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 اهداف :

: ارتقاء کیفی آموزش تئوری ، عملی و بالینی دانشجویان مامائی  1هدف 
 تا پایان برنامه %22به میزان حداقل 

    1O1 A :  تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیأت علمی و همطراز هیأت علمی گروه مامائی

در رابطه با استراتژیهای آموزش تئوری، عملی و بالینی توسط مدیر یا معاون گروه، ساالنه 
 تا پایان خرداد ماه هر سال.

    1O2 A  :  سنجش عملکرد سطح آموزش تئوری و بالینی مربیان مامائی توسط مدیر یا

معاون گروه، ساالنه تا پایان شهریور ماه هر سال با استفاده از فرمهای ارزشیابی نظری و 

 بالینی آماده شده

    1O3 :  تعیین نیازها و کمبودهای آموزش بالینی دانشجویان در فیلدهای بالینی و اطالع

 مسئولین مربوطه ، ساالنه در تابستان هر سال توسط مدیر و معاون گروهرسانی به 

    1O4 A :  تشکیل جلسات مستمر مسئولین دانشکده )مدیر یا معاون گروه( با مسئولین

بیمارستانهای آموزشی در جهت برنامه ریزی ورفع کمبودهای آموزشی دانشجویان در طول 
     A 3O1 سال بر اساس



1O5 :A  برنامه ریزی در جهت رفع کمبودهای آموزشی شناسائی شده و اجرای آن توسط

 دانشکده و بیمارستانهای آموزشی در طول سال .

    1O6 A :  برنامه ریزی در جهت رفع کمبود های رفاهی مربیان و دانشجویان در بخش های

 بالینی

    1O7 A : تشکیل جلسه مشترک اعضای گروه و دانشجویان ورودی جدید کارشناسی و

کارشناسی ارشد )بطور مجزا( در ابتدای هرسال جهت آشنایی با اعضای گروه و توجیه 
 برنامه های گروه و انتظارات از دانشجویان

1O8 A : تشکیل جلسه مشترک اعضای گروه با نمایندگان دانشجویان حداقل دو بار در سال 

1O9 A :  تشکیل جلسات مشترک گروههای مامائی، داخلی، کودکان جهت بهبود کیفیت

 آموزش بالینی در بخشهای فوق سالیانه تابستان هر سال

1O10 A :  همکاری در برنامه ریزی و اجرای کارگاههای احیاء نوزاد ، زایمان بی درد ودوره

در جهت توانمند سازی پرسنل شاغل در بخشهای بالینی   بازآموزی حاملگی پر خطر و ....
 ساالنه توسط مدیر یا معاون گروه  برای مشارکت در آموزش بالینی دانشجویان،

 1O11 A   : اصل از اقدامات فوق در ارتقاء سطح آموزش تئوری وبالینی پایش نتایج ح  اجرا و

 دانشجویان مامائی توسط گروه در تابستان هر سال تا انتهای برنامه

: ارتقاء فعالیتهای پژوهشی در گروه مامائی به میزان تعیین شده  2هدف 
 در هر بند

    2O1 A بندی آنها با در نظر گرفتن : تعیین نیازهای ریز پژوهشی گروه مامائی و اولویت

دانشگاه و نیاز های جامعه جهت انتخاب موضوعات پژوهش تا پایان  اولویتهای پژوهشی
 شهریور ماه هر سال

    2O2 A :  تدوین پروپوزال و کسب موافقت گروه برای حداقل یک طرح تحقیقاتی غیر پایان

 هت طرح در شوراهای تیمهای پژوهشی دانشگاه ساالنه تا پایان برنامهنامه ج

    2O3  :  ارائه حداقل یک مقاله )نفر اول یا نفر مسئول( و یا مشارکت در ارائه حداقل دو

مقاله در سال ) نفرات بعدی( برای چاپ در مجالت معتبر داخلی یا خارجی توسط هر یک از 
 اعضای هیئت علمی گروه

    2O4 A :  تشکیل جلسات ژورنال کالب به تعداد حد اقل چهار جلسه ساالنه )با بهره گیری

 از یکی از اعضاء گروه(

    2O5 A  یا مشارکت در ارائه حداقل دومقاله در طول سال توسط  : ارائه حداقل یک مقاله

 هر کدام از اعضای گروه مامائی در همایشهای داخلی یاخارجی ساالنه.



   2O6 A  پیشنهاد برگزاری حداقل یک همایش مامائی هر دوسال یکبار در طول برنامه :

 به انتخاب اعضاء(( توسط مدیر گروه ودبیر همایش

 2O7 A: تألیف یا ترجمه حداقل یک کتاب هر دو سال یکبار بر حسب نیاز توسط اعضای گروه 

  

و  روه : توانمند سازی اعضاء هیأت علمی ، و همطراز هیأت علمی گ 9هدف 
از نیازهای آموزشی هر  %02پرسنل مامائی شاغل در جهت تأمین حداقل 

 یک در طول برنامه

    3O1 A :  بررسی و بازنگری مستندات مربوط به فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، طرح

های آموزشی توسط اعضای گروه ساالنه تا پایان شهریور هر و بسته logbook درسی ،
 سال.

    3O2 A :  ایجاد ارتباط با دانشگاههای داخل یا خارج کشور جهت آشنایی با برنامه های

آموزشی دانشگاههای مختلف و ارائه نتایج آن به اعضای گروه حداقل یکبار در طول برنامه 
 توسط مدیر گروه.

    3O3 A  : های آموزشی داخل یا خارج کشور در معرفی اعضاء گروه برای شرکت در دوره

 ه بر حسب نیاز گروه و درخواست اعضای گروهطول برنام

    3O4A :  برنامه ریزی و اجرا و یا همکاری در اجرای دوره های آموزش مداوم بر اساس

 اولویتهای نظام سالمت توسط اعضای گروهساالنه حداقل چهار مورد

    3O5 A : ریزی و اجرا ی حداقل یک کارگاه باز آموزی مختص مربیان مامایی حداقل برنامه

 دو سال یکبار بر حسب نیاز

    3O6 A: اخذ مجوز تأسیس رشته  Ph.D  بهداشت باروری حداقل تا انتهای برنامه و فراهم

 Ph.D حداقل یک نفر از مربیان گروه در مقطع سازی امکان ادامه تحصیل ساالنه

 


