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 باسمه تعالي  

  حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه HSRعناوين اولويت هاي پژوهشي مصوب شوراي 
  
  مديريت امور پشتيباني و رفاهي دانشگاه )الف

  پروژه جمع آوري زباله هاي بيمارستاني و غير بيمارستاني .1
  پروژه فرايند اسقاط،خريد،فروش وشماره گذاري خودروها .2
  همديريت منابع انساني دانشگا )ب
  بررسي ميزان رضايت مندي كاركنان از نظام هاي جبران خدمت در دانشگاه علوم پزشكي كاشان  .1
  در انگيزه كاري پرسنل بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كاشان  ) قاصدك(بررسي ميزان تأثير اجراي طرح پرداخت مبتني برعملكرد  .2
  ايند امور جاري واحدهاي تابعه دانشگاهبررسي ميزان رعايت قوانين و مقررات ابالغي در فر .3
  مديريت توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه )ج
مستند به (هاي تحصيالت تكميلي مورد نياز دانشگاه  بررسي امكان و شرايط ادامه تحصيل كاركنان دانشگاه با تعيين مقاطع و عناوين رشته .1

  )01/03/92صورتجلسه هيئت امناء دانشگاه مورخ  10بند 
  )مستند به برنامه جامع اصالح نظام اداري(هاي كلي نظام اداري  شناسي فرهنگ سازماني دانشگاه با در نظر گرفتن سياست سيبآ .2
  مديريت دفتر فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه )د
  بررسي وضعيت موجود و ارائه الگوي بهينه مصرف انرژي در مراكز سالمت شهرستان آران و بيدگل .1
  الگوي تخصيصي بهينه فضاهاي كالبدي طرح جامع پرديس دانشگاهارائه  .2
  تاثير ارتعاش سنجي الكتروپمپ هاي موجود در موتورخانه هاي مجموعه پرديس دانشگاه بر عملكرد و طول عمر مفيد آنها .3
  مديريت برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد دانشگاه) هـ
  ارزيابي اقتصادي خدمات برون سپاري شده كلينيك دندانپزشكي كتابچي .1
  ارزيابي اقتصادي خدمات برون سپاري شده توسط دانشگاه .2
  تجزيه و تحليل درآمد هاي عملياتي و غير عملياتي و شناسايي فرصتهاي بهبود .3
  مديريت امور مالي دانشگاه )و
  اعتبارات و هزينه ها در واحدهاي تابعه دانشگاهبررسي داليل مربوط به انحرافات موجود بين تخصيص  .1
 بررسي موانع و مشكالت موجود احصاء قيمت تمام شده فعاليتها در دانشگاه علوم پزشكي كاشان .2
 بررسي راهكارهاي اعمال نظارت و اجراي كنترلهاي داخلي اثر بخش بر خدمات واگذار شده .3
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