
97-1393

برنامه استراتژیکبرنامه استراتژیک

دانشکده پرستاري و مامایی دانشکده پرستاري و مامایی 
تبریزتبریزعلوم پزشکی علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه 



2



3
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دانشکده جامعه بهداشت پرستاري گروه رپرستسدکتر محمد حسن صاحبی حق
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ابهري رئیس حسابداري دانشکدهمحمد رضا 

تقوي مسئول حراست دانشکدهسعید 

آوري اطالعات و ارتباطات دانشکدهفنمسئول واحد باقر خلوتی 

رئیس کتابخانه دانشکدهمریم رزمخواه

دانشکدهرئیس دفتر ریاست محمد رضوانی 
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مامایی تبریزدور نماي دانشکده پرستاري و

هاي اصیل ، پژوهش و ارائه خدمات پرستاري و مامایی است تا با حفظ اتکا به ارزشاي پیشرو در زمینه آموزشدانشکدهآرمان ما ایجاد 

ها و روشهاي نوین آموزشی در راستاي ارتقا سطح سالمت در فناوريترین پیشرفتهگیري از بهرهاسالم و انقالب اسالمی و تقویت خودباوري با 

دانشکده را در سطح کشور و جهان آموختگان و اعتالي علمی دانشو موجبات تعالی و رشد و شکوفایی عملی شتهحد معیارهاي جهانی گام بردا

. یمفراهم نمای

(مأموریت) دانشکده پرستاري و مامایی تبریزرسالت

(در مقاطع تحصیالت تکمیلی) و ایجاد محیط و جذب دانشجو از سرتاسر کشور و کشورهاي همسایهرسالت دانشکده پرستاري و مامایی تبریز 

رستاري و مامایی و اتاق عمل بر مبناي اصول و ارزشهاي اسالمی و اخالق پزشکی و بکارگیري شرایط مطلوب براي تعلیم و تربیت دانشجویان پ

ناسب با براي ارائه خدمات موثر سالمت متتربیت نیروي انسانی توانمند و کارامدبه منظورهاي نوین تدریس و تکنولوژي روز جهان شیوه

توانی و استفاده از ونحاد مردم کشور از پیشگیري تاآرین فنون و تکنیکهاي پرستاري و مامایی براي تپیشرفتهنیازهاي در حال تغییر جامعه با 

باشد. میاي و ارائه دستاوردهاي جدید حاصل از پژوهشهاي علمی حرفهتوان علمی و عملی اساتید و دانشجویان در جهت توسعه دانش 

فلسفه دانشکده پرستاري و مامایی تبریز

باشد. اهداف تبریز در راستاي فلسفه و رسالت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور میفلسفه دانشکده پرستاري و مامایی 

هاي سالمت منطبق با نیاز، مامایی و اطاق عملارائه خدمات کیفی در ابعاد آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات پرستاريدانشکده این اساسی 

المللی را در نظر دارد. بیناي و در جنبه همگانی نیازهاي استان آذربایجان شرقی است و در این میان نیازهاي سالمت کشوري و منطقه

کند. این دهند، حمایت میرا که باعث ارتقاء آموزش گردیده و علم را توسعه میانهتکنولوژي مناسب، تحقیق، فرصت مطالعاتی و فعالیتهاي خالق

، مامایی و اطاق فعالیت پرستاريبه منظوردانشکده از تسهیالت آموزشی در جهت در دسترس قرار دادن پایه علمی مورد نیاز براي دانشجویان 

یک موجودیت کل گراي پویا است کهانسان یا خانواده یا گروهاساس نظریه بتی نیومن:کند. این دانشکده معتقد است براستفاده میعمل

بین فردي و برون فردي (محیطی) بر آن تاثیر متقابل دارند. ، درون فرديزاي استرسبطور مستمر عوامل 

-تصمیمها و نیازهاي خاصی هستند که بر روند اي هستند که داراي باورها، احساسات، ارزشپیچیدهموجوداتهاما معتقدیم که انسان

هاي مشترکی با شود ولی با این حال ویژگیرد. هر شخص منحصر به فرد و بعبارت دیگر واحد در نظر گرفته میگذاگیري و رفتارشان اثر می

هاي شناختی هاي ذاتی و درونی و توانائیکند. فرد با ارزشهاي افراد در قالب تعامالت بین انسان و محیط تجلی پیدا میسایر افراد دارد. پاسخ

گیري براي خود هدایتی را داشته و از آن استفاده کند.تصمیمیت خود این حق را دارد که ظرف
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اشاره به عرصه زیستی دارد که به فضاي زندگی یک موجود زنده بستگی داشته و از نیروهاي درونی و بیرونی (محرکهاي محیط

ست بین فردي، درون فردي و برون ازا ممکناسترساین عوامل اند. کنند، تشکیل شدهزا) که در هر برهه از زمان انسان را احاطه میاسترس

فردي بوده و بعنوان عوامل مثبت و منفی روي تعادل انرژي افراد یا قدرت فیزیکی آنها تأثیر گذارند. 

