام آزمون توصیفی و تحلیلی با سطح معنی داريp<0.05 .انجام شد  

بوده  SD=18/46با انحراف معیار  8/67) مرد, میانگین سن بیماران %4/71ر (نف 20مورد سقوط بیمار بستري  29از بین  یافته ها:
) و بیشترین %24نفر ( 7) و سایر %20نفر ( 6) و حین راه رفتن %56نفر ( 16است و بیشترین مورد سقوط مربوط به سقوط از تخت 

ست. بیشترین آسیب دیدگی مربوط به ناحیه صبح بوده ا 6شب تا  12) و در بین ساعات %1/73نفر ( 21موارد سقوط در شیفت شب 
  ) وجود داشت.=0,000P) بوده است. ارتباط معنی داري بین امتیاز ریسک افتادن بیماران و سقوط بیمار (%7/60نفر ( 17سر و پیشانی 

مناسب به  زشپیشگیري موثر از سقوط بیماران با بکارگیري و انجام ارزیابی صحیح ریسک افتادن بیماران و آمو نتیجه گیري:
کارکنان و بیماران امکان پذیر می باشد که با ارزیابی و شناسایی موقعیت هاي خطرناك و ایمن سازي موقعیت، در راستاي کاهش 

  سقوط بیماران می توان گام برداشت.

  ریسک افتادن بیمار، بیمارستان روحانی، عوامل خطر واژه هاي کلیدي:
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  1394بیمارستان کودکان امیرکال در سالمیزان گزارش دهی خطاهاي پزشکی در 
  

  2مریم بهکار ،*1سمیه شیرکش

  

 ارشناسی ارشد آموزش پرستاري، بیمارستان کودکان امیرکال ، دانشگاه علوم پزشکی بابلک-1

 کارشناس پرستاري، بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل-2

  
د شایعترین علت تهدی مهم در کنترل کیفیت خدمات سالمت محسوب می شود.ایمنی بیمار یکی از شاخص هاي سابقه و هدف:
بررسی و شناخت شرایط وقوع خطاهاي پزشکی از طریق سیستم گزارش دهی و ثبت  خطاهاي پزشکی می باشد. کننده این ایمنی،

یزان گزارش دهی خطاهاي پزشکی این مطالعه با هدف تعیین م خطا و تعدیل این شرایط در کاهش وقوع این خطاها موثر می باشند.
  در بیمارستان کودکان امیرکال انجام گرفته است.

 انجامبیمارستان کودکان امیرکال بر روي کلیه کارکنان شاغل در 1394مطالعه حاضر به صورت مقطعی توصیفی در سال  روش کار:
ک پس از توزیع چ شده توسط معاونت درمان بود.ابزار جمع آوري داده شامل چک لیست استاندارد خطاهاي پزشکی تدوین  شده است.

صورت ب خطاهاي انجام شده را با حفظ گمنامی، کارکنان در صورت تمایل، لیست مورد نظر در تمام واحدهاي تشخیصی و درمانی مرکز،
و آمار توصیفی  19spss سپس داده ها با استفاده از نرم افزار نامحسوس با انداختن چک لیست در صندوق مخصوص گزارش کردند.

  مورد تجزیه قرار گرفت.

توسط فردي غیر از خطاکار  )%7/71( مورد 38 اکثریت خطاهاي گزارش شده، گزارش شد. 94خطا در طی سال  53تعداد  یافته ها:
 )%7/54( مورد 29یشترین خطاهاي گزارش شده،  خطاها توسط پرستاران گزارش شد. )%6/56( مورد30 اکثریت موارد، گزارش شد.

کثریت خطاهاي گزارش  بی توجهی در خواندن یا اجراي دستورات بود.ا )%36( مورد 18 علت اکثریت خطاها، خطاهاي دارویی بود.
خطاها بدون  )%2/79( مورد 4 در سه ماهه سوم سال بود. )%24( مورد 18 ) در شیفت صبح و اکثریت خطاها،%4/60( مورد 32 شده،

  آسیب به بیمار بود.

خطاهاي دارویی پرستاران به علت بی توجهی در خواندن یا اجراي  اینکه بیشترین خطاهاي گزارش شده، به توجه اب نتیجه گیري:
رنامه هاي برگزاري ب بنابراین پیشنهاد می گردد که مدیران این مرکز با اقداماتی از قبیل تعدیل شرایط محیط کاري، دستورات بود،

و ایجاد سیستم کارآمد گزارش دهی و ثبت خطا همراه با به حداقل رساندن موانع گزارش آموزشی الزم جهت رفع خطاهاي پرتکرار 
 دهی در راستاي کاهش خطاهاي پزشکی و ارتقاي ایمنی بیمار گام بردارند.

  گزارش دهی بیمارستان، خطاهاي پزشکی، واژه هاي کلیدي:
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  بابلهاي شهرستان  بررسی و مقایسه شاخص هاي مهم عملکردي بیمارستان
   1394تا 1392در سال هاي 

 

  3دکتر شروین شریف پور ،*2طیبه اسماعیلی.1دکتر علی نقشینه 

 

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل .1
 مسئول آمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل  .2
 مدیر درمان، دانشگاه علوم پزشکی بابل .3

  
 مدت نشان دهنده عملکرد بیمارستان می باشند درصد اشغال تخت و طولشاخص هاي بیمارستانی مهمترین عامل سابقه و هدف: 

است.  بیمارستان فعالیتهاي عملکرد و سنجش کارایی میزان بیانگر که محسوب می شوند هاي مهم و کاربردي اقامت بیمار از شاخص
ایسه شاخص هاي مهم عملکردي شهرستان بابل، بررسی و مق با توجه به اهمیت این شاخص ها و تعیین وضعیت بیمارستانهاي

 بیمارستانها انجام  گرفته است.

مقطعی می باشد داده هاي مربوط به شاخص عملکردي درصد اشغال تخت  و متوسط  –این بررسی از نوع توصیفی روش کار: 
ررسی و مقایسه قرار مورد ب 1394الی  1392اقامت بیمار در بیمارستانهاي شهرستان بابل (اعم از دولتی و خصوصی) در سال هاي  

گرفته است. اطالعات مورد نیاز از بیمارستانهاي تابعه دانشگاه براساس فرم هاي نظام نوین آماري و سایت آمار و اطالعات بیمارستانی 
  جمع آوري گردیده است. 

 %78 ،1394و در سال %5/76 ،1393، سال%4/74 ،1392درصد اشغال تخت در بیمارستانهاي دولتی بابل در سال  میانگینیافته ها:
 ،1392درصد اشغال تخت در بیمارستان خصوصی بابل در سال یانگینافزایش داشته است.  % 6/3، 92نسبت به سال  94بود. که سال 

روز،  8/3 ،1392بود. متوسط اقامت در بیمارستان هاي دولتی بابل در سال  %7/50 ،1394و در سال %3/52 ،1393، سال51%
روز بوده است.  1/2روز بود. بیمارستان خصوصی بابل در هر سه سال داراي متوسط اقامت   1/4 ، 1394روز و در سال9/3 ،1393سال

) )، سال %9/96و ICU )5/97%مربوط به بخش 1394و  1392بیشترین درصد اشغال تخت در بیمارستان هاي دولتی بابل در سال 
 1392ست. بیشترین مدت اقامت بیمار در بیمارستان هاي دولتی بابل در سال هاي) بوده ا%5/99داخلی اعصاب ( مربوط به بخش 1393

  روز بوده است. 9/18و  2/25، 8/25مربوط به بخش پیوند مغز استخوان به ترتیب 1394و  1393و 

تخت و مدت اقامت  ل: با توجه به اینکه  تخت هاي بیمارستانی مهمترین منابع بیمارستانها بشمار می آیند و درصد اشغانتیجه گیري
نسبت به  1394بیمار در برنامه ریزي و تصمیم گیري مدیران نقش مهمی ایفا می نماید. در این بررسی، درصد اشغال تخت در سال 

سال هاي قبل افزایش داشته است شاخص اقامت بیمار در بیمارانی که نیاز به خدمات درمانی طوالنی تري دارند (مانند پیوند مغز 
،روانپزشکی و...) بیشتر بوده و مدیران بیمارستانها می توانند با استفاده بهینه از منابع و خدمات بیمارستانی موجب کاهش استخوان 

 .  مدت اقامت بخش ها فراهم آورند و از عواقب ناشی از اقامت طوالنی جلوگیر ي نمایند

   اقامت بیمار، شاخص هاي عملکردي درصد اشغال تخت، میانگین مدت اقامت بیمار، متوسطوازه هاي کلیدي: 
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   1395بررسی عدالت سازمانی و رابطه آن با رضایتمندي کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل
  

  3مریم بذرافشان ،3فاطمه آل ابراهیمی ،4زیبا رمضانی ،3بنین کاظمی ،*2فاطمه گیلچینی ، 1محمد مهدي نقیبی سیستانی

  

  بابل پزشکی علوم دانشگاه استادیار بخش سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، عضو مرکز تحقیقات سالمت دهان، -1
   بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده پژوهشی واحد کارشناس آموزشی، تحقیقات ارشد کارشناس -2
  بابل پزشکی علوم پرستار دندانپزشک ، دانشگاه -3
  بابل پزشکی علوم دانشگاه پرستار بالینی ، -4
  

 گرددالزم ازمانس براي آفرینی ارزش بیشینه با و ماندگار اي سرمایه به تبدیل سازمان در انسانی نیروي اینکه براي سابقه و هدف:
 با حاضر هدف رو این از.بپردازد خوددرسازمان ي ها نقش ایفاي خاطر به دغدغه بدون و آرامش با امنیت، تا گردد فراهم شرایطی است

  سازمانی بارضایتمندي کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل انجام میشود. عدالت رابطه بررسی

 بابل دندانپزشکی دانشکده ازکارکنان نفر 71پژوهش مورد هاي و نمونه بوده مقطعی و تحلیلی-توصیفی حاضر مطالعه روش کار:
ازمانی شده عدالت س استاندارد پرسشنامه طریقعدالت سازمانی و رضایتمندي کارکنان از .شدند انتخاب سرشماري روش به بودندکه

 Independent sampleهاي ازتست توصیفی آنالیزهاي بر عالوه .شد گیري اندازه MSQمورمن ونیهف ورضایتمندي مینه سوتا 

T testوone way ANOVA فزارآماري در نرم SPSS22 بامتغیرهاي رضایتمندي ابعاد عدالت سازمانی و ارتباط بررسی جهت 
  .شد استفاده اي وزمینه دموگرافیک

 عدالت میانگین .داشتند سال11-20سابقه  %5/46و باالتر و  کارشناس %4/39مرد،  %7/50 ز میان افراد مورد مطالعه ایافته ها:
داشتند در  باال رضایت %9/12 و متوسط از کارکنان رضایت %5/84بود.  1/3 اي مراوده و عدالت 9/2 اي رویه ، عدالت7/2 توزیعی

   ي وا رویه، توزیعی عدالت میانگین .نداد نشان را داري معنی رابطه کار سابقه و تحصیالت جنس، سن، با کلی مجموع رضایت
نداشت اما ابعاد آن با رضایتمندي کارکنان از  داري معنی ارتباط کارکنان تحصیالت نیز با سن، جنس، سابقه کار و سطح اي مراوده

  ).>01/0pي معنی داري را نشان داد (لحاظ آماري رابطه 

 مراوده عدالت از نیزکمتر رویه اي عدالت و اي رویه عدالت از توزیعی کمتر عدالت با توجه به نتایج حاصل از یافته ها نتیجه گیري:
 منابع تخصیص و توزیع در عدالت رعایت از میزان افراد ادراك در افزایش دانشکده دندانپزشکی بابل اجرا شده است. لذا اولویت اي در

روابط حاکم برسازمان میباشد .  از آن گیري و پس تصمیم در جاري روشهاي بودن از عادالنه افراد برداشت به پاداشها و سپس و
کارکنان با رضایتمندي متوسط نیز در مقایسه با کارکنان با رضایتمندي باال عدالت سازمانی کمتري را احساس میکنند و نشان دهنده 

  است که افزایش رضایتمندي کارکنان افزایش توزیع مناسب عدالت سازمانی در دانشکده را طلب میکند.آن 

    کارکنان دانشکده دندانپزشکی  رضایتمندي، عدالت سازمانی، واژه هاي کلیدي:
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   1395وضعیت چابکی دانشکده دندانپزشکی بابل بررسی 
   ،3فاطمه عبدي سید کالیی ،4بهروز شفیع زاده ،3ابراهیمیفاطمه آل  ،*2فاطمه گیلچینی ،1محمد مهدي نقیبی

  3اشرف السادات رخت اعال رستمی

  بابل پزشکی علوم دانشگاه عضو مرکز تحقیقات سالمت دهان،استادیار بخش سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، -1
  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده پژوهشی واحد کارشناس ، آموزشی تحقیقات ارشد کارشناس -2
  بابل پزشکی علوم دانشگاه،  بابل پزشکی علوم پرستار دندانپزشک ، دانشگاه -3
  بابل پزشکی علوم دانشگاه،  دندانپزشک عمومی،دانشکده دندانپزشکی بابل -4
  

