عنوان اقدام

ردیف

تاریخ اقدام

نامه به ریاست دانشگاه در خصوص همکاران پرستاری که موفق به اخذ مدرک در مقاطع تحصیلی باالتر مرتبط با رسته شغلی و همچنین

1396/11/29

2

تشکر و لوح تقدیرو کارت هدیه در روز از پرستاران نمونه و پیشکسوت و پرستاران که دارای بیماری خاص و صعب العالج هستند .

1396/11/5

3

نامه به مدیر کل صداو سیما استان در گرامی داشت روز پرستار و میالد خجسته حضرت زینب (س) در خصوص تهیه گزارش خبری و انعکاس

1396/11/1

4

مالقات حضوری اعضای هیت مدیره نظام پرستاری با استاندار لرستان در آستانه روز والدت حضرت زینب (س)و روز پرستار

1396/10/30

5

مالقات حضوری اعضای نظام پرستاری در آستانه روز پرستار با ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

1396/10/23

6

نامه به ریاست دانشگاه در استانه روز پرستاردرخصوص پیشنهاد هیت مدیره جهت برگزاری روز پرستار  -1پذیرایی از خانواده زحمت کشان

1

کسب موافقت مسئولین محل خدمت در زمینه تغییر عنوان و ارتقاء شغلی شده اند.

آن به مسئولین محترم

پرستاری وتقدیر از ایشان در قالب ضیافت شام  -2دستور پرداخت هدیه روز پرستار جهت کلیه شاغلین پرستاری -3تخصیص سکه تمام بهار ازادی
به هرنفر از پرستاران نمونه

1396/10/23

برگزاری دوره یک روزه آموزش مداوم پیشگیری زخم بسترو سقوط بیمار ازتخت توسط نظام پرستاری وبا همکاری آموزش مداوم دانشگاه

1396/10/12

8

نامه به ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان درخصوص افزایش حق الزحمه گروه پرستاری تحت پوشش شرکت های پیمانکاری

1396/10/11

9

نامه به نمایندگان مجلس شوارای اسالمی در استان لرستان در مورد تایید اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به دست نمایندگان محترم 1396/10/10

10

نامه به ریاست دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و در خصوص پیشنهادات پزوهشی این هیت مدیره که شامل :

7

علوم پزشکی

در کمسیون تلفیق سپرده شده است

.1

اولویت ها پژوهشی سوانح و حوادث  .2اولویت های پژوهشی درزمینه سالمندان  .3اولویت هی پژوهشی در زمینه های

1396/8 /6

بیمارهای غیر واگیر
نامه به فرماندار محترم شهرستان خرم آباد در خصوص گردهمایی کارکنان نظام سالمت در خصوص عدم توجه ریاست دانشگاه علوم پزشکی و

1396/8/3

12

برگزاری دوره سوم آموزش نسخه خوانی توسط هیت مدیره نظام پرستاری خرم آباد

1396/7/30

13

دیدار حضوری اعضای هیت مدیره نظام پرستاری خرم آباد با نماینده محترم ولی فقیه دراستان لرستان در آستانه اربعین حسینی

1396/7/23

14

نامه به معاون محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در خصوص بی توجهی و بی اعتنایی ریاست دانشگا ه علوم پزشکی به گردهمایی1396/7/8

15

معرفی پرستاران جهت وام با اقساط بلند مدت به صندوق قرالحسنه سخاوت پرستاری

11

مجموعه مدیریتی ایشان به وضعیت معیشت کارکنان نظام سالمت

و اعتراضات کارکنان نظام سالمت در دانشگاه علوم پزشکی

1396/7/3

16

نامه به ریاست دانشگاه علوم پزشکی در خصوص پرستاران متقاضی بازنشستگی با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور

1396/06/14

17

معرفی دو نفر از اعضای هیت مدیره نظام پرستاری در هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات و تجدید نظر انتظامی

1396/6/2

18

برگزاری انتخابات شورای دانشجویی هیت مدیره نظام پرستاری خرم آباد در سال 1396

1396/4/7

19

نامه به ریاست دانشگاه در خصوص ارائه پیشنهاد به بهبود معیشت و سالمت کارکنان  .1 :پرداخت کمک هزینه ایام و ذهاب  .2پرداخت کمک هزینه