حیط را در یک نقطه توان ادعا نمود که سالمت و بیماري، کیفیت تعامل انسان و مفرآیندهاي جدا از هم نیستند. میسالمت و بیماري

ولی این تجربه در تمامی افراد و جوامع معناي شوند،دهد. با این که سالمت و بیماري بوسیله اشخاص تجربه میزمانی و مکانی نشان می

شود. یفرهنگی، معنوي و تکاملی شناخته م–سالمت فرد با استمرار روابط بین متغیرهاي فیزیولوژیک، شناختی، اجتماعی یکسانی ندارد.

نماید. یک جزء مهم از سیستم مراقبت سالمت است که در برآورد نیازهاي مراقبتی و سالمت اجتماعی مشارکت و فعالیت میپرستاري

هاي انسان به مسائل بالفعل یا بالقوه سالمتی است که با همکاري مددجویان، سایر حرف سالمت یا العملپرستاري تشخیص و درمان عکس 

اهداف پرستاري عبارتند از ارتقاء، بازیابی و حفظ سالمت و حمایت و تأمین آسایش و .)1980پذیرد (انجمن پرستاران امریکا، میصورت جامعه 

ستاري راحتی بیماران و افراد در حال فوت. پرستاري به انجام مراقبت و رشد افراد سالم و بیمار یا گروهها و جوامع متعهد است. کار و حرفه پر

ویژگی اساسی تشکیل شده است. 5امروز از 

توجه به طیف کامل تجربیات انسان و پاسخهاي آنها به سالمت و بیماري بدون محدود شدن به یک مشکل یا مسئله.1

هاي ذهنی با دانش اخذ شده از فهم و آگاهی در مورد تجربه هاي ذهنی افراد یا گروهها.ترکیب داده.2

د هاي تشخیص و درمانبکارگیري دانش علمی در فرآین.3

ایجاد یک رابطه مراقبتی که سالمت و بهبودي را تسهیل بخشد..4

).1950(انجمن پرستاران امریکا آموزش به بیمار و مددجو و خانواده او.5

حرف علوم هاي علمی سایر شاخهبراساس دانش به دست آمده از علم پرستاري است که این علم به نوبه خود با کارهنر پرستاري

انسان شناسی در ارتباط است.

هاي تکنولوژیکی و اجتماعی است، وي در برخی موارد، مراقبت مستقیم و در برخی تحت تاثیر محیط، تخصص، پیشرفتکار پرستاري

دهد.موارد مراقبت غیر مستقیم ارائه می

ها از راه کار، ارتقاء تحقیق پرستاري، تعیین استانداردهاي نظریهمسئول و متعهد به استفاده از استدالل بالینی، آزمون ايپرستار حرفه

کار و عمل به آنها پیروي از راهنماهاي اخالقی مذهبی و قانونی است.

است که در یک برنامه تعلیماتی شناخته شده در کشوري که در آن قرار گرفته، پذیرفته شده و با موفقیت سلسله درسهاي فرديماما

مربوط به مامایی را تکمیل نموده و صالحیت الزم را کسب کرده و بطور قانونی، پروانه انجام کار مامایی را اخذ کرده است. او باید تعیین شده 

نوزاد قادر به نظارت، مراقبت و توصیه به زنان در طول بارداري، زایمان و دوره بعد از زایمان، هدایت زایمانها به مسئولیت خود و مراقبت از 

طبیعی در مادر و کودك، فراهم کردن کمکهاي پزشکی و اجراي خوار باشد. این مراقبت شامل روشهاي پیشگیري، تشخیص حاالت غیرشیر
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باشد. او وظیفه مهمی در مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها براي زنان بلکه براي خانواده و اقدامات اورژانس در موارد عدم وجود پزشک می

مادري بوده و به تنظیم خانواده و او باید شامل آموزش دوران بارداري و آماده کردن والدین براي پذیرش وظایف پدري وجامعه دارد، کار

تواند در بیمارستانها، درمانگاه، واحدهاي بهداشتی، منازل (زایمان در میمراقبتهاي کودك و بعضی از موارد بیماریهاي زنان گسترش یابد. او 

).1992(سازمان جهانی بهداشت، ل دیگري از ارائه خدمات مامایی کار کندمنزل) و هر شک

سوم به فرد اسکراب یا تکنسین جراحی و نیز تکنسین اتاق عمل که در )، موSurgical technologist(تکنولوژیست جراحی

هاي اي در مراقبتبهداشت حرفهگروهی از افراد که در جهت،د و در تعریف جهانیکنو حفاظت شده بیمارستانی انجام وظیفه میاستریلمنطقه 

- تکنولوژياي از علوم پزشکی است که با شاخهدانش آموخته گردند. کارشناس اتاق عمل جراحی در مناطق استریل، در اغلب کشورها تربیت می

کمکقبل و حین و بعد از عمل را ده و به اداره بیمار بوآشنا پروسه هاي جراحی هاي مختلف وهاي نوین جراحی تخصصی و فوق تخصصی 

عمل به سوي موفقیت پیش برود.به جراح کمک می کند تا جراحی کند وولی به تنهایی جراحی نمی کند وکرده

به منظورباشد. ارتباط درمانی کالمی بین پرستار، مددجو و سایر افراد تیم مراقبت سالمت میمبادله اطالعات کالمی و غیریکارتباط

شود. ارتباط بین مددجو و اعضاء تیم مراقبت کنند، بکار برده میداري که اعمال مؤثر پرستاري را تأمین میظ و خاتمه روابط معناآغاز، حف

اي براي تثبیت دائمی سالمت، مداخالت مشارکتی را به منظور بدست آوردن و حفظ سطح مطلوب تندرستی براي مددجو ارتقاء بخشیده و وسیله

کند.ي و برآیند مراقبت بیمار فراهم میفرآیند پرستار

گیرند و شامل ارزیابی پاسخ بیمار و مددجو به مشکالت بالفعل و بالقوه سالمت است که از عوامل استرس زا نشأت میفرآیند پرستاري

اند طوري شدهمن تعیین کند. سه بخش مراحل فرآیند پرستاري که توسط بتی نیومددجو را به تأمین و حفظ ثبات سیستم مددجو هدایت می

مرحله فرآیند پرستاري را شامل شوند.5اند که توسعه یافته

و "بررسی وجمع آوري"دهند در طی پروسهرا تحت تأثیر قرار می"سیستم مددجو"زا کهاسترسهاي مربوط به متغیرها و عوامل داده

گیرند. تمامی این مراحل در واقع شامل بخش مورد استفاده قرار می"تشخیص هاي پرستاري"بندي شده و براي تنظیم گروهتجزیه و تحلیل 

کند. این اند مشخص می، اهداف و معیار برآیندي را که توسط پرستار و مددجو بحث شده"ریزيبرنامه"هاي پرستاري نیومن است. تشخیص

شامل آغاز اقدام پرستاري در حالتهاي مناسب پیشگیري بوده و بخش "اجرا "ه است. مرحله با بخش تنظیم اهداف پرستاري نیومن قابل مقایس

- کند.  نقشبه تأثیر اجراي اقدامات و دستیابی به اهداف اشاره می"ارزیابی"دهد.نهایی فرآیند نیومن و نتایج پرستاري را مورد خطاب قرار می

گیرد. حمایت پرستاران بالینی و بیمار بطور میبردهند، دره عوامل استرس زا تغییر میهاي پرستاري، متغیرهایی را که پاسخ مددجو را نسبت ب

باشد.مشترك دخیل میمستقیم در ارائه مراقبتهاي پرستاري مستقل و

پرستاري و اطالعات مربوط به مراقبت سالمت را براي مددجویان، دانشجویان، مدیران یا مسئوالن فراهم نموده و ارائه مراقبت مربیان

کنند.مامایی یا آموزش مؤثر را هدایت می

کنند.ها یا گروهها خدمت میهاي سالمت بعنوان منابعی براي افراد، خانوادهدر مراقبتمشاورین

کنند. هاي پرستاري و مامایی و روند مراقبت و مهارت پرستاري و مامایی را بررسی و کنکاش می، مشکالت بالینی مراقبتمحققین
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کنند. ، تناوب را در مراقبت پرستاري و  مامایی و سیستم مراقبت سالمت فراهم میعاملین مراقبتی شیفتی

اند.شدهگیرند و سطح آموزش پرستاري تعریف قبالً با محیطی که در آن انجام مینقش ها

ق و تعمیم دانش دانشجویان طراحی شده است. دانشجویان پژوهش بندي شده و مستمر است که براي تصدیسازمانیک کاوشتحقیق