 چابک با .است تغییر آن به کارا و پاسخگویی سریع سپس و محیطی تغییر درك سازمان براي یک چابکی،توانایی کلی طور به هدف: سابقه و
مهارت  در توسعه ي افزایش ،مراجعین نیازهاي به سریعتر پاسخگویی ،بهتر خدمت رسانی درجهت سازمان پیشرفت سریعتر شاهد سازمان، سازي

 دندانپزشکی دانشکده چابکی وضعیت بررسیهدف از این مطالعه  از این رو .بود خواهیم هزینه ها بهبود کنترل و کارآیی سازمان افزایش کارکنان،
  می باشد.1395 بابل

 واحدهايمسئولین  ،اروساز نفر  48 جامعه پژوهش نجام گرفت.ا 1395 سال بصورت مقطعی درو تحلیلی -این مطالعه ازنوع توصیفی روش کار:
 که پایایی و ها چابکی سازمان استانداردپرسشنامه  اطالعات از يبراي جمع آور بودند. و بهداشتی درمانی اداري مالی پژوهشی، ،مختلف آموزشی

 68-102بین نمره يمیزان چابکی سازمان در حد پایین  29-67نمره بینبا . بود145نمره کل این پرسشنامه استفاده شد.  روایی آن تایید شده بود
  و Independent sample T test هاي تست از توصیفی آنالیزهاي بر عالوهبود. در حد باال 103-145بینو نمره ي در حد متوسط 

one way ANOVA  فزارآماريا نرمدرspss22 کارکنان اي زمینه و دموگرافیک متغیرهايوضعیت چابکی و ارتباط آن با  بررسی جهت 
  .شد استفاده

چابکی دانشکده را  %3/31 .داشتندسال 21سابقه کار باالي   %1/27داراي سطح تحصیلی دکترا و %6/39زن ، %3/59درمطالعه ي ما  یافته ها:
گزارش  16-65با دامنه 4/41درسطح پایین ارزیابی کردند. میانگین چابکی در جامعه ي مورد مطالعه %3/6در سطح متوسط و %5/62در سطح باال، 

کی افزایش سن چابشد. این میانگین با جنس و سطح تحصیالت رابطه معنی داري نداشت اما با سن رابطه معنی داري را نشان داد یعنی با 
. میانگین میزان چابکی دانشکده با سابقه کار تفاوت معنی داري رانشان داد یعنی افراد با سابقه کار بین =p)04/0دانشکده بیشتر احساس می شد (

ح و بهبود تغییر و بیشترین توافق را در زمینه ایجاد اصال 04/0P= .(72%سال میزان چابکی بیشتري را در دانشکده احساس می کردند ( 20-10
  بیشترین مخالفت را بر روي سرعت خدمات رسانی به مراجعین و سرعت انجام کار پرسنل داشتند. 27%

تراتژي هاي اس ایجادبا  ارزیابی شد که توصیه می گردددر حد متوسط و رو به رشد چابکی میزان مطالعه باتوجه به یافته هاي  نتیجه گیري:
تقویت و افزایش  را دانشکده قابلیت هاي چابکیتوسط پرسنل،   ی براي باال بردن سرعت ارائه خدمات به مراجعینساختارهای زیر بهبود و جدید
  دهند.

  چابکی سازمان، دانشکده دندانپزشکی  واژه هاي کلیدي:



    نظام سالمت اداري و مالی هاي ر حوزهدانشگاهی پژوهش دسومین همایش 
  1395مرداد  14                                                                                             

  
 دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                                      

99  

 1394در سال میرکالکودکان ا بیمارستان دربررسی میزان رضایتمندي بیماران پس از ترخیص 
  

  3 حسن حسن نتاج دکتر ،2فائزه آقاجانپور  ،*1زینب حاجی تبار 

  
  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل .1
  کارشناس پرستاري، مرکز تحقیقات بیماریهاي غیرواگیر کودکان، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل .2
  مدیریت بیمارستان کودکان امیرکال، پزشک عمومی، بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل .3
  

انسان همواره در جستجوي یافتن عوامل موثر بر بهبود سبک زندگی و کاهش مخاطرات بیماري زا می باشد تا باعث سابقه و هدف: 
بهترین راه سنجش کیفیت بیمارستان بررسی میزان رضایت بیماران می باشد لذا در ازآنجایی که حفظ، بهبود و ارتقاي سالمتی گردد، 

ر همچنین این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر ب بیمارستان کمک کننده می باشد این زمینه پیگیري بیماران پس از ترخیص از
  انجام شد. 1394 بابل در سال افزایش رضایتمندي بیماران پس از ترخیص در مرکز آموزشی و درمانی امیرکالي

مقطعی در مرکز بهداشتی و درمانی کودکان امیرکالي بابل -پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردي که به روش توصیفیروش کار: 
مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد  1394بیمار ترخیص شده در سال  250بیمار بستري، 7600انجام گردیده است. جامعه آماري از 

ها با استفاده از ) و داده (p=0.001 پرسش نامۀ پژوهشگر ساختار می باشد که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت ستفاده،ا
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  spss19افزار نرم

سال بودند و از میان موارد مربوط به رضایت بیماران پس  0-5کودکان بین سن  %80یافته هاي پژوهش نشان می دهد کهها: یافته
 %70میزان رضایت از ارائه خدمات توسط دیگر کارکنان با فراوانی و %75 از ترخیص، نحوه توضیح بیماري توسط پزشک با فراوانی

زشک توضیح بیماري توسط پبیشترین میزان را به خود اختصاص داده است، در این پژوهش بین میزان دقت پزشک در معاینه، نحوه 
  ).p=0.003و نحوه رفتار پرستار با بیمار رابطه معناداري وجود دارد (

توان این مطالعه نشان می دهد که کمترین میزان رضایت مربوط به عدم کفایت اطالعات در مورد بیماري می باشد و می گیري:نتیجه
پس از  ارتباط با بیمار انتصاب فردي جهت و ران، تهیه پمفلت هاي آموزشیآموزش پرستا افزایش مانند راهکارهایی با در نظر گرفتن

  آنان اقدام نمود.  رضایتمندي میزان و بررسی پاسخگویی به سواالت درمانی منظور به ترخیص

  بیمارستان بیمار، پیگیري بعد از ترخیص، بیمار، ترخیص :يکلیدوآژه هاي 
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 زندگی -کار تعادل بر متأهل و شاغل زنان دورکاري تبین اثرات
  

  3نوابی ، نسرین2لیمنجویی محدث حبیبه ،*1زهر احدادي

  
  کارشناس رشته مشاوره و راهنمایی، کارشناس خدمات آموزشی، دانشکده پرستاري فاطمه الزهرا (س) رامسر -1
  رامسر ) س( الزهرا فاطمه پرستاري کارشناس ارشد  علم واطالعات و دانش شناسی، کتابدار، دانشکده-2
  کارشناس ارشد پرستاري، عضوهیات علمی دانشکده ي پرستاري فاطمه الزهرا( س) رامسر-3
  

دورکاري یعنی نوعی ازکار انعطاف پذیر که کارکنان را قادرمی کند تا ازمکان هاي مختلف با استفاده از تکنولوژي  سابقه و هدف:
ه باشند .این نوع ازکارمجازي درعصر الکترونیک با هدف دسترسی به ارتباطی و اطالعاتی به فعالیت هاي کاري خود دسترسی داشت

رکاري در بین دو برنامه ریزي منعطف تر جهت بهبود تعادل میان کار وزندگی اجتماعی می باشد. هدف از این بررسی تعیین تبین اثرات
  متأهل می باشد.  و شاغل زنان

درات ا .شرکت کنندگان ازمیان کارکنان زن شاغل دراسترویکرد پدیدارشناسی ، با کاربردپژوهش از نوع کیفی یناروش کار: 
. فرایند نمونه گیري با اشباع اطالعات شرکت کننده انجام گرفت20هدف بود که با نمونه گیري مبتنی بر انتخاب شدند.شهرستان رشت 

ه ي دورکاري بوده است. سنجش آگاهی نمونه در تعریف قطع گردید. شرط ورود نمونه به این بررسی کارمند زن و متاهل و آگاه از واژ
 در گرفتن نمونه تالش مبنی بر توازن سنی و داراي فرزند .شفاهی وي از این واژه توسط محققین و با پرسش از آنان ارزیابی می گردید

شیوه ي اجراي جمع آوري  بودن، تنوع پست هاي پرسنلی و نوع حرفه رعایت گردید. قبل از شروع مصاحبه درباره هدف تحقیق و
اداره دولتی  5دقیقه براي هر یک نفر نمونه از  45تا  30اطالعات به نمونه هاي این بررسی توضیح داده شد. سپس مصاحبه در زمان 

در شهرستان رشت طراحی شد. سپس به منظور رعایت حقوق اسالمی مصاحبه در خارج از محیط کاري و در اوقات شخصی ضمن 
مطالعه حاضر ریشه در چهار محور ارزش واقعی، کاربردي بودن، تداوم و  پایایی روایی ونمونه ها و با ضبط صدا اجرا شد. هماهنگی با 

   مبتنی بر واقعیت بودن دارد.

مزایا دور کاري بر تعادل میان کار و فضاي  مضمون اصلی شامل 6زیر مضمون و  31 کد اولیه، 414یافته هاي حاصل در  یافته ها:
خانواده، افزایش انگیزه و ثبات بیشتر در کار حرفه اي، عالقه مندي بیشتر خانم ها به دورکاري، ناخشنودي مدیران از اجراي دورکاري، 

  اري بود.مهیا نبودن زیر ساخت ها مانند اینترنت فعال در منزل براي دورکاري و ویژگی شخصیتی زنان براي دورک

باتوجه به بیان نظرات نمونه ها، دورکاري بر تعادل بین کار وزندگی تاثیر مثبت داشته است. بنا براین به نظر می رسد،  نتیجه گیري:
پیشنهاد ایجاد دورکاري در سازمان ها منجر به افزایش بهره وري کارمندان زن خواهد بود، هم چنین گامی مثبت براي ایجاد انگیزه و 

ش توان کاري زنان شاغل است. دورکاري انعطاف پذیري بیشتري در مواجه با مسئولیت هاي حرفه اي و شخصی را براي زنان افزای
  کارمند فراهم می کنند.

    زندگی -کار متأهل، تعادل و شاغل دورکاري، زنان اثرات تبین،واژه هاي کلیدي: 
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  در جهت تحول و نوآوري : گامی1393 -94توزیع اعتبارات معاونت آموزشی در سالهاي 
  در آموزش علوم پزشکی

  
  2، دکتر نوین نیک بخش*1دکتر سیمین موعودي

 
  مدیر اجرایی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  معاون آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  

در برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی از جمله اموري که در توسعه زیرساختهاي آموزش عالی در بخش سابقه و هدف: 
سالمت، ضروري و کلیدي است تامین نیازمندیهاي آموزشی واحدهاي تابعه دانشگاه است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت توزیع 

تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی اعتبارات معاونت آموزشی در جهت تامین اقالم و 
  طراحی شده است.   1393 -94سالهاي 

انجام  1394و  1393این مطالعه توصیفی مقطعی با ارزیابی اسناد توزیع اعتبارات معاونت آموزشی دانشگاه در طی سالهاي روش کار: 
افته به تفکیک واحد آموزشی ( اعم از دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی) و موضوع اعتبار (شامل گرفته است. مبالغ اعتباري اختصاص ی

. کتب و منابع آموزشی ضروري گروه هاي آموزشی، 4. تجهیزات پزشکی، 3. تجهیزات اداري و رفاهی، 2. تجهیزات کمک آموزشی، 1
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 21نسخه  SPSSاز طریق نرم افزار . سایر موارد) ثبت گردید. داده ها 6. اقالم مصرفی آموزش و 5

مرکز آموزشی درمانی تحت  5دانشکده دولتی و  6میلیارد) ریال اعتبار به  20( حدودا  19,921,835,696در مجموع دو سال یافته ها: 
ریال) به منظور تامین تجهیزات کمک آموزشی  7,334,680,000از اعتبارات توزیع شده ( معادل  %36,8پوشش دانشگاه اختصاص یافت. 

ریال) جهت تامین اقالم مصرفی آموزش  5,067,100,000( %25,4 ،از قبیل ویدئوپروژکتور، ویژیوالیزر، کامپیوتر و ... اختصاص یافت
 %14,1 ،زشکیریال) صرف خرید تجهیزات پ3,111,860,000( %15,6 ،(مانند مواد مصرفی آزمایشگاهی جهت دروس عملی فراگیران)

ریال) جهت تامین تجهیزات اداري و رفاهی پاویونهاي فراگیران، دفاتر کار اعضاي هیات علمی، امکانات گرمایشی  2,817,560,000(
ریال) به منظور  715,055,696( %3,6ریال) صرف خرید کتب و نشریات مرجع و  875,580,000( %4,4 ،و سرمایشی کالسها و ...

یهاي آموزشی ( اعم از هزینه برگزاري آزمونها، حق الزحمه یا حق التدریس اساتید) توزیع گردیده است. میانگین و تامین سایر نیازمند
، تجهیزات پزشکی 267 ±440، اقالم مصرفی آموزش 386 ±368انحراف معیار اعتبار اختصاص یافته جهت تجهیزات کمک آموزشی 

میلیون ریال  38 ±81و سایر نیازمندیهاي آموزشی  46±68، کتب و منابع آموزشی 148 ±171، تجهیزات اداري و رفاهی 164 211±
  بوده است. 

  تامین نیازمندیهاي آموزشی واحدهاي تابعه دانشگاه گام مهمی در جهت تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی است. نتیجه گیري: 

    آموزش علوم پزشکیاعتبار، معاونت آموزشی، تحول و نوآوري، واژه هاي کلیدي: 
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  اقتصاد مقاومتی  با تاکید بر علمی حوزه ي مدیریت مالی نظام سالمت هايبررسی برونداد
  

  *3رام تیرگرآ، 2، زهرا آقالري1سحر عموزاده

  
  ،کارشناس فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -1

    دانشگاه علوم پزشکی بابل کمیته تحقیقات دانشجویی، مهندسی بهداشت محیط ، -2
 دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

 

اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهاي اصولی و تأثیرگذار در حوزه ي مدیریت مالی نظام سالمت می باشد که با تحقق  سابقه و هدف:
با هدف بررسی بروندادهاي علمی در  حاضر مطالعهآن می توان الاقل بخشی از چالش هاي اقتصادي نظام سالمت را برطرف نمود. 

  انجام پذیرفت.  نظام سالمت خصوص اقتصاد مقاومتی در حوزه ي مدیریت مالی

شماره از پنج مجله علمی پژوهشی (در حوزه مدیریت بهداشت و درمان)  133مقاله در قالب  1264در این مطالعه مقطعی،  روش کار:
به شیوه سرشماري بررسی شدند. جهت جمع آوري داده ها از فرم محقق ساخته و براي  1393ساله تا پایان سال  18طی دوره اي 

  یه تحلیل داده ها از شاخص هاي آمار توصیفی استفاده شد. تجز

منتشر  نظام سالمتاز کل مقاالت) در حوزه ي مدیریت مالی و اقتصاد  %5/6( مقاله 83 از مجموع مقاالت مورد بررسی یافته ها:
الی با مصادیقی همچون صرفه در خصوص پیاده سازي اقتصاد مقاومتی در حوزه ي مدیرت م )%2مقاله(کمتر از  24که تنها  ه بودشد

خالقیت و ) %3/0(مورد  4 اتکا به منابع و ظرفیت هاي داخلی )،%4/0(مورد  6 )، کارآفرینی%8/0(مورد  10 جویی و کاهش هزینه ها
 8/63درصد به شیوه توصیفی، و در  7/39درصد) بصورت مطالعات اصیل،   7/86اکثر مقاالت این حوزه (. ند) بود%3/0( 4و نوآوري 

  درصد با استفاده از چک لیست محقق ساخته به اجرا در آمده بودند.

مواردي از اقتصاد مقاومتی در مدیریت مالی به چشم می خورد اما  گرچه در مقاالت حوزه مدیریت بهداشت و درمان نتیجه گیري:
طالعه و پژوهش به م پژوهشگرانابیري جهت ترغیب اتخاذ تدبنابر این  تعداد آنها با توجه به شرایط کنونی کشور اندك به نظر می رسد.

یه توص و ارائه راهکارهایی جهت پیاده سازي این مهم در مدیریت مالی نظام سالمت پیرامون اهداف و سیاست هاي اقتصاد مقاومتی
  .می شود

  .نظام سالمت ،مدیریت مالی، اقتصاد مقاومتی واژه هاي کلیدي:
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  سایت ها در جهت اقدام و عمل به سیاست هاي اقتصاد مقاومتیضرورت بهره گیري از ظرفیت وب 
 

  2 زهرا آقالري ، *1آرام تیرگر

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل پژوهشکده سالمت، دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، -1
   پزشکی بابلدانشگاه علوم کمیته تحقیقات دانشجویی، مهندسی بهداشت محیط ،  -2
  

ابزارهاي اطالعاتی و بطور خاص وب سایت ها، در تحقق بسیاري از اهداف بشر، سازمان،  نقش و کارکرد بی مانند سابقه و هدف:
از این رو وب سایت مراکز دانشگاهی را میتوان محل مناسبی براي اطالع رسانی و فرهنگ  دولت و جوامع بر کسی پوشیده نیست.

 بهره گیري از این وضعیت بررسی هدف با گزارش عملکرد و ارائه دستاوردهاي پژوهشی برشمرد.  مطالعه حاضرسازي و در عین حال 
   انجام پذیرفت. مقاومتی عمل به سیاست هاي اقتصاد در راستاي ابزار در کشور و دانشگاه

 1394تا  1392ی کشور از سال علوم پزشک دانشگاه 47 سایت وب این مطالعه بصورت طولی طی سه سال پیاپی روي روش کار:
 فرمی بکمک اطالعات گردآوري مورد مقایسه قرار گرفته است. 1395انجام شده و در نهایت با آخرین وضعیت موجود در خرداد ماه 

 دیگر یا  خنرانیس آموزشی، مطالب انتشار مقاومتی، اقتصاد کمیته لوگوي سال، شعار متغیرهایی مانند وجود به استناد با و ساخته محقق
  . پذیرفت اصلی سایت،انجام صفحه مقاومتی در اقتصاد خصوص در اقدامات

با استناد به درج شعار سال در صفحه اول وب سایت دانشگاه ها، میزان بهره گیري از وب سایت بعنوان ابزاري در خدمت  یافته ها:
 85، 1395و در سال  82، 82، 55نبود( به ترتیب  از بهبود چشمگیري برخوردار 1393سیاست هاي اقتصاد مقاومتی، جز در سال 

دانشگاه این کمیته تشکیل و خبر آن در وب سایت دانشگاه درج گردید.  7درصد).از نظر گزارش تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی، تنها در 
درصد  51تا  22مورد بررسی بین از نظر درج متن یا گزارش فعالیت ها پیرامون اقتصاد مقاومتی نیز، میزان بهره برداري طی سال هاي 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل از حیث متغیرهاي مورد بررسی در تمام این سال ها از شرایط قابل قبولی برخوردار  متغیر بود.
  بوده است.

 سویی، از و دهش مبدل جامعه اصلی اولویت به اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی که کشور فعلی شرایط به توجه بانتیجه گیري: 
ها در راستاي اقدام و عمل به برنامه هاي اقتصاد مقاومتی،  تا دانشگاه است الزم نظر به نقش بی بدیل ابزارهاي فناوري اطالعات،

  این ابزار در جهت اطالع رسانی و فرهنگ سازي بهره جویند. بالقوه توان هدفمند از حداکثر بطور

 .دانشگاه اومتی،مق اقتصاد سایت، وب :کلیدي هاي واژه
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  مدیریت منابع آموزشی دانشگاه ها اقدامی همسو با سیاست هاي اقتصاد مقاومتی
  

  ،5،ایرج علیمحمدي4، مصطفی پویا کیان3، خدابخش جوانشیر 2 سید حسین موسوي انیجدان ،*1آرام تیرگر
  7، منیره پروانه6ایمان جهانیان 

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل پژوهشکده سالمت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت،دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات  -1
  دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده پیراپزشکی،یار و عضو هیأت علمی استاد -2
  دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده توانبخشی،و عضو هیأت علمی  دانشیار -3
  شهید بهشتی، تهران نشگاه علوم پزشکیدا دانشکده بهداشت،یار و عضو هیأت علمی استاد -4
  ایران، تهراندانشگاه علوم پزشکی  دانشکده بهداشت،یار و عضو هیأت علمی دانش  -5
  دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده پزشکی،و عضو هیأت علمی مربی  -6
  زشکی بابلدانشگاه علوم پ کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، -7

 

استفاده بهینه از منابع در هر سازمانی را می توان یکی از اهداف مشترك در علم مدیریت و در عین حال سیاست هاي اقتصاد  سابقه و هدف:
راستاي سیاست آموزشی در دانشگاه را می توان مصداق کاملی از اقدام در  مقاومتی دانست. بنابراین جلوگیري از اتالف منابع و ارتقاء بهره وري

هاي اقتصاد مقاومتی و مدیریت منابع برشمرد. هدف از پژوهش حاضر اصالح روند مدیریت آموزشی دانشگاه ها با بررسی علل تعطیلی کالس 
  هاي آغاز ترم بعنوان یکی از مصادیق اتالف منابع بوده است.

جویان سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و بابل این پژوهش بصورت مقطعی بین استادان، کارشناسان آموزش و دانش روش کار:
به اجرا در آمد. طی این بررسی آراء استادان،کارشناسان آموزشی و دانشجویان پنج دانشکده شامل پزشکی، دندانپزشکی،  1394-95طی نیمسال اول 

ضا گرفت. روایی صوري ابزار از طریق مشارکت شش نفر از اع پیراپزشکی، توانبخشی و بهداشت با استفاده از فرمی محقق ساخته مورد بررسی قرار
) تعیین گردید. جهت پردازش داده ها از شاخص آمار توصیفی و Test-retestآزمون مجدد ( –هیات علمی و پایایی آن با استفاده از شیوه آزمون 

  .در نظر گرفته شد p>05/0استنباطی استفاده شد و سطح معنی داري 

نفر از دانشجویان غایب در جلسه نخست ترم نشان  130نفر از کارشناسان آموزش، و  42نفر از استادان،  59زش حاصل از نظرات پردا یافته ها:
 داد که به عقیده همه آنان یکی از عوامل بسیار مهم تعطیلی کالس هاي آغاز ترم، هماهنگی دانشجویان با یکدیگر بوده است بگونه اي که بر

ر تا پنج (به منزله شدت اثر هر یک از عوامل)، میانگین اثر این عامل به عقیده استادان، کارشناسان آموزش و دانشجویان به اساس مقیاسی از صف
بوده است. البته سابقه عدم تشکیل کالس در ترم هاي گذشته، عدم تاکید جدي آموزش  23/2±40/1و 31/4±78/0،  29/4±77/0ترتیب برابر با 

  امکانات رفاهی و اقامتی نیز بعنوان دیگر عوامل عمده چنین پدیده اي ذکر شدند. و ناهماهنگی در خصوص

با توجه به نتایج، بکارگیري تدابیري جهت مقابله با هماهنگی هاي ناصواب دانشجویان در برگزار نشدن کالس ها را می توان از  نتیجه گیري:
قاء بهره وري آموزشی، و در حقیقت مدیریت درست منابع و در عین حال اجراي سیاست جمله اقدامات الزم به منظور جلوگیري از اتالف منابع، ارت

  هاي اقتصاد مقاومتی در دانشگاهها بر شمرد.

    مدیریت منابع آموزشی، اقتصاد مقاومتی، تعطیلی کالس هاي درسی واژه هاي کلیدي:
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  بررسی هزینه دارو یی نسخ پزشکان خانواده شاغل در معاونت بهداشتی بابل 
  1394و1393در سال 

 

  4مهناز بازگیري  ،4، حمیدرضا طاهري3، فاطمه قربانزاده آهنگر2سید محمد حسینی ایمنی ،*1محمود رمضانی

  
 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، رویی، کارشناس مسئول دادکترداروساز -1
 عضوکمیته بررسی نسخ دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل  -2
 عضوکمیته بررسی نسخ دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
 عضوکمیته بررسی نسخ دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل -4

  
امروزه یکی از مشکالت بزرگ سیستم سالمت دنیا استفاده غیر منطقی از دارومی باشد وضعیت و کمبودهاي آن از          سابقه و هدف: 

ستند ترین راههاي               شد یکی از م سی می با سخه نوی شمار می آید و یکی از علل مهم آن فرهنگ غلط ن سی مردم به  سا شکالت ا م
خ دارویی به صورت فصلی و سالیانه بررسی و نتایج حاصل از آن به       بررسی نظارت بر نحوه نسخه نویسی پزشکان تحت پوشش نس       

  اطالع پزشکان  ومسئولین جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی و نظارتی می رسد 

 1394و  1393نسـخ دارویی که در سـالهاي    295687این مطالعه به صـورت توصـیفی و گذشـته نگر بر مجموع     مواد و روش ها:
در مراکز بهداشتی درمانی  جهت بیماران سطح یک تجویز گردیده است با استفاده از نرم افزاز پردازشگر  توسط پزشکان خانواده شاغل 

  داروئئ مورد بررسی و پردازش قرار گرفت.

سخ،   295687از مجموع تعداد  یافته ها: سال   %43,2( 127883ن سخ مربوط به  سخ (  167804و  1393) ن سخ مربوط به  %56,75ن ) ن
نه در دو ســــال(   و همچن 1394ســــال  کل هزی یال، مبلغ   18136857881ین از مجموع  یال (  6968736908ر ) و %38,42ر

 93174و  68988به تر تیب  1394و  1393) بوده اســت همچنین میانگین ریالی نســخ در ســال هاي%61,28ریال (11168120974
  ریال افزایش) بوده است 24186ریال (با 

با  1394تا حدودي منطقی و غیر قابل اجتناب می باشد چون در سال    1394و1393ر سالهاي  افزایش هزینه دارویی د نتیجه گیري:
قلم ) همچنین ورود اقالم دارویی گرانقیمت به لیست دارویی سطح    436قلم به 270افزایش قیمت وافزیش تنوع اقالم در سطح یک ( 

ستاي منطقی    سخ و همچنین در را شکان جدید الورود مداخالت      یک مواجه بودیم ولی در افزیش تعداد ن صا پز صو کردن تجویز دارو خ
  آموزشی نظارتی و مدیریتی نمود تا از افزایش غیر منطقی هزینه هاتی دارویی جلوگیري کرد .

 پزشکان خانواده، هزینه دارویی، بیمه روستایی سطح یک   واژه هاي کلیدي:
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  همسو با فرهنگ اقتصاد مقاومتی ،از منظر فرهنگ قرآنی راهکارهاي مدیریت مصرف آب
  

  2، سمیه جعفریان*1زهرا آقالري

  
  ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابلبهداشت محیطمهندسی  -1
  کارشناس مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  

جهاد  و شکوفایی براي توسعه، بلکه در تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتیآب نه تنها در آیات قرآنی  مدیریت مصرف سابقه و هدف:
 همسو ،قرآنی فرهنگ منظر از آب مصرف لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهاي مدیریت .ارزش ویژه اي دارد اقتصادي کشور

  مقاومتی انجام پذیرفته است. اقتصاد فرهنگ با

آیات قرآن کریم و کتابچه خالصه مقاالت همایش هاي  از بهره گیري با سیستماتیکمروري  مطالعه یک تحقیق این روش کار:
 فرهنگ آب، مدیریت مصرف، : شامل کلیدي کلمات. است پذیرفته انجامGoogle  استنادي پایگاه در جستجوي و اینترنتی مرتبط، منابع

 مقاله 25 مرتبط، غیر مقاالت حذف و مقاالت چکیده مطالعه از پس که شد یافت مقاله 93 مجموع در قرآنی، فرهنگ اقتصاد مقاومتی
  .شد استفاده تحقیق این در

 یاهانگ و افزایش زیست محیط در اعتدال، تغییر معناي از منظر قرآن به آب بررسی مقاالت نشان داد که مدیریت مصرف یافته ها:
 در چنانچه است. تبذیر و اسراف از دوري آب، بهینه است. در آیات قرآن راهکارهاي مدیریتی مصرف آب شامل مصرف جانوران و

 و »کندمی نازل اندازه و قدر به آبی آسمان از که خدایی آن و« است ثابت و معین آب به صراحت بیان شده منابع سوره زخرف11آیه
 60همچنین در آیه». مکنید اسراف و بیاشامید و بخورید خدا نعمتهاي از« شود اسراف نباید آب آمده در مصرف سوره اعراف 31در آیه

 از یريجلوگ است. از مصادیق فرهنگ اقتصاد مقاومتی نیز، فاسد عمل معناي به آب، نادرست و نابجا مصرف گونه هر سوره بقره آمده
 قدرتی لعوامچرا که آب از . ملی می شود احیا منابع به کمک و اقتصادي سود است که منجر به تأمین اعتدال و رعایت تبذیر، و اسراف

از دیگر روشهاي  )5 حج ،99 انعام ،24یونس. (شود می بشري جوامع ثروت غذایی و هاي محصوالت، فرآورده افزایش موجب است که
 هب در سوره کهف نیز خداوند. است که در سوره ي شعرا بدان اشاره شده سهمیه بندي آب از طریق سدسازي مدیریتی مصرف آب،

  . کند می اشاره قدرتمند تمدنهاي به دستیابی و اقتصادي شکوفایی و ، رشد آب مدیریت در سدسازي نقش

مطالعه حاضر بیانگر آن است که از مصادیق قرآنی که براي ما مسلمانان بسیار ارزشمند است، می توان جهت ترویج  نتیجه گیري:
نگ اقتصاد مقاومتی نیز تامین شده و به اعتالي راهکارهاي مدیریت مصرف بهینه آب میان مردم بهره برد که اینگونه مصادیق فره

  کشور کمک شایانی می شود.

    مدیریت مصرف، آب، فرهنگ قرآنی، فرهنگ اقتصاد مقاومتی. :واژه هاي کلیدي
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  سهم هزینه سالمت در سبد خانوار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل  بررسی 
  

  2، رحیم ملک زاده*1حسین نوروزي

  
  معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناس ارشد  -1
  کارشناس مبارزه با بیماریها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
 

سالمت به عنوان یکی از پیش شرط هاي اصلی نظام رفاه اجتماعی شناخته شده است. بخشی از درآمد خانوار در  :سابقه و هدف
همه جوامع دنیا صرف هزینه هاي مرتبط با سالمت (خدمات بهداشتی و درمانی ) می گردد. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی سهم 

 پزشکی بابل می باشد. هزینه سالمت در سبد خانوار کارکنان دانشگاه علوم

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و به روش توصیفی انجام شد. جامعه آماري این پژوهش، کارکنان دانشگاه علوم  روش کار:
داده هاي جمع آوري شده در نرم چک لیست محقق ساخت استفاده شده است.  ابزار پزشکی بابل بود. براي جمع آوري اطالعات، از

  مورد تحلیل قرار گرفت.  SPSSافزار وارد و در نرمافزار اکسل 

نتایج آزمون تی گویاي آن است که میانگین دو گروه از کارمندان با نوع استخدام متفاوت، تفاوت معناداري با یکدیگر داشته یافته ها: 
ستند. میانگین میزان هزینه سالمت درصد در میزان هزینه سالمت در سبد خانوار با هم متفاوت ه95و این دو گروه با سطح اطمینان 

پیمانی از کارمندان با نوع استخدام تبدیل وضعیت بیشتر و باالتر می باشد.  -در سبد خانوار گروه کارمندان با نوع استخدام رسمی
است که  نبنابراین فرض صفر تحقیق رد و فرضیه تحقیق تایید و پذیرفته می شود. بررسی آزمون آنالیز واریانس یکطرفه گویاي آ

مقطع تحصیلی از پاسخگویان با شرایط متفاوت، تفاوت معناداري با یکدیگر   میانگین میزان  هزینه سالمت در سبد خانوار شش گروه
متفاوت هستند. میزان هزینه سالمت درصد در میزان هزینه سالمت در سبد خانوار با هم 95داشته و این شش گروه با سطح اطمینان 

نزد کارمندان داراي مقطع تحصیلی دکتري و فوق لیسانس از سایر گروه ها باالتر و بیشتر می باشد. بنابراین فرض صفر در سبد خانوار 
  تحقیق رد و فرضیه تحقیق تایید و پذیرفته می شود.

 با بابل کیشپز علوم دانشگاه کارکنان خانوار سبد در سالمت هزینه سهم بین که دهد می نشان حاضر پژوهش نتایج نتیجه گیري:
یمت، در نظر گرفتن اثر ق بنابر این افزایش هزینه کل بهداشت و درمان خانوارها بدون. دارد وجود رابطه تحصیلی مقطع و استخدام نوع

 یک موضوع جدي است و سیاست هاي بهداشتی و درمانی بایستی در جهت تعدیل آن باشد.  

  خانوار، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابلسالمت، هزینه هاي سالمت، سبد : واژه هاي کلیدي
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هاي دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص اجراي نظام  دیدگاه مدیران و مسئولین بیمارستان
   پرداخت مبتنی بر عملکرد

  

  *4پور شیروانینصراهللادکتر سیدداود ، 3زاده کبریا، رحیم ملک2، دکتر حمید خاکساریان1دکتر سیدمظفر ربیعی

  
  دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشیار، گروه بیهوشی،  -1
  مدیر بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  ها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس مبارزه با بیماري -3
  سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابلاستادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده  -4
  

ارائه  ،مالی هايانگیزاننده گیري عملکرد واندازهبا پرداختی است که  هايمدلیکی از  پرداخت مبتنی بر عملکردنظام  و هدف:سابقه 
این مطالعه به منظور بررسی دیدگاه مدیران و مسئولین  .کندمیخدمات سالمت تشویق را در جهت افزایش کمیت و کیفیت کنندگان 

  هاي دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفته است.در بیمارستان پرداخت مبتنی بر عملکرددر خصوص اجراي نظام 

بالینی و هاي انجام گرفت. نمونه پژوهش مدیران، سوپروایزرها، سرپرستاران بخش 1395این مطالعه مقطعی در بهار  روش کار:
نژاد، شهید بهشتی، آیت ا.. روحانی، کودکان امیرکال و پرتو درمانی شهید هاي شهید یحییتشخیصی و مسئولین واحدهاي بیمارستان

هاي آموزشی در خصوص مبانی، ساختار و ساز ها بعد از برگزاري دورهرجایی بابلسر بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. داده
 SPSSدر  و، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به صورت خودایفاد جمع آوري پرداخت مبتنی بر عملکردایی نظام و کارهاي اجر

  تحلیل شد. >05/0αداري هاي آماري در سطح معنیبا آزمون 23نسخه 

) سرپرستاران و مسئولین واحدها بودند. میانگین %1/80نفر ( 101) زن و %5/58نفر( 74مدیر و مسئول مورد بررسی،  126از  ها: یافته
ها ) مدرك لیسانس داشتند. افراد مورد بررسی از مزایا، معایب، چالش% 3/79سال بود. بیشتر افراد ( 3/13±2/8کل سابقه مسئولیت افراد 
مورد را (با احتساب تکرار پذیري) مطرح نمودند.  156و  180، 221، 167به ترتیب  پرداخت مبتنی بر عملکردم و راهکارهاي اجراي نظا

) %3/54نفر ( 69با سازو کارهاي موجود موافق بودند.  پرداخت عملکرد) به اجراي نظام %8/42نفر ( 55) به اثربخشی و %7/46نفر ( 59
) اعتقاد داشتند که در صورت %83/45نفر ( 58استقبال خواهند نمود.  پرداخت عملکردي نظام اعتقاد داشتند که اکثر کارکنان از اجرا

گیرند. بین محل خدمت، رده مدیریتی و اجراي نظام پرداخت مواجهه با اعتراضات زیردستان، مورد حمایت و پشتیبانی مافوق قرار می
ار د، مقطع تحصیلی و اجراي نظام پرداخت عملکرد ارتباط غیرمعنی) و بین جنس، سابقه مدیریتP>05/0دار (عملکرد ارتباط معنی

  ).P<05/0وجود داشت(

دارند. پیشنهاد ن پرداخت مبتنی بر عملکردخیلی از مسئولین انگیزه الزم را براي اجراي نظام  نتایج این مطالعه نشان داد :نتیجه گیري
اي ههاي مختلف ارائه کنندگان، مشکالت و نارساییبا نظارت مستمر و مصاحبه با گروه پرداخت عملکردگردد کمیته دانشگاهی نظام می

  احتمالی را در فرایند اجرایی شدن نظام مذکور شناسایی و مداخالت متناسب را اجرا نمایند.

    دیدگاه مدیران، دیدگاه مسئولین  ، نظام عملکرد،مبتنی بر عملکرد، پرداختنظام  هاي کلیدي: واژه
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   1394مت تمام شده و درآمد ارائه خدمات طب کار در معاونت بهداشتی بابل سالقی
  

  4محمد فالح 3، دکتر بهرام میرزایی2، داود رحیمی*1افسانه یحیی نژاد

  

  کارشناس مامایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  پزشکی بابلکارشناس مسئول بهداشت حرفه اي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم -2
  پزشک عمومی مسئول طب کار، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل – 3
  کارشناس بهداشت حرفه اي، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-4
  

دمات خدانستن هزینه فعالیت ها میتواند سازمان ها را در اتخاذ تصمیماتی که سبب صرفه جویی در کیفیت و بهبود سابقه و هدف: 
خل امی شود، یاري رساند. از جمله مزایاي این شیوه اطالع از هزینه واقعی فعالیتها است تا با توجه به هزینه واقعی، انجام فعالیت را در د

سازمان یا از طریق بخش خصوصی تصمیم گیري شود. هدف از این مطالعه محاسبه قیمت تمام شده و میزان درآمد حاصل از ارائه 
  ار در معاونت بهداشتی می باشد.خدمات طب ک

انجام گرفته و جامعه پژوهش کلیه کارگران و متقاضیان استخدامی  1394این مطالعه به روش توصیفی بوده که در سال روش کار: 
نفر ماهانه  130دریافت خدمات طب کار که به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها دفتر ثبت مراجعین در حدود 

  اکسل وارد و سپس با شاخص مرکزي و پراکندگی مورد توصیف قرار گرفت.  بوده و داده در 1394ماه سال  8به مد ت 

ریال و خرید تجهیزات با وسایل  1300000000بیشترین هزینه طب کار مربوط به حقوق و اضافه کاري پرسنل با احتساب یافته ها: 
ریال 1480000000ل بوده که در مجموع تقریباً ریا 60000000اتاق با امکانات حداقل  4ریال و اجاره  120000000جانبی آن برابر با 

ریال درآمدزایی  580000000ماه  8اي شرکتها و کارخانجات و مراجعین به طب کار در طی محاسبه شده است. از طرفی معاینات دوره
  داشته است.

ل می باشد و این در حالی است ریا1130000نتایج نشان می دهد سرانه هر فرد دریافت کننده خدمات طب کار تقریباً نتیجه گیري: 
ریال دریافت می گردد بنا براین جهت دسترسی آسان و ارزان این خدمات  540000که بازاي هر فرد دریافت کننده خدمات طب کار 

  نسبت به بخش خصوصی پیشنهاد می گردد که خدمات طب کار از طریق این معاونت ارائه گردد.

   درآمد، قیمت تمام شدهخدمات طب کار، واژه هاي کلیدي: 
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  تجربه موفق بیمارستان شهید رجائی بابلسر در چینش نیروي انسانی بر اساس تعادل درآمدي
  

  3، دکتر علی شبستانی منفرد*2فاطمه عباسپور ، 1دکتر حمید شفیعی

  

 دکتراي روانشناسی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی بابل .1

  اموراداري ومسئول کارگزینی مرکز پرتودرمانی شهیدرجائی بابلسرکارشنا س ارشد مدیریت مالی، کارشناس  .2
 دکتراي فیزیک پزشکی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل .3

  

منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهم ترین سرمایه هر سازمان است و یکی از عمده ترین برنامه ریزیهاي  :هدف سابقه و
سازمانی برنامه ریزي منابع انسانی است. برنامه ریزي نیروي انسانی فرایندي است که به وسیله آن سازمان معین می کند براي نیل به 

ه تخصص و مهارت هایی براي چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد. لذا هدف اصلی این پژوهش اهداف خود به چه تعداد کارمند، چ
  مشخص کردن عوامل موثر بر موفقیت بیمارستان شهید رجائی بابلسر در برنامه ریزي نیروي انسانی خود است.

 .بیمارستان شهیدرجائی بابلسر انجام شدبخش تشخیصی درمانی  5در  1393که در سال  بودتوصیفی  نوعاین مطالعه از : کار روش
و سامانه آذرخش  HISبه منظور جمع آوري داده هاي اطالعات هر بخش به صورت جداگانه از درآمد و نیروي انسانی آن توسط سیستم 

  استفاده شد.  Excelاستخراج شد سپس براي تجزیه و تحلیل داده ها به صورت مقایسه اي و نمودار از نرم افزار 

 3بخش مورد پژوهش در  بیمارستان شهید رجائی بابلسر،  5نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از تعداد  یافته ها:
ریال،  163/701/353ریال، داروخانه به میزان  105/594/417ریال، پرستاري به میزان  399/087/277/26بخش رادیوتراپی به میزان 
ریال با  -440/283/301ریال و رادیولوژي به میزان  -706/464/095/1بخش آزمایشگاه به میزان  2و  به صورت مثبت و سودآور

صورت منفی و زیان ده می باشند. نتایج ترازهاي هر بخش به بخش ها بازخورد داده شد و مداخالت جهت جلوگیري از تکرار زیان ده 
بخش هاي زیان ده ادغام نیروي انسانی، کاهش جذب نیرو، کاهش پرداخت بودن در ماه هاي آتی انجام گرفت، به این صورت که در 

غیر مستمر پرسنل، بهبود تجهیزات و استاندارد سازي در بعضی موارد صورت پذیرفت. همچنین با تخصیص و تعیین سقف پرداخت 
  شد.غیر مستمر براي هر بخش براساس درآمد، کنترل و مدیریت بهینه در جذب نیروي انسانی انجام 

مداخالت در جهت جبران شرایط ایجاد تراز منفی در بخش هاي زیان ده انجام و با برنامه ریزي دقیق از ورود نیروهاي  نتیجه گیري:
  غیرضروري به بخش جلوگیري شد.

 برنامه ریزي نیروي انسانی، جذب نیرو، سود و زیان، بیمارستان شهید رجایی بابلسر :هاي کلیدي واژه

   



    نظام سالمت اداري و مالی هاي ر حوزهدانشگاهی پژوهش دسومین همایش 
  1395مرداد  14                                                                                             

  
 دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                                      

111  

در کاهش  1394با پاییز  1393فرم ارجاع توسط پزشکان خانواده شهري در پاییز  مقایسه ارائه
  هزینه هاي ویزیت به متخصصین

  

  نجیبه حسن پور

  
  معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس مامایی،کارشناس گسترش شبکه،

  

برنامه پزشک خانواده شهري و نظام ارجاع به منظور کاهش هزینه  وامکان دسترسی مردم به خدمات سالمت، می  و هدف:سابقه 
باشد. نظام ارجاع به عنوان پل ارتباطی بین ارائه دهندگان و دریافت کنندگان ، خدمات را از پایین ترین سطح به سطوح باالتر هدایت 

را مورد بررسی قرارداده  1393با پاییز سال  1394ارجاع به پزشکان خانواده شهري در پاییز سال می نماید. این مطالعه روند ارائه فرم 
  است.

این مطالعه از نوع مقطعی بوده که تعداد فرمهاي ارجاع ارائه شده به پزشکان خانواده را مورد مطالعه قرار داده است. ابزار  روش کار:
  استفاده از نرم افزار اکسل می باشد. جمع آوري داده ها، فرم هاي محقق ساخته با

) فرم ارجاع %39,2عدد) (20000بسته ( 400پزشک خانواده طرف قرارداد 102از بین  93بر اساس نتایج مطالعه در پاییز  یافته ها:
)  %24,5پزشک( 25پزشک  102) بوده اند از %62,25نفر مرد (  249) و%37,75نفر زن (151تحویل داده شده است. از این تعداد پزشکان 

عدد  14800بسته ( 296 پزشک طرف قرارداد 108از بین  94بر اساس همین مطالعه در پاییز  ست .مستقر در معاونت بهداشتی بوده ا
پزشک  108) بوده اند از %69,3نفر مرد (205) و %30,7نفر پزشک زن ( 91) فرم ارجاع تحویل داده شده است. از این تعداد 27,4%) (
این مطالعه مشخص شده است که پزشکان مستقر در مراکز مجري و ) مستقر در معاونت بهداشتی بوده است. در %23,1پزشک ( 25

  مراکز ملکی تامین اجتماعی (دولتی) از فرم ارجاع بیشتر استفاده کرده اند .

بوده است که  94بیشتر از پاییز  93این مطالعه نشان می دهد در طی زمان هاي یاد شده دریافت از فرم ارجاع در پاییز نتیجه گیري: 
نشان دهنده ي تغییر نگرش مناسب تر پزشکان خانواده شهري به امر سالمت محوري که از اهداف بلند مدت پزشک  این مسئله

خانواده شهري میباشد بوده است . لذا آموزش بیشتر بر روي تغییر نگرش و ایجاد تغییر رفتار پزشکان خانواده شهري و همچنین ایجاد 
  المت محوري برنامه پیشنهاد می شود.فرهنگ سازي مناسب به مردم با تکیه بر س

  پزشک خانواده، نظام ارجاع، سالمت محوري واژه هاي کلیدي:



  
  نظام سالمتاداري و مالی  هاي پژوهش در حوزهدانشگاهی سومین همایش                                                                                                                    

  1395شهریور  14
 دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                        

112 

در  93و 92تاثیر افزایش هزینه آزمایشات تشخیص طبی بر مراجعات مردم در شش ماهه اول سال 
 آزمایشگاه مرکز بهداشت بابل

  تبار گل مرتضی علی پور، سیدحسن حسین ،*فرد ابراهیمی فاطمه سیده
  

  بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل ارشد، معاونت کارشناسی
  بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناسی، معاونت
  بهداشتی،  دانشگاه علوم پزشکی بابل کارشناس، معاونت

  

فیت کی ومسافت  ،هزینهعواملی مثل  مندي از خدمات سالمت توسط آحاد مردم بطور معمول تحت تاثیر فراوانی بهره و هدف:سابقه 
اثیر ممکن است تعداد مراجعین را تحت ت ،چنانچه هزینه آزمایش در آزمایشگاه افزایش یابدبراساس همین الگوي رفتاري  قرار می گیرد.

نجام ا ین در آزمایشگاه مرکز بهداشت بابلتعداد مراجع وافزایش هزینه آزمایشات تشخیص طبی  تاثیراین مطالعه به منظور قرار دهد. 
  گرفت.

  
 جامعه پژوهش افراد مراجعه .انجام گرفت 1393معادل آن در سال و1392سال شش ماهه اول  این مطالعه توصیفی در :کارروش 

بت شده ث دفترها از داده .که به صورت سرشماري انتخاب شدندبودند  هاي سنیکننده به آزمایشگاه مرکز بهداشت بابل از همه گروه
 صیفتواستفاده از نرم افزار اکسل مورد  با جمع آوري و ولیست تعرفه دولتب ابالغ شده به مرکز بهداشت   قسمت پذیرش آزمایشگاه

  قرار گرفت.
  

  به ترتیب فراوانی  92ماهه اول سال   6تعداد آزمایشات انجام شده در  :ها یافته
CBC,  3714 (62%) - U/A ,  3618 (60%) - FBS, 1983( 50%) - Cho,2546(42%) -  TG,2544 (42%) 

 بوده است  به شرح زیر  93ماهه اول سال  6که در مدت مشابه سال بعد یعنی  بود

CBC (41%) ,)U/A (41%) ,FBS (30%) ,Cho (50%) ,TG(50%) 

  ,CBC= 23840, FBS=9300, Cho=10700, TG=1470     92مت آزمایشات به تفکیک درسال قی

U/A=10700-      93و قیمت آزمایشات در مدت مشابه در سالCBC=29920,FBS=15840, Cho=17600, 

TG=23760, U/A=16720 .افزایش یافت  
  

اي در کاهش مراجعه مردم داشته  تاثیر  قابل مالحظهافزایش قیمت تست هاي آزمایشگاهی این مطالعه نشان داد  :گیري نتیجه
  پیشنهاد می گردد در افزایش تعرفه هاي تشخیصی و درمانی به بضاعت عموم مردم توجه گردد.  است.

  
     میزان مراجعات تعداد آزمایش، آزمایش، هزینه :هاي کلیدي واژه
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کی دانشگاه علوم پزشدانشکده پیراپزشکی راهکاري جهت بازسازي سیستم خنک کننده مرکزي 
  بابل (گامی درجهت اقتصاد مقاومتی)

  
  4، مهندس علی بهراد3مهندس حسن تقی زاده ،2شهربانو لطیفی ،*1سید علی میري

  
  مدیر اداري دانشکده پیراپزشکی بابل -1
  پرستاريآموزش کارشناس ارشد -2
  مدیر امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  پیمانکار سیستم خنک کننده ( کارشناس ارشد مهندسی برق ) -4
  

وسایل سرمایشی بعنوان عمده مصرف کننده انرژي ساختمان هاي اداري در فصل تابستان نقش مهمی در تعیین  سابقه و هدف:
 یسیستم خنک کننده مرکزي دانشکده پیراپزشکراهکارهایی جهت بازسازي  ارائه هزینه انرژي این اماکن دارد، لذا این پژوهش به منظور

  صورت پذیرفت.نه ها جهت کاهش هزیو در  اقتصاد مقاومتیدرراستاي 

ه، اقدامات در به منظور کاهش هزینه ها انجام شد 1395در دانشکده پیراپزشکی در سال  کاربردياین مطالعه به روش  روش کار:
، تمیز نگهداشتن سطوح حرارتی دستگاه، سرویس اولیه مناسب قبل از راه اندازي، نگهداري این خصوص شامل، ثبت رکوردگیري روزانه

  اتور متخصص و استفاده از سیستم سختی گیر جهت کاهش میزان رسوب خطوط لوله اصلی آب استفاده گردیده است.توسط اپر

بررسی هاي دوره اي نشان داده است که عواملی نظیر عایق کاري لوله هاي خطوط، رسوب زدایی خطوط فنکوئل ها، : یافته ها
کلیه فنکوئل هاي داخل ساختمان هریک بطور مجزا باعث  کردنسرویس مناسب جهت راه اندازي اولیه سیستم و روشن و خاموش 

تا  720د. بنابراین باعنایت به میزان مصرف رد استارت سیتم خواهد شدرصدي میزان انرژي مصرفی درزمان عملک 20تا  10کاهش 
. الزم خواهد شد) 760*٪40کیلو وات ( 300ساعته، کاهش چشمگیري به میزان  10کیلووات برساعت انرژي دریک دوره کاري  800

ه رکنان به شکل متمرکز، با توجبذکر است درصورت روشن وخاموش کردن کلیه فنکوئل ها همزمان با شروع و پایان ساعت کاري کا
  کیلو وات انرژي کاهش روزانه درمصرف انرژي حاصل خواهد شد.16ساعت خاموشی دستگاه به میزان  16به 

اعمال بعضی از کنترل ها با هدف مصرف صحیح انرژي بدون کاهش کیفیت خدمات و اختالل در روند کارهاي آموزشی  نتیجه گیري:
 این مطالعه نشان. میزان قابل توجه اي کاهش می دهد ز مدت در انرژي شده و هزینه هاي سیستم را بهباعث صرفه جویی موثر و درا

هزینه هاي مصرفی برق  ٪40داد ارائه راهکارهایی در جهت بازسازي دستگاه خنک کننده مرکزي دانشگاه می تواند منجر به کاهش 
سبت به بازسازي و کنترل هزینه هاي انرِِِِژي مصرفی مطالعه و در صورت شود. پیشنهاد می گردد سایر واحدهاي تاسیساتی دانشگاه ن

  نیاز مداخالت مناسبی را انجام دهند.

    اقتصاد مقاومتی، کاهش هزینه، چیلر تراکمی واژه هاي کلیدي:
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  میزان رضایت کارکنان از نظام پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد در بیمارستان 
  آیت اله روحانی بابل

  
  5، مرتضی گلچوب4فاطمه عباسپور ،3محمدرضا باباجانی ،2مهسا خجسته ،*1حسینی نوشیروانی طاهره

  

  درمانی شهیدرجایی بابلسر دانشگاه علوم پزشکی بابل  پزشکی و پرتو دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ماما مرکز -1
  روحانی دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس پرستاري مرکز آموزشی درمانی آیت اله  -2
  مرکزپزشکی و پرتودرمانی شهیدرجایی بابلسر دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر داروساز-3
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، کارشناس امور اداري مرکزپزشکی و پرتودرمانی شهیدرجایی بابلسر دانشگاه علوم پزشکی بابل -4
  بابلدانشجوي کاردانی مدیریت امور دفتري ، تکنسین داروخانه مرکزپزشکی و پرتودرمانی شهیدرجایی بابلسر دانشگاه علوم پزشکی -5
  

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان رضایت کارکنان از نظام پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد (مورد مطالعه در  :سابقه و هدف
باشد. مسأله تحقیق حاضر این است که آیا رضایت کارکنان از نظام پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد میبیمارستان آیت اله روحانی) 

  تاثیر معناداري وجود دارد؟

و  یاستفاده از جدول کرجس . بااستنفر  250تعدادشان ، که آیت اله روحانیتحقیق کارکنان بیمارستان  يجامعه آمار :کارروش 
جمع  يراب استاندارداست که از پرسشنامه  یمایشیپ – یفیاز نوع توص یقنفر بدست آمد. روش تحق 144 یقتحق ینمورگان نمونه ا

االتر رضایت کارکنان بکرونباخ براي  يآلفا یبقضاوتی برخوردار بوده و چون ضر ییاز روا هاپرسشنامه .شودها استفاده میداده يآور
  برخوردارند. یزالزم ن یایی، نشان داد که از پاباشدمی 0,7

درصد) کامال راضیم و در خصوص روحیه  37(  نفر 57، در مورد رضایت کارکنان 1395مورد بررسی در تیرماه  144از  یافته ها:
  درصد) نظري ندارم بودند.28( نفر 31درصد) راضیم و در خصوص مشارکت کارکنان 35نفر ( 56کارکنان 

  .جود داردو رضایت کارکنان و عملکرد کارکنان تاثیر مستقیم و معنی داري یندهد، که ب ینشان م یقتحق یجنتا نتیجه گیري:

  بیمارستان آیت اله روحانی بابل ،رکنانرضایت کا ،پرداخت مبتنی بر عملکرد کارانه، :هاي کلیدي واژه
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  هزینه کرد اعتبارات ویژه دانشجویان استعداد درخشان دردانشگاه علوم پزشکی بابل 
  1393-94 در سال

  
  2مریم ابراهیمی ،*1سید جلیل اندي

  

  و مسئول واحد استعدادهاي درخشان، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل استادیار-1

  کارشناس واحد استعدادهاي درخشان، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

  
تسهیل مسیر آموزشی دانشجویان استعداد درخشان در جهت شکوفایی استعدادهاي نهفته ایشان یکی از اهداف مهم  سابقه و هدف:

در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشکی می باشد. این مطالعه به منظور بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات 
  در سطح دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفت.ساالنه دانشجویان ممتاز استعداد درخشان 

انجام گرفت. تعداد دانشجویان مورد  1393-94تحلیلی و به روش مقطعی بوده که در سال  -مطالعه از نوع توصیفی روش کار:
ی، پرستاري کنفر از شاگرد اول هاي رشته / دوره هاي مختلف از دانشکده هاي پزشکی، دندانپزشکی، طب سنتی، پیراپزش 196بررسی  

  رامسر و پردیس بین الملل بودند. داده ها از طریق پرونده هاي موجود در واحد استعدادهاي درخشان دانشگاه جمع آوري گردید.

ریال بوده است. بیشترین هزینه  انجام شده بر 436000000میزان کل اعتبارات اختصاص یافته از طرف وزارت بهداشت   یافته ها:
ده است. بو) ٪84/12ریال ( 56000000دانشجویان، مربوط به خرید کتاب هاي مرجع بر اساس کوریکولوم   اساس تقاضاي کتبی

) ٪26/1ریال ( IELTS 5500000دوتسهیل دیگر مورد تقاضاي دانشجویان ممتاز به ترتیب عبارت بودند از: کالسهاي آمادگی آزمون 
   نیز و متفرقه امورات در ناچار به درصد 80 تقریبا یعنی اعتبارات اندهباقیم). %72/7( ریال 33670000 داخلی همایش در شرکت و

  المپیاد دانشجویی هزینه شده است. مانند مشابه هاي بخش

بیشترین هزینه کرد انجام شده بر اساس تقاضاي کتبی دانشجویان استعداد درخشان در خصوص خریداري کتاب هاي  نتیجه گیري:
پایین بود. پیشنهاد می شود که دانشجویان مذکور باید در خصوص انواع راه هاي دیگر هزینه  "مرجع انجام شده است که البته نسبتا

خلی و خارجی، شرکت در کالس هاي زبان انگلیسی و نرم افزارهاي پیشرفته، نیز تحت کرد اعتبارات مانند شرکت در همایش هاي دا
  دانشکده ها قرار گیرند.  EDOراهنمایی و هدایت استادان مشاورو مدیران 

  هزینه، اعتبارات، دانشجوي استعداد درخشان :يکلیدواژه هاي 
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  "سیاره زمین خانه کودکان "نگاهی به پروژه بهداشت محیط سازمان مردم نهاد
  

  منیره پروانه
  

  کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

ساکنان محله یحیی پور گنجی به دلیل انزواي طوالنی مدت اجتماعی، عدم تعامل با جامعه ي شهري در شهرستان  سابقه و هدف:
ردم سازمان مبابل، فقدان آموزش و سواد، مهارتهاي الزم زیستی را دریافت نکرده و با حقوق و وظایف شهروندي خود آشنا نیستند. 

بر اساس نیاز سنجی هاي اولیه، این پروژه را به منظور بهبود و ارتقاي وضعیت  پیشسال  6از خانه ي کودکان سیاره ي زمین نهاد 
  موجود تهیه و تدوین کرده است.

 سال پیش مبنی بر 6. خانه کودکان سیاره زمین با ارائه طرحی از تن است 350خانوار با جمعیت نسبی  80گروه هدف،  روش کار:
 نیروي انسانی میناچنین تو هم وسایل فضاي سبز، کانکس گرمابه بهداشتی،وسایل  محله و رودخانه، تعمیر و بازسازي ،وسایل يتهیه

 و بازیافت تالش به بهبود شرایط محیطی این مکان پرداخته است . آگاه نمودن مردم محله جهت حفظ بهداشت محیطو 

به شرح زیر می باشد: ایجاد تعامل با شهرداري، تامین نیروي  هاي خانه کودکان سیاره زمین براي انجام این پروژهفعالیت یافته ها:
ابی به یزیست، آموزش حقوق شهروندي، آموزش بازیافت، طراحی اجتماعی فضاي سبز، پایش میزان دستانسانی، آموزش حفظ محیط

هاي بهداشتی و نیز تهیه دستاورد، برگزاري کارگاه هاي بهداشتی و ساخت حمام در منازل و اموزش هاي حضوري و بیان ضرورت 
اقالم اولیه بهداشتی. موارد فوق الذکر از جمله اقدامات این انجمن بوده است که متاسفانه بدلیل عدم حمایت هاي مالی و غیرمالی 

  پروزه ناتمام مانده و نیاز به نگاه ویژه مسئولین و همت واالي مردم دارد.

ست با حمایت هاي ارگان هاي مختلف دولتی و خصوصی و نیز همت واالي عموم خانه کودکان سیاره زمین امیدوارا .نتیجه گیري:
ر محله یحیی پوپاك در  ایجاد فضاي زیبا ومردم بتواند هر چه سریعتر پروژه بهداشت محیط این محل رو به اتمام برساند تا با 

   .کودکان در وضعیت بهداشتی مناسب زندگی کنند،گنجی

  محیط، کودکان سیاره زمین، انجمن مردم نهادبهداشت واژه هاي کلیدي: 
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 1394بررسی وضعیت تجهیزات آزمایشگاههاي سطح یک معاونت بهداشتی بابل 
  

  2مولود اسالمی، *1ناهید شاکرزاده

  

  کارشناس آزمایشگاه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، کارشناس -2
  

سازمان بیمه سالمت ایرانیان، معاونت  آموزش پزشکی و درمان و هاي مصوب بین وزارت بهداشت، طبق تفاهم نامه هدف: و سابقه
رائه ا تجهیز آنها براساس موارد استاندارد تیتر شده در تفاهم نامه و و هاي سطح یک بهداشتی موظف به راه اندازي آزمایشگاه هاي
وضعیت مطالعه به منظور بررسی این است. شده نفر هزار 20 زیر شهرهاي روستاها و درهاي خدمات آزمایشگاهی سطح یک  بسته

  تجهیزات در آزمایشگاههاي سطح یک معاونت بهداشت بابل انجام شده است.

آزمایشگاه ها سطح یک مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش معاونت بهداشت  17این مطالعه از نوع توصیفی بوده و کلیه  کار: روش
ابل به صورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها فرم تجهیزات مصوب آزمایشگاه مرجع سالمت بود و داده ب

  ها به صورت دستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ذکر شده در تفاهم  ) تجهیزات آزمایشگاهی%78,7) مجهز به (%100آزمایشگاه سطح یک مورد بررسی همه آنها ( 17از  ها: یافته
آزمایشگاه  16 در ضمن ) تجهیزات مجهز بودند.%87,5)آزمایشگاه به (%17,6( 3) تجهیزات و%84) آزمایشگاه به (%29,4( 5نامه بودند. 

زات از تجهی )%3,7آزمایشگاه نیز از ( )%17,6( 3 تجهیزات کلیدي فرسوده بودند. در 1,27با انحراف معیار  2,4به طور میانگین داراي 
  به علت عدم وجود فضاي کافی استفاده نمی کردند.

درصد باالیی از آزمایشگاه هاي سطح یک مراکز بهداشتی و درمانی تجهیزات ضروري  این مطالعه نشان می دهدکه گیري: نتیجه
فاقد  یشگاه هايفراهم  شده است و پیشنهاد می شود جهت رسیدن به وضعیت مطلوب، اقدام جهت تامین تجهیزات مناسب براي آزما

  یا تجهیزات فرسوده و رفع مشکالت مربوط به  فضاي فیزیکی، انجام پذیرد. تجهیزات و

 آزمایشگاه سطح یک، تجهیزات، معاونت بهداشت بابل هاي کلیدي: واژه
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 پرستاران هدگاید از پرسنل يتوانمند با مراقبت تیفیک بهبود و يا حرفه اخالق نیب ارتباط یبررس
  بابل یروحان اهللا تیآ مارستانیب

  
  *2حامد حسین زاده، 1زهره برزگر

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  –کارشناس پرستاري، بیمارستان آیت اله روحانی -1

 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

  
 فردي از اعم تخصصی محیط یک در و تخصص یک در کردن رفتار چگونه و زیستن چگونه سبک اي،حرفه اخالقسابقه و هدف: 

 با اقبتمر تیفیک بهبود و يا حرفه اخالق نیب ارتباط در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین .کندمی تعیین را سازمانی و
  انجام شد.  بابل یروحان اهللا تیآ مارستانیب پرستاران دگاهید از پرسنل يتوانمند

ود که با استفاده ب بابل یروحان اهللا تیآ جامعه آماري شامل کلیه پرستاران بیمارستانپیمایشی بود.  -روش پژوهش توصیفی کار:روش 
، اختهس محقق پرسشنامهنفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوري،  163گیري تصادفی ساده، از شیوه نمونه

 به نمونه کل تعداد %10 روي بر مجدد آزمون روش با آن پایایی ضریب و شد دییتا نظران صاحب مشاوره با پرسشنامه يمحتو یروائ
ها از روش . جهت تجزیه و تحلیل دادهآمد دست به85/0 پرسشنامه کل براي کرونباخ آلفاي ضریب و گردید، محاسبه هفته 2 فاصله
  یابی معادالت ساختاري استفاده شد. مدل

دار بود. معنی (P<0/01) پرسنل يتوانمندو  (P<0/01)نشان داد که روابط اخالق حرفه اي با بهبود کیفیت مراقبت نتایج ها: یافته
بر اساس نتایج پژوهش، اخالق حرفه داري وجود داشت. رابطه معنی )(P<0/05توانمندي پرسنل همچنین بین بهبود کیفیت مراقبت با 

  . (P<0/05)پرستاران تأثیرگذار بود توانمندي بر بهبود کیفیت مراقبت صورت مستقیم و با واسطه اي به 

 مراقبت تیفیک بهبودمدار، باعث افزایش اثر بخشی رویکرد توان گفت که تکیه بر اخالقیات و مدیریت اخالق در کل می گیري:نتیجه
  در پرستاران می گردد.  يتوانمندو احساس 

 اخالق حرفه ایی، کیفیت مراقبت، پرستارانواژه هاي کلیدي: 
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  اخالق اداري و مناسبات انسانی 
  

  ، 3، زینب ابوطالب زاده2، سیدعلی میري*1مریم عباسیان امیري
  

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، آموزش هوشبري و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
  کارشناس مسئول گسترش شبکه، مدیر اداري، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  کارشناس مدیریت، کادر اداري پیراپزشکی ، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3
  

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیر گذار بر رفتار و کردار اخالقی انسان ها به عنوان فرد شاغل در ادارات و  سابقه و هدف:
سازمان ها انجام شده است. در این مطالعه نشان داده شد با داشتن رفتارهاي صحیح و درست انسانی و دارا بودن اخالق حسنه، می 

و با وجود این اخالق و کردار نیک، مسیر عملکرد ادارات به سمت راه هاي منحرف  ،شکستتوان قانون بی روح طبیعت را در هم 
تمایل پیدا نمی کند. اخالق و رعایت کردن مناسبات اداري در کارکنان موجب قدرت و پیوند کارمندان با مسئولین می شود که عشق 

است که تمام موجودات را به هم متصل و مرتبط نموده و این و محبت در فرد را پر رنگ می کند. قوه عشق و محبت همان جاذبه اي 
یک حقیقت وحدانی است که در هر جایی طوري جلوه گر گشته، در جمادات به شکل قوه جاذبه، در نباتات به شکل قوه نباتی و در 

  حیوانات به شکل قواي حیوانی و شعور غریزي تظاهر می نماید. 

و » اخالق«وري و کتابخانه اي است، براي جمع آوري اطالعات با استفاده از کلید واژهاي مطالعه حاضر یک پژوهش مر روش کار:
در پایگاههاي اطالعاتی گوگل اسکالر و مگ ایران جستجو و مقاالت مرتبط با این موضوع بازیابی و مورد استفاده قرار » اخالق اداري«

  مقاله در راستاي هدف مطالعه استخراج و طبقه بندي شد.  12ت مقاله مرتبط در دسترس داده ها و اطالعا 22گرفت و از بین 

تجزیه تحلیل هاي انجام شده نشان داد، اخالق اداري مطلوب زمانی بوجود می آید که کارکنان نظام اداري نسبت به مردم  یافته ها:
مرتبط با درخواستشان دریغ نکنند. در این نظري مثبت داشته باشند و خود را خدمتگزار واقعی مردم بدانند و از انجام دادن کارهاي 

صورت اخالق اداري ظهور پیدا می کند. ناگفته نماند نه تنها با رعایت کردن اصول اخالقی منجر به بهبود عملکرد می شود، بلکه 
ق نیک حاکم بر اخال انحطاط اخالقی معضالت بسیار بزرگی به بار می آورد که سالمت فرد را در جامعه به خطر می اندازد و اگر اخالق

و کردار انسان نباشد فرد با چالش بزرگی روبرو می شود و مهمترین قانونی که در رأس مناسبات انسانی قرار دارد حرمت نگه داشتن و 
کیفیت کار و خوب  باید سخت مورد توجه قرار گیرد، آناز این رو انچه در انجام دادن کار به عنوان حق  حفظ حقوق مردمان است.

این چیزي است که در اخالق اداري باید در درجه نخست اهمیت  و صورت که شد نه گذراندن امور به هر جام دادن مسؤلیت است،ان
  قرار گیرد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بسیاري از اخالق و رفتار کارکنان و مسئولین در ادارات تحت تأثیر ارزش هاي اخالقی نتیجه گیري: 
آنهاست. پس نتیجه می گیریم داشتن اخالق خوب یا بد، موجب پیامدهاي مثبت و منفی در سطح سازمان می گردد و ارتباط بسیار 

  کردار اخالقی و پیامدهاي اخالقی دارد. نزدیکی میان عوامل تأثیر گذار بر رفتار و 

    اخالق اداري، اخالق، رفتار نیک  واژه هاي کلیدي:
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اي پرستاري در رابطه میزان پاسخگویی پرستاران در نقش متخصص بالینی با اخالق حرفه
  بیمارستان شهید بهشتی بابل

 

 2مهدي صفرپور –* 1معصومه محمدزاده

  
 بهداشتی، معاونت بهداشتی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل.کارشناسی ارشد مدیریت خدمات  -1

 معاونت بهداشتی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل.ژی، دانشجو کارشناسی ارشد اپیدمیولو -2

 

 پرستاري يحرفه ا پاسخگویی براي سیاستگذاران سالمت بسیار با اهمیت است. از سویی رعایت موازین اخالق مقوله و هدف:سابقه 
عاملی موثر براي بهتر شدن عملکرد در ارائه مراقبت از بیمار خواهد بود. این مطالعه با هدف بررسی رابطه میزان پاسخگویی پرستاران 

  .اي پرستاري در بیمارستان شهید بهشتی انجام شددر نقش متخصص بالینی با اخالق حرفه

در بیمارستان شهید بهشتی بابل انجام گرفت. جامعه  1393سال این پژوهش یک مطالعه از نوع همبستگی است که در :کار روش
اي تعیین شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه استاندارد حرفه نفر) 285( آماري شامل پرستاران با تحصیالت دانشگاهی که به روش سرشماري

لفاي ید و متخصصین و پایایی آن از روش آو مراقبتی پرستاران بودکه روایی آن از روش سنجش اعتبار به وسیله قضاوت جمعی از اسات
  تحلیل گردید. 17نسخه  spssها با استفاده از نرم افزاراندازه گیري شد. داده 86/0 کرونباخ

 ايمیزان پاسخگویی پرستاران در نقش متخصص بالینی با اخالق حرفه بین هاي حاصل از این مطالعه نشان دادیافتهیافته ها: 
)037/0p=  ،134/0=r(  درصد رابطه معنی دار آماري وجود داشت 5در سطح خطاي.  

اي رفهاي و استانداردهاي عملکرد حهاي حرفهپرستاران در برابر عملکرد خود پاسخگو هستند و متناسب با مسئولیت نتیجه گیري:
، یت قوانین و مقررات و عملکرد اخالقیاي خود، رعاهمچنین با احترام به ارزشهاي دیگران در حفظ استانداردهاي حرفه .کنندفعالیت می

 ا توجه به نتایجب. اي پرستاري، رابطه مثبت و معناداري وجود داردنمایند. بین پاسخگویی پرستاران با اخالق حرفهاحساس مسئولیت می

از توجه هاي مورد نیخط مشیهاي آموزشی و تدوین شود جهت ارتقاء هرچه بیشتر، مدیران، برنامه ریزان و مربیان با برنامه پیشنهاد می
 اي پرسنل درمانی به عمل آورند.اي و اخالق حرفهالزم را در زمینه رعایت استانداردهاي عملکرد حرفه

 اي، بیمارستان.پرستاران، اخالق حرفه هاي کلیدي:واژه
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  اخالق رضوي الگویی براي ترویج اخالق اسالمی در ادارات
  

  2سمیه جعفریان ،*1زهرا آقالري

  
  ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابلبهداشت محیطمهندسی  -1
  کارشناس مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
  

. راه تحصیل اخالق نیک، مطالعه قرآن، و ضامن سعادت آدمی دانست گیترین اصل در زند يرا باید بنیاد اخالق سابقه و هدف:
لیه امامان معصوم از جمله امام رضا عزندگانی  بررسی سنت و سیره ي پیامبران و ائمه اطهار علیهما السالم می باشد. از آنجا که سراسر

است، سزاوارست که جهت پی بردن به الگوهاي مناسب اخالقی و ترویج آن در ادارات، به این  یاخالقي مشحون از رهنمودهاالسالم 
  .پرداختیم در ادارات یاخالق اسالم یجترو يبرا ییالگو ياخالق رضوبه تبیین حاضر  کنیم. لذا در پژوهشبزرگواران مراجعه 

وکتابچه خالصه مقاالت همایش هاي    Google  ،Shamstoos یاطالعات هايجستجو در بانک حاضر با يمطالعه مرور روش کار:
مقاالت و  ینعناو یمقاله بود که پس از بررس 89شامل  یهاول یبررس یجنتا. انجام پذیرفتمرتبط  یديبا استفاده از کلمات کلمرتبط، 

  مقاله مرتبط با موضوع استفاده شد.  38مرتبط حذف و از  یرمطالعه خالصه مقاالت، مقاالت غ

بررسی مقاالت یافت شده نشان داد مبحث اخالق میان کارکنان از مهمترین موضوعاتی است که باید در نظام ادارات مورد  یافته ها:
یري گ میمشارکت در تصم یجهدر نتتوجه قرار گیرد چون در هر فرهنگ سازمانی قوي و پایبند به ارزشهاي اخالقیست که کارکنان 

 از شغل و فرصت براي عرضه خدمات یتآن، رضا یو در پ یش،آنان افزا یانم در و تعهد یريپذ یتبه مسئول یشعمل، گرا ها،استقالل
 در انجام فعالیتهاي سیاسی و اجتماعی از اخالق بسیار پسندیده اي برخوردار بودند بطوریکه با علیه السالم رضا امام .ی یابدم افزایش

د و حتی در نمیکردن قطع را کسی سخن کردند،نمی دراز پا و دادندنمی تکیه همنشین کنار در: داشتند خوشرفتاري خویش زیردستان
مناظرات با مخالفان خود به نرمی سخن می گفتند. در واقع با تکیه بر اخالق رضوي می توان به مصادیق واقعی اخالق اسالمی 

 ی،انقالب و ینید تقویت باورهاي کارکنان، توانمند سازي، و صداقت یپاک، برخورد همسان با توانمند و تهیدست ی،اله یزهانگهمچون: 
   ی دست یافت.عزم و تعهد مل

 با آشنایی بیشتر سنت و سیره ي امام رضا علیه السالم و ترویج آموزه هاي اخالقی آن حضرت در ادارات می توان نتیجه گیري:
  .شد ها و ادارات سود سازمان یشافزا یتو درنهاکار کارکنان  یفیتموجب بهبود ک

  امام رضا علیه السالم، ادارات اخالق رضوي، اخالق اسالمی،واژه هاي کلیدي: 
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  مقاطع تحصیلی دانشگاه: -واحدهاي درسی اخالق پزشکی و تعهد حرفه اي در رشته
  نیاز به مداخله

  
  دکتر سیمین موعودي

  

  مدیر اجرایی معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
  

توجه به نهادینه سازي اخالق حرفه اي در سطوح مختلف مدیریتی، آموزشی و اجرایی، از جمله اصول و ارزشها و در سابقه و هدف: 
زمره دوازده بسته اجرایی مورد تاکید در برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی است. از آنجایی که برنامه ریزي درسی به 

مقاطع تحصیلی، از جمله الزامات  -اخالق پزشکی و تعهد حرفه اي در کوریکولوم فراگیران تمامی رشتهمنظور گنجاندن مباحث 
ساختاري و برنامه اي به منظور اعتالي اخالق حرفه اي در دانشگاه هاي علوم پزشکی است، این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل طراحی شده است.   لیتحصی مقاطع -رشته در اي حرفه اخالق درسی موجود واحدهاي

این مطالعه تحلیلی به صورت مقطعی با ارزیابی برنامه هاي آموزشی ضروري مصوب ابالغی وزارت بهداشت، درمان و روش کار: 
  مقاطع تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بابل در نیم سال دوم سال تحصیلی -آموزش پزشکی ( کوریکولوم) در تمامی رشته

 درسی انجام گرفت. جهت جمع آوري داده ها طی مکاتبه با کلیه دانشکده هاي تابعه دانشگاه، وضعیت موجود واحدهاي 1394 -95
به تفکیک نام رشته تحصیلی، مقطع، عنوان درس و تعداد واحدهاي درسی مرتبط با اخالق پزشکی جمع آوري شده است. داده  اخالق

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 21 نسخه SPSSها از طریق نرم افزار 

واحد درسی مشخص اخالق حرفه اي می  1 -2) داراي %39رشته ( 23مقطع تحصیلی دانشگاه فقط  -رشته 59از مجموع یافته ها: 
بوده است. در  0,45±0,43باشند. میانگین و انحراف معیار درصد رشته هاي تحصیلی که داراي واحد درسی مشخص اخالق هستند

رشته تخصصی و فوق تخصصی بالینی) واحد درسی مشخص اخالق تدریس نمی  12و  PhDاز رشته مقاطع ( از جمله دو رشته  برخی
اگرچه در واحدهاي غیر ضروري دکتري تخصصی طب سنتی و همچنین در متن الزامات یادگیري رشته هاي بالینی و ارزشیابی  ،شود

رشته مقطع  11)، در میان %56,3رشته ( 9رشته مقطع کارشناسی دانشگاه  16در میان  دستیاران، به مباحث اخالقی اشاره شده است. 
رشته  10) و در بین %66,7رشته ( 4رشته دکتري تخصصی پژوهشی  6)، در میان %9,1کارشناسی ارشد فقط پرستاري سالمندي (

دکتراي عمومی پزشکی و دندانپزشکی هر ) داراي واحد درسی مشخص اخالق هستند. دو رشته %70رشته ( 7تخصصی دندانپزشکی 
واحد درسی مشخص اخالق پزشکی می باشند. بین مقاطع تحصیلی و وجود واحد درسی مشخص اخالق، اختالف معنی  1-2دو داراي 

 .)p-value=0.271دار آماري یافت نشد (

هستند، به منظور اعتالي  مشخص اخالق رشته هاي تحصیلی دانشگاه داراي واحد درسی %40نظر به اینکه کمتر از نتیجه گیري: 
  اخالق حرفه اي، نیاز به مداخله آموزشی جهت گنجاندن مباحث اخالق و تعهد حرفه اي در بسیاري از مقاطع دانشگاه وجود دارد. 

  واحد درسی، اخالق پزشکی، اخالق حرفه اي، تحول و نوآوري، آموزش علوم پزشکیواژه هاي کلیدي: 
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  نهج البالغه معجزه اي وصف ناپذیردر اصول اخالق حرفه اي 
  

  2، افسانه اسدیان*1منیره پروانه 

  
  کارشناس پژوهش در آموزش، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل-1
  دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس پرستاري، مترون مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی بابلسر،  -2
  

یکی از شاخه هاي دانش اخالق که ازجایگاهی مهم برخوردار است، حوزه اخالق حرفه اي است. یکی از منابع غنی  سابقه و هدف:
در اخالق حرفه اي ،آموزه هاي دین مبین اسالم است که یکی از منابع تاثیر گذار آن نهج البالغه می باشد. با توجه به این مهم برآن 

  با ارزش نهج البالغه مرور نماییم . شدیم اصول اخالق حرفه اي را در کتاب

این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه اي به انجام رسیده است و داده ها با بهره گیري از روش علم سنجی و از طریق  روش کار:
  فیش برداري و تحلیل اسنادي گرد آوري شده است .

ث اخالقیات توجه ویژه داشته و در موارد فراوانی، کارگزاران و یاران بررسی ها :نشان می دهد که امام علی (ع)همواره به بح یافته ها:
خود و بطور کلی تمامی انسان ها را در طول زمان به رعایت آن هدایت نموده اند. ایشان مالك نهایی اخالق را خدا می دانند و به 

ارتباطی اخالقی را حفظ و رعایت حقوق مردم  همین دلیل توصیه اساسی حضرت ،تقوي است . حضرت امیر (ع) مبناي ارتباط و رفتار
دانسته و در مواضع مختلف بر آن تاکید می ورزند، به گونه اي که جایگاه اجتماعی افراد را به ویژه در مشاغل مختلف برآن استوار می 

به  د زیر است، که به تفصیلنمایند. اصول اخالقی که حضرت بر آن تاکید فراوان دارند ودر نهج ابالغه مطرح گردیده است شامل موار
آن خواهیم پرداخت: اصل احترام، اصل آزادي، اصل انصاف، اصل وفاي به عهد، اصل امانت، اصل صداقت، اصل مسولیت پذیري، اصل 

  نقادي و انتقادپذیري، اصل مدارا و سعه صدر، اصل قانون مداري، اصل اعتدال، اصل رازداري

بی شک پس از قرآن کریم، گران قدرترین و جامع ترین  ،یاد کرده اند» اخو القرآن«ز آن به نهج البالغه که به حق ا نتیجه گیري:
میراث ارزشمند جهان اسالم است. مجموعه اي شامل اندیشه و گفتار انسانی کامل و وارسته که در تمام عرصه هاي زندگی پربار و 

ه است، حال این خود انسانها هستند که یا از این خورشید بی پربرکت خویش چون خورشید درخشیده و شعاع آن بر همه پرتو افکند
غروب بهره برده به سعادت دنیا و عقبی برسند یا این که وانهند و به مشقت افتند. نهج البالغه، منشور انسان سازي، منشور هدایت 

ه جانبه، یق فلسفی، انسان شناسی هماجتماعی و سیاسی، دریاي معرفت بیکرانه، حاوي مسائل بسیار عمیق خداشناسی، حکمت هاي عم
  و در یک کالم نهج البالغه، منشور چگونه زیستن سعادتمندانه هدفمدار و شرافتمندانه است جهان بینی عرفانی و سلوك اجتماعی است

    اخالق حرفه اي، نهج البالغه، اصول اخالقیواژه هاي کلیدي: 
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  1394ماهه اول سال  6برنامه پزشک خانواده در  سالمتبررسی نقش دستیار در ارتقا ارائه خدمات در تیم 
  

  ،2انیمحسن، دکتر هدي *1رحسن پو بهینج

  

  ی، دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاونت بهداشت، کارشناس-1

  ی، دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاونت بهداشت -2

  
تیم سالمت متشکل از پزشک خانواده و ماما یا پرستار می باشد، که بسته ي خدمات سطح اول را در اختیار جمعیت  سابقه و هدف:

تحت پوشش قرار می دهند و مسئولیت آنان با پزشک خانواده است. ماما/ پرستار به عنوان حلقه ارتباطی و هماهنگ کننده نقش مهمی 
که ارائه مراقبت هایی که توسط دستیاران (ماما/پرستار) با کیفیت باال ارائه می شود عامل  را در تامین اهداف یاد شده دارد. بطوري

بالقوه و تاثیر گذار در ارتقا کیفیت فعالیت پزشک خانواده می باشد. این مطالعه به منظور بررسی نقش ماما/پرستار در تیم سالمت را 
  مورد بررسی قرار می دهد. 

را مورد بررسی  1394ماهه اول سال  6این مطالعه از نوع تفصیلی بوده که نمرات عملکرد پزشکان خانواده شهري در  روش کار: 
  قرارداده است. ابزار جمع آوري داده ها، فرم هاي محقق ساخته با استفاده از نرم افزار اکسل می باشد.

پزشک  99اده شهري جهت پایش مورد بررسی قرار گرفتند از این پزشک خانو 99تعداد  1394ماهه اول سال  6در پایان یافته ها: 
مورد بررسی قرار گرفت یکی از آیتم هاي مورد محاسبه و مهم در نمرات 100نفر فاقد دستیار در پایگاه بودند نمره پزشکان از  3خانواده 

 70ود .بر این اساس، پزشکانی که نمرات زیر پزشکان خانواده بسته مراقبتی سالمت مادران بوده است که توسط دستیاران اجرا می ش
نمره در قسمت بسته خدمتی سالمت مادران که توسط دستیاران پایگاهها انجام می شود را از دست داده اند و  112را کسب کرده اند 

 25اده اند. همچنین نمره در قسمت بسته خدمتی سالمت مادران را از دست د 11را کسب کرده اند تنها  70پزشکانی که نمرات باالي 
پزشک خانواده که مستقر در مرکز مجري و همگی داراي دستیار می باشند در این قسمت کمترین نمره را از دست داده اند. میانگین 

  بوده است. 88و میانگین نمرات پایگاههاي خصوصی  95نمره پزشکان مراکز مجري 

ي دستیاران مجرب تر، بهتر و ماندگارتري بوده اند موفق به کسب نمره ي این مطالعه نشان می دهد پزشکانی که دارا نتیجه گیري:
شده اند. با عنایت به وجود بستر مناسب جهت ارتقا سطح اطالعات، برگزاري دوره هاي آموزشی  1394ماهه اول سال  6باالتري در 

نهاد می انواده و نهایتا ارتقا سالمت جامعه پیشجهت توانمند سازي دستیاران به منظور کسب نمره بهتر، ارتقا کیفیت فعالیت پزشک خ
  شود.

  پزشک خانواده، ماما، تیم سالمتواژه هاي کلیدي: 
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  نقش پزشک خانواده شهري در افزایش مراجعه به پزشکان مراکز بهداشتی درمانی شهري بابل
  

  2يقنبرمحمد  ،*1حسن پور بهینج

  
  بابلی، دانشگاه علوم پزشکی معاونت بهداشت، کارشناس-1

  ی، دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاونت بهداشتکارشناس ارشد، -2

  
به منظور ارتقاي سالمت و ایجاد شرایط الزم براي دسترسی عادالنه و فراگیر آحاد ملت به خدمات بهداشتی درمانی، : هدفسابقه و 

بهداشتی درمانی شهري فرصتی جهت انجام طرح پزشک خانواده شهري شکل گرفته است. در مراجعات درمانی به پزشکان مراکز 
مراقبت ها و ارتقاي سالمت فراهم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش پزشک خانواده در افزایش مراجعه به پزشکان مراکز 

  بهداشتی درمانی شهرهاي بابل و امیرکال بوده است.

و تعداد ویزیت انجام  91تا شهریور  91نجام شده از اردیبهشت این مطالعه از نوع توصیفی بوده است که تعداد ویزیت ا روش کار:
به عنوان شاخص عملکرد پزشکان مراکز بهداشتی درمانی شهري شهرستان بابل در نظر گرفته  92تا شهریور  92شده از اردیبهشت 

جري برنامه پزشک خانواده شهري مرکز بهداشتی درمانی م 12شده و مورد ارزیابی قرارگرفته است. اطالعات استفاده شده مربوط به 
در شهر بابل و امیرکال بوده است. ابزار جمع آوري دادها فرم هاي جاري اداري بوده است.داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل جمع 

  آوري وتوصیف گردید.

نفر  177به  282، 1391ه سال ب 1392به طور کلی نسبت میانگین ویزیت پزشکان مراکز بهداشتی درمانی شهري در سال یافته ها: 
نفر،  172نفر، خرداد 162به شرح ذیل بوده است: اردیبهشت  1391بوده است. میانگین ویزیت پزشکان مراکز بهداشتی درمانی در سال 

نفر،  330رنفر، تی 252نفر، خرداد  270در ماه اردیبهشت  1392نفر و این میانگین در سال  161نفر و شهریور  171نفر، مرداد  220تیر 
نفر و بیشترین مورد مربوط به  2748با  1391نفر بوده است.کمترین مورد مربوط به اردیبهشت  296نفر و در شهریور  262مرداد 
  نفر بوده است. 6270با  1392تیرماه

ز بهداشتی ه در مراکنتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تعداد ویزیت پزشکان بعد از اجراي طرح پزشک خانوادنتیجه گیري: 
برابر افزایش یافته است. برنامه ریزي به منظور حفظ و ارتقاي اجراي برنامه پزشک خانواده پیشنهاد می  1,5درمانی شهري تقریبا به 

  گردد.

  : پزشک خانواده، ویزیت پزشک، ارتقاي سالمت واژه هاي کلیدي
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  سپاري بر عملکرد پزشکان خانواده شهري تاثیر برون
  )93 -94هاي پزشکان خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل: پایگاه(

  

    *4ماریا رمضان نیا،  3، نجیبه حسن پور 2، هدي محسنیان 1صمد روحانی

  
  عضو هیئت علمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  -1
  علوم پزشکی بابلکارشناس مسئول گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه   -2
  کارشناس گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -3
  کارشناس گسترش شبکه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -4
 

باشد که وظیفه ارائه خدمت به جمعیت تحت پوشش خود  پایگاه پزشک خانواده متشکل از پزشک و یک دستیار میسابقه و هدف: 
هبود عملکرد، شود. ب سپاري به واگذاري تمام یا بخشی از مسئولیت انجام یک وظیفه سازمانی مشخص به بیرون گفته می دارد. برون را

اند. این مطالعه به بررسی تاثیر جذب دستیار خصوصی سپاري برشمرده شدههاي برونتحقق کیفیت برتر و کاهش هزینه از اولویت
  پردازد.پزشکان خانواده شهري در شهرستان بابل می(پرستار/ماما) بر عملکرد 

پایگاه پزشک خانواده مراکز بهداشتی درمانی  25صورت گرفت. از  1394تحلیلی در زمستان  -این مطالعه توصیفی :کارروش 
مطالعه قرار گرفتند  پایگاه مورد 20اند،  خرید خدمت شده 94و  93شهرهاي بابل و امیرکال که کلیه دستیاران آنها در فواصل سالهاي 

واحدي تقسیم شدند. متغیر عملکردي این مطالعه نمره ارزشیابی پزشکان خانواده  7و  4، 9سپاري به سه گروه  که بسته به زمان برون
. ستبوده که از دبیرخانه برنامه پزشک خانواده در معاونت بهداشتی دریافت گردیده ا 20سپاري، بر مبناي در دوره قبل و بعد از برون

 ا چکهاي انجام شده ب ها و مجریان برنامه پزشک خانواده، با توجه به پایش این نمره توسط کمیته اي متشکل از نمایندگان بیمه
سنجش  P<0.05تجزیه و تحلیل گشته و با   spss16افزار ها با نرم گردد. داده هاي استاندارد و گزارشات واصله اعمال می لیست
  اند. شده

 9) بررسی شدند. خرید خدمت دستیار پزشک خانواده در %80پایگاه ( 20سپاري شده، پایگاه پزشک خانواده برون 25از  ها: یافته
متوسط نمره ارزشیابی پزشکان  ) صورت گرفت.%35( 94پایگاه در بهار  7) و %20( 93پایگاه در تابستان  4)، %45( 93پایگاه در پاییز 

 19,2و  19,4) بوده است. این مقدار براي گروه اول بترتیب 1P=0.3( 18,4و  18,9ري بترتیب سپا خانواده قبل و بعد از برون
)55P=0. 9( 18,9و  18,2)، گروه دومP=0.3 25( 17,3و  19,1) و گروه سومP=0. بوده که در هر سه گروه و در کل، تفاوت (  

  دار نبوده است. معنی

 هاي پزشکان خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل خدمت دستیاران در پایگاهاین مطالعه نشان داد که خرید گیري:  نتیجه
یابی نسبتاً سپاري و ارزش چه انجام تحقیق در زمانی کوتاه پس از برون اي بر عملکرد پزشکان آنها نداشته است. اگر تاثیر قابل مالحظه

بخش بهداشت  سپاري در گردد برون گذار باشد، توصیه می تیجه تاثیرتر در هر دوره نسبت به قبل، ممکن است بر این ن گیرانه سخت
  تر صورت پذیرد. ریزي دقیق هاي طرح تحول سالمت با برنامه به عنوان اولویت

  سپاري، عملکرد، پزشک خانواده شهري، بابل  برون واژه هاي کلیدي:
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