1396/2/18

نامه به ریاست دانشگاه در خصوص مطالبات پرستاران شامل  .1 :پرداخت نمودن کارانه و اضافه کاری 5ماهه  .2قطعی نمودن

1396/2/16

21

برگزاری دوره دوم آموزش نسخه خوانی توسط هئیت مدیره نظام پرستاری

1396/2/15

22

نامه به ریاست دانشگاه علوم پزشکی در خصوص رفع مشکالت پرداخت مبتنی بر عملکرد (طرح قاصدک )

1395/12/9

23

نامه به معاون محترم امنیتی سیاسی استانداری در خصوص پرداختی های پرسنل نظام سالمت خصوصا" پرستاران (تاخیر

1395/12/2

20

24

تهیه خوارو بار  .3پرداخت کمک هزینه ورزش  -4پرداخت کمک هزینه مهد کودک به تمامی پرسنل (مردو زن ) دارای فرزند زیر 6سا ل

پرداخت های الحساب مالی سال  .3 1395صدور فیش برای مطالبات معوق

پرداخت 9ماه کارانه و 6ماه اضافه کاری در استان لرستان )

نامه به ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان درخصوص  1 :کلیه مطالبات معوق از کارانه 9ماهه و اضافه کاری 6ماهه حق لباس و مسکن
 -2رعایت عدل و انصاف در پرداخت ها فی مابین صف و ستاد  -3رعایت واقعی شان و منزلت و جایگاه پرستاری به ویژه پیشکسوتان کارشناسان
معتمدین پرستاری و مدیان الیق  -4فراهم نمودن زمینه مشارکت جامعه پرستاری بطور عملی و ملموس در روند اداره دانشگاه و تسریع در

1395/12/1

ایجاد اداره پرستاری  -5پرداخت پاداش روز پرستار به تمامی پرستاران -6اصالح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد  -7عضویت پرستاران در هیات
رئیسه و هیات امنای دانشگاه و مشارکت آنها در تصمیم سازی های کالن  -8برقراری و ایجاد بنامه های رفاهی برای جامعه پرستاری  -9تدوین
منشور حقوق کارکنان و پرستاران و اجرای آن

25

نامه به نماینده محترم مجلس شواری اسالمی خرم آباددر خصوص موارد مطرح شده پرستاران که شامل  .1 :تشکیل کار گروهی در جهت کمک
به ایجاد عزم ملی فراتر از از وزارت بهداشت  . 2لزوم اجرایی شدن قانون مترقی تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال 1386در مجلس
شواری اسالمی  .3اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آور و بازنشستگی پیش از موعد مقرردر حوزه پرستار .4قانون ارتقاء بهروری مصوب سال

1395/11/20

1388در مجلس شورای اسالمی

26

معرف ی پرستاران عضو نظام پرستاری در مسابقات فرهنگی ورزشی سازمان در رشته های فوتسال – شنا  -تنیس

1395/11/24

27

لوح تقدیر به همکاران نمونه کادر پرستار در روز پرستار

1395/11/12

28

تشکیل جلسه مشترک هیات مدیره های نظام پرستاری استان با ریاست دانشگاه علو پزشکی در خصوص مشکالت و مطالبات پرستاران

1395/11/28

29

نامه به مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی پیرو دو نامه به ریاست دانشگاه علوم پزشکی و عدمپاسخگویی

مدیره و
1395/11
در خصوص مالقات حضوری اعضا هیت /16

حضور درر اجتماع اجتماع پرستاران لذا مجددا" در خواست می گردد ریاست محترم دانشگاه در جلسه پرسش و پاسخ پرستاران ظرف مدت
یک هفته با تععین وقت و مکان از طرف جنابعالی حضور یابند .