کنند.هاي مطالعات موجود و پیشرفت در طول استفاده از روند پژوهش در ایجاد طرح تحقیقاتی آغاز مییافتهرا با درك، نقد و استفاده از 

ی، تجزیه و تحلیل کیفی مشکالت بالینی مراقبتهاي عبارتست از فرآیند علم:تکنولوژي اتاق عملومامایی،تحقیق در پرستاري

با رویکرد کمی و کیفی.، مامایی و تکنولوژي اتاق عملپرستاريهايحرفهزا در چالش، فرآیند مراقبت  و مسائل و ماماییپرستاري

باشد. یادگیري یک روند مستقل و هی میکمک به ارتقاء یادگیري فردي، خانوادگی و گروه منظورب، کسب دانش از راه یادگیري آموزش

کند. آموزش پرستاري و مامایی عبارتست از آماده مرتبط است که تغییر و فعالیت را براي مطرح نمودن بالقوة قابلیتهاي تحت پوشش تسهیل می

گیري در مراقبت سالمت.تصمیمسازي سیستماتیک و پیشرونده در حرفه علمی پرستاري و مامایی و عرصه مربوطه به منظور تنظیم و 

و آموزش فرآیند تعاملی بین فراگیران و معلمان است که خود تحت تأثیر ظرفیت یادگیري فراگیران، مراحل رشد فراگیران، الگوها، ..... بوده

گذارد. در نتیجه برساخت و استفاده از دانش اثر می

دهی محیط یادگیري حقایق و عقاید، سازمانتوان از طریق را میري فعالیادگیدانشکده پرستاري و مامایی تبریز اعتقاد دارد که 

پذیري، خالقیت و رشد فردي افراد از طریق مسئولیتالگوبرداري از رفتارهاي مطلوب، تقویت روح پژوهش و کاوشگري و تشویق به استقالل، 

هاي متنوع اطالعاتی تسهیل بخشید. سیستم

ها، تولید حوزه هاي جدیدي از فعالیتبایستی در کسب فعاالنه دانش، آمادگی و مشارکت در تجربیات یادگیري، درگیر شدن در نفراگیرا

دانش از راه تفکر انتقادي، حل مسأله و رشد مستمر خود فعالیت نمایند.

درك و فهم، تجزیه و تحلیل و مطالعات رویدادهاي ، نظریه ها، متدها، فرآیندها و روشهايو اتاق عملمامایی،آموزش پرستاري

دهد.انسان و نقطه نظرات را تشکیل می

هاي پرستاران بالینی و ماماها را ارتقاء باشد که قابلیتاي براي یادگیري مادام العمر و تحقیق سیستماتیک می، کمیتهآموزش مداوم

کند.بین دنیاي بالینی و دانشکده پرستاري فراهم میازد. آموزش مداوم پلی راسو مامایی مرتبط میبخشیده و آنان را به علم پرستاري 

هاي نقشها و درگیر کردن فراگیران در مهارت، نیازمند اخذ یک نقش  از بدنه دانش تخصصی و آموزش به قصد حرفه اي شدن

-باشد. همانگونه که کار پرستار در یک جامعۀ در حال رشد، تغییر میفت میاي است که هر روز در حال پیشرجامعهمورد نیاز جهت عملکرد در 

این اعتقادیم که دانشکده پرستاري و مامایی باید در آموزش هاي آتی و مسیرهاي بعدي را پیش بینی کند. ما بریابد، آموزش پرستاري باید نقش

حقیق، دانش پژوهی و نشر دانش متعهد باشد.اي درگیر شود و به کار بالینی، تحرفهپرستاري و مامایی 

سازد که رهبر یا مدیر شود و یا مهارتهاي شود که شخص را قادر می، به آن دسته از فعالیتهایی اطالق میفرآیند رهبري و مدیریت

آنرا بهبود بخشد. رهبري فرآیند نفوذ بر فعالیتهاي فرد یا گروه جهت رسیدن به اهدافی است.
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فعالیتهاي یک یا چند پرستار براي دستیابی به اهداف خاصی است تا مراقبت پرستاري به گذاري برتأثیرفرآیند ،تاريرهبري در پرس

یک یا چند نفر مددجو یا بیمار ارائه گردد.

ارزشها

انسانیکرامتحفظ.1

عدالت.2

حقوقرعایت.3

ايحرفهاخالق.4

محوريرجوعارباب.5

ییگراتعهد.6

فیتکیمستمرارتقاء.7

انسانیروابطبهبود.8

تیمیکاردرمشارکت.9

ساالريشایسته.10

يگرياحرفه.11

اعتمادروحتقویت.12

گراییتخصص.13

آنالیز عوامل داخلی و خارجی

عوامل داخلی-1

:نقاط قوت 

بالینیونظريدروسازیبرخدرمجربیآموزشوعلمی هیاتاعضاءوجود.1

جغرافیاییاعضاي هیات علمی تمام وقت وجود.2

باالزهیانگبایآموزشویعلمتئیهياعضاوجود.3

...)ولیتحص(ادامه يفردتوسعهبهدانشکدهیآموزشویعلمئتیهاعضاانگیزه باالي .4

مدیران ارشد دانشکده به مدیریت استراتژیک گرایش.5

ات کیفی در کلیه سطوح سیستم به ارائه خدمگرایش.6

مشارکتیوپویاوعالقمندمدیریتیسیستموجود.7

آموزشوپژوهشبهعالقمندومستعددانشجویانوجود.8

دانشکده یکیزیفيتوسعه فضاجهتییهابرنامهوجود.9

ماماییوپرستاريعرصهدرپژوهشیمناسببستروجود.10

و آموزشی به ارائه طرحهاي پژوهشیتمایل اعضاء هیات علمی.11

عملاتاقو مامایی،در عرصه پرستاريعینسبتا وسیآموزشبستروجود.12
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در داخل دانشکده و اتاق عمل یمامائ،يپرستارانیدانشجويبراینیباليمهارتهامجهز يهاشگاهیآزماوجود.13

داخل و خارج از کشور و نشر دانش توسط اعضاي هیات علمی دانشکده در دیتول.14

یعلميهاشیهمايبرگزارقیاز طریو خارجیداخليبا دانشگاههایفرصت تعامل علميسازفراهمامکان.15

جامعه يبرایپژوهشيتهایفعالو،یآموزشيکارگاههاوهادورهيبرگزارقیخدمات سالمت از طريدهندهارائهبا جامعه یعلمتعامل.16

و اتاق عملیو مامائيپرستار

آموزشی نینويهاآوريفنو دسترسی به وجود.17

يادارونیاتوماسستمیسوجود.18

PhDو آموزشی و هر یک از دانشجویان براي هر هیات علمی4با سیستم حداقل پنتیوم امپیوتر کوجود یک دستگاه .19

و وجود سایت کامپیوتري با امکانات نسبتا کافی براي دانشجویان دانشکدهی ارشدد سایت کامپیوتري ویژه دانشجویان کارشناسووج.20

کارشناسی

شبکهامکاناتبهانیدانشجووکارکنان،یعلماتیهاعضاءهیکلیدسترس.21

سمایآموزشستمیسوجود.22

رفاهصندوقوالنیالتحصفارغیعاتاطالستمیسوجود.23

انیدانشجواموریاطالعاتستمیسوجود.24

دانشکده یاختصاصتیساوبوجود.25

رلسیواینترنتیخط  ارتباط اوجود.26

مجالتومنابعبهآساندسترسیوايکتابخانهبازسیستموجود.27

دانشکدهدر سطح کتابخانه بنديطبقهو فهرست نویسی و ايکتابخانهاستاندارد رعایت.28

یپزشکعلومدانشگاهسطحدرکپارچهیصورتبهتحت وب ايکتابخانهمختلف منابعجستجوي کامپیوتري هايقابلیتوجود.29

اتاق عمل وکتب و منابع علمی غنی در زمینه پرستاري و مامایی وجود.30

دانشکدهدر یسیان انگلبه زب1سطح هینمابایپژوهشیمجله علمانتشار.31

یالگ بوك آموزشازيریگبهرهو هیته.32

همجوارهاياستاندولتی و غیردولتی هايدانشگاهبیندرتبریزماماییوپرستاريدانشکدهفردبهمنحصرجایگاه.33

و دکترا) ارشداسی کارشن(تکمیلیالتیتحصمقاطعدرتحصیلیهايدورهوجود.34

ی دانشکده پرستاري و مامایی تبریز تاریخپیشینه.35

ییدانشجوقاتیتحقمرکزوجود.36
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ها نامهفراهم بودن امکان تامین بودجه طرحهاي تحقیقاتی مربوطه به پایان.37

مانند تاالرها یو فرهنگیفضاي مناسب آموزشوجود.38

ینیبالوينظریدرسيواحدهاارائهدرمناسبیتوالجادