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با محور کارآمدی

کمپین فصل نخست جشنواره مجازی عملکردهای
نوآورانه برگزار شد
در فصــل نخســت جشــنواره مجــازی عملکردهــای نوآورانــه بــا

وی افــزود :در کمیتــه داوری پــس از تعییــن کارشــناس بــرای

محــور کارآمــدی ،گزارشــی از  19عملکــرد نوآورانــه ارائــه شــد

هــر طــرح ،طرحهــا بــرای کارشناســان ارســال شــدند کــه پس

و توســط کمیتــه داوری موردبحــث و بررســی قــرار گرفــت.

از امتیازدهــی و گــزارش کارشناســان 19 ،عنــوان در کمیتــه

دکتــر ترابــی ،دبیــر ســتاد نــوآوری دانشــگاه در پایــان فصــل

داوری انتخــاب شــدند کــه امــروز در ایــن کمپیــن در مــدت

نخســت جشــنواره مجازی عملکردهــای نوآورانه کــه  13تیرماه

 5دقیقــه صاحبــان عملکردهــا گزارشــی جامــع از طــرح خــود

 96در ســالن آمفیتئاتــر ســتاد مرکــزی دانشــگاه برگــزار شــد،

ارائــه میدهنــد.

گفــت :در ایــن فصــل بالغبــر  54عملکــرد نوآورانــه ثبتشــده

دکتر ترابی ادامه داد :این کمپین درواقع برای تکمیل فرآیند

بــود کــه در ویرایــش اول  39طــرح واجــد اطالعــات کامــل

کارشناسی برگزارشده تا با حضور اعضای کمیته داوری و کارشناسان

شــناخته و وارد کمیتــه داوری شــد.

طرحهای ارائهشده مورد سؤال قرار بگیرند که هم همکاران در
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ستاد دانشگاه با موضوعات آشنا شوند و هم کارشناسان و داوران

که میدانید ،قبل از تولید ایده ،نیاز به تولید فکر داریم.

تحلیل بهتر و کاملتری داشته باشند.

وی ادامه داد :تولید فکر در مرز بین تهدیدها و فرصتها امکانی

وی با اشاره به اهداف این کمپین گفت :این کمپین با دو هدف

را مهیا میکند تا تحلیل کامل و جامعتری از موضوعات پیرامون

شناسایی بهترین طرح و رأی نهایی توسط همکاران دانشگاه

خود برای توسعه پایههای فکری خود داشته باشیم تا منجر به

برگزارشده که با توجه به اینکه صندوقی روی سن قرار دادهشده تا

تولید ایدههای جدید متناسب با شرایط ،مقتضیات و مشکالت

حضار نظرات خود را در خصوص طرحها در این صندوقها بیندازند

موجود در مجموعهها شود.

که پس از راهیابی به کمیته داوری و بارگذاری روی سامانه ویژه،

وی در پایان سخنان خود بابیان اینکه ،فصل دوم این کمپین از

همکاران در سطح دانشگاه به موضوعات ارائهشده رأی خواهند داد.

پایان نیمه دوم شهریورماه آغاز میشود ،خاطرنشان کرد :امیدواریم

دکتر ترابی بابیان اینکه ،در این کمپینها فرصت خوبی به وجود

برگزاری این کارگاهها به روند توسعه عملکردهای نوآورانه در

میآید تا مجموعه فعالیتهایی که در درونشان جهش و تغییری

دانشگاه بهصورت جدیتر و پرشورتر انجام گیرد.

وجود دارد به سمع و نظر همکاران برسد تا منشأ شکلگیری

عناوین عملکردهای نوآورانه ارائهشده در این کمپین به شرح

ایدههای جدیدی در بخشهای دیگر دانشگاه شود ،تصریح کرد:

ذیل است:

همچنین فرصتی برای معرفی همکارانی که در سطح دانشگاه

ارتباط با بیماران بستری هماتولوژی و انکولوژی از طریق تلگرام

فعالیتهای متفاوتی انجام میدهند به وجود میآید و با بازخوردهایی

درزمینه مراقبت از خود
پس از ترخیص و راهنمایی آنها
ٔ

که میگیرند میتوانند طرحهای خود را تکمیل کنند.

استقرار سامانه مدیریت استعداد منابع انسانی و بهکارگیری ابزار

دبیر ستاد نوآوری دانشگاه ،گفت :در دو نشستی که برای موضوعات

سنجش شخصیت NEO-FFI

مطرحشده در این کمپین برگزار شد نخست محور عملکردهای

اصالح ساختار مراکز پرتوی جهت به حداقل رساندن دوز دریافتی

نوآورانه در حوزه ساختار و روشها و در نشست دوم عملکردهای

بیماران ،همراه بیمار و پرتو کاران

نوآورانه در حوزه توسعه سامانههای الکترونیک مطرح شدند.

تسریع درروند اطالعرسانی به بیمار (معرفی پرستار)

دکتر ترابی همچنین از برگزاری کارگاههای تقویت نبوغ و تولید فکر در

راهاندازی کتابخانه فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی تهران

آیندهای نزدیک خبر داد و گفت :در کنار این کمپین ثبتنام کارگاههایی

راهاندازی مرکز مشاوره تخصصی و فوق تخصصی گوش و حلق و بینی

تحت عنوان کارگاه تقویت نبوغ و تولید فکر انجام میشود .همانطور

راهاندازی نرمافزار جامع امور قراردادها
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ساخت کلیپهای آموزش کار با دستگاههای تجهیزات پزشکی

طراحی نرمافزار آموزشی و شبیهساز احیای قلبی و ریوی

برقراری سامانه الکترونیک خودارزیابی مؤسسات پزشکی سرپایی

طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خود مراقبتی بیماری پسوریازیس

تشکیل پروندهی الکترونیکی برای کودکان نوروبالستومی در

مبتنی بر اندروید

بخش پزشکی هستهای

طراحی و پیادهسازی برنامه کاربردی مراقبت مدیریتشده برای

راهاندازی سامانه اتوماسیون صدور ژتون برای دانشجویان فاقد

بیماران دیالیزی مبتنی بر اندروید

کارت دانشجویی

طراحی و پیادهسازی برنامه کاربردی تحت تلفن همراه بهمنظور

سامانه هوشمند بررسی و شناسایی تداخالت دارو

پیشبینی بقاء بیماران کلیه

طراحی پرونده الکترونیک ناباروری با رویکرد طب سنتی

طراحی و پیادهسـازی و ارزیابی سیسـتم پشتیبان تصمیمگیری

طراحی سامانه پایش مقاومت آنتی میکروبی و پشتیبان از تصمیم

هیبریـد هوشـمند بـرای مدیریـت برنامـه غربالگـری سـرطان

برای بخش مراقبت ویژه نوزادان

کولورکتال