30

پایش و کنترل فشار خون وقند خون مصادف با والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار در نماز جمعه

1395/11/15

31

نامه به ریاست دانشگاه علوم پزشکی اسنان لرستان در خصوص مالقات حضوری اعضای هیت مدیره نظام پرستاری درآستانه روز پرستار

1396/10/20

32

تشکیل جلسات منظم به صورت هفتگی اعضا هیت مدیره نظام پرستاری و ماهیانه با مترون ها وسوپر وایزر ها ی بیمارستانها

1396

33

سازمان1395/10
نامه به ریاست محترم میراث فرهنگی و صنایع گردشگری در خصوص بازید پرسنل پرستاری از آ؛ثار تاریخی با ارائه در دست داشتن کارت عضویت/28

34

نامه و درخواست ریاست دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی در اجتماع پرستاران دانشگاه در سالن اجتماعات حضور یابند

1395/10/19

35

نامه به استاندار محترم استان لرستان در خصوص زمین جهت احداث ساختمان اداری و رفاهی

1395/10/11

36

تشکیل جلسه مشترک با هیات مدیره های نظام پرستاری استان لرستان در شهرستان دورود

1395/10/2

37

نامه به فرماندار محترم شهرستان خرم آباد در خصوص یکی از اعضای هیت مدیره نظام پرستاری در جلسات شورای سالمت استان حضور یابند

1395/5/4

38

دیدار اعضای هیت مدیره نظام پرستاری با نماینده ولی فقیه در استان لرستان در ایام خجسته والدت خضرت فاطمه معصومه (س)

1395/5/12

39

نامه و جلسه با فرماندار محترم شهرستان خرم آباد در خصوص به تعویق افتادن پرداخت حقوق و مزایای پرسنل بیمارستانها و درخواست تجمع در 1395/5/4

نظام پرستاری تا پایان فروردین ماه 96

محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی که به شرح ذیل :

.1کارانه 7ماه گذشته  .2اضافه کار4ماه گذشته  .3پول لباس  -4تفاوت بین صف و ستاد وعدم توجه مسئولین دانشگاه به مشتریان داخلی و پرسنل
بیمارستانها
40

نامه به ریاست دانشگاه در خصوص افزایش احکام حقوق پرستاران طرف قرار دادبا شرکت های پیمانکار

1395/5/15

41

بر گزار ی دوره اول آموزش نسخه خوانی توسط هیت مدیره نظام پرستاری خرم اباد

1395/5/6

42

معرفی پرسنل پرستاربیمارستانها به صندوق پرستاری جهت دریافت وام

1395/4/30

43

نامه به ریاست دانشگاه علوم پزشکی در خصوص جلسه حضوری اعضای هیت مدیره نظام پرستاری پیرامون مسائل ذیل  .1:عدم نظارت برآموزشهای
بالینی کمک پرستاری  . 2ایجاد اداره امور پرستاری زیر نظرریس دانشگاه مطابق با چارت جدید سازمان انشگاه  .3به تعویق افتادن مطالبات پرسنل
 . 4عدم نظارت بر بیمارستانهاو درمانگاه های خصوصی در زمینه کار بگیری افراد دارای صالحیت حرفه ای پرستاری  .5مشکالت پیرامون استخدام

1395/3/29

پرسنل جدید و پرستاران شرکتی
44

جلسه حضوری با مترونها بیمارستانها و مسئولین و بخش های بیمارستان شهرستان خرم اباد با موضوعیت مسائل روز پرستاری و مطالبات پرسنل

45

نامه به ریاست دانشگاه در خصوص جلسه حضوری اعضای هیت مدیره نظام پرستاری در خصوص دوره اموزش کمک پرستاری طبق شرح ووظایف1395/2/12

46

برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی ویژه آقایان و بانوان عضو نظام پرستاری توسط هیت مدیره نظام پرستاری

94/11/26

47

نام گذاری میدانی بنام میدان پرستارمقابل بیمارستان در روز پرستار و والدت حضرت زینب (س)

1394

48

جلسه حضوری با سرپرستاران بخشهای بیمارستانها با موضوعیت مسائل روز پرستاری و پرداختی بررسی طرح مبتنی برعملکرد بیمارستانها

1394/7/20

49

برنامه درختکاری با مشارکت جامعه پرستاران در روز درختکاری تو سط نظام پرستاری خرم آباد

1394/12/15

50

جلسه حضوری اعضای هیت مدیره نظام پرستاری با سرپرستاران بخشهای بیمارستانهای شهرستان خرم اباد با موضوعیت مسائل روزو مشکالت

1394/12/15

1395/3/27

پرستاران و پرداختی های و مطالبات پرسنل
51

پرستاران نمونه از طرف هیت مدیره نظام پرستاری جهت صدور لوح تقدیر و کارت هدیه در روز پرستار

52

نامه و جلسه مشترک رئیس دانشکده پرستاری و مامایی و هئیت مدیره نظام پرستاری با معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری لرستان در خصوص94/5/15

53

برگزاری دو دوره آموزش کمک بهیاری توسط هیت مدیره نظام پرستاری خرم آباد وشهرستان های تابعه در سال 94

1394

54

جلسه با مترون ها و مسوئل بخش های بیمارستان ه در مشکالت روز پرستاری و مطالبات پرسنل

94/5/22

55

نامه و جلسه بانمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی شهرستان خرم آباد درخصوص حل مشکالت پرستاران و پیگیری مطالبات معوق

94/4/14

56

نامه و جلسه با ریاست محترم دانشگاه در خصوص افزایش حقوقو مطالبات پرستاران تحت پوشش شرکت

94/4/10

57

نامه و جلسه با ریاست محترم دانشگاه در خصوص تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری

94/4/6

58

برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان

94/4/6

59

جلسه با سرپرستارن بخشهای بیمارستان های شهرستان خرم آباد با هیت مدیره نظام پرستاری

94/3/9

60

بازدید مرتب از بیمارستانها و مراکز درمانی به صورت هفتگی و ماهیانه در

درسالهای 96-95-94

61

برگزاری جلسات منظم با پرستاران و شنیدن مشکالت و ارائه راهکار و انعکاس با مسئولین

درسالهای 96-95-94

62

راه اندازی واحدهای بیمه هیات مدیره ( بیمه مسئولیت شخص -ثالث – و بدنه )

درسالهای 96-95-94

63

تشکیل منظم جلسات منظم اعضای هئیت مدیره

درسالهای 96-95-94

64

بیشتر سفرها و مسافرت ها طبق اعالم برنامه های سازمان نظام پرستاری

درسالهای 96-95-94

65

تشکیل صندوق قرض الحسنه پرستاری و اعطای وام قرض الحسنه

درسالهای 96-95-94

66

در خواست فضای در خواست زمین مناسب به منظور توسعه فعالیت های آموزش و رفاهی فرهنگی

در سالهای 96-95

67

اخذ مجوز های دوره های کمک بهیاری و آموزش نسخه خوانی

درسالهای 96-95-94

68

انجام مطالعات نظر سنجی و رضایت نظر سنجی در خصوص طرح ها و تحوالت مرتبط با پرستاری از طریق پرسشنامه

سال 95

69

ایجاد پارک سالمت با مدیرت نظام پرستاری طی هماهنگی هیات مدیره نظام پرستاری واستقرار پرستاران و دانشجویان پرستاری جهت مشاوره در سال 96 -95

94/11/20

تعطیل نمودن دوره های آموزش بهیاری (کمک پرستاری ) که در محل مرکز آموزش و پژوهش استانداری برگزار می گردد

زمینه کنترل فشار خون – قند – چربی و مراقبت های –سالمندی
70

برگزاری جلسات دوره ای ومنظم هیات مدیره نظام پرستاری با روساء و مسولین دانشگاه به صورت ماهیانه

درسالهای 96-95-94

برگزاری جلسات دوره ای و منظم هیات مدیره با نهادهای نمایندگی ولی فقیه دانشگاه و استان و ستاد نماز جمعه

سال 96 -95

71
72

برگزاری جلسات دوره ای با هیات مدیره نظام پرستاری با نمایندگان مجلس به صورت هر چند ماه یکبار

سال 96-95

73

برگزاری جلسات دوره ای و منظم هیات مدیره نظام پرستاری با مسولین شورای شهرهر چند ماه یکبار

سال96-95

74

برگزاری جلسات دوره ای و منظم هیات مدیره نظام پرستاری با فرماندارشهرهر چند ماه یکبار

سال 96-95

75

برگزاری جلسات منظم ودوره ای با هیات مدیره نظام پرستاری با پایگاه های بسیج و بسیج جامعه پزشکی

سال 96-95

76

برگزاری جلسات دوره ای منظم هیات مدیره نظام پرستاری با مدیران پرستاری – مترونها – و مسول بخش های بیمارستان های منطقه تحت پوش سال 96-95

77

تشکیل کمیته دانشجوی هیات مدیره نظام پرستاری

سال 95

78

تشکیل شورای دانشجوی نظام پرستاری

سال 96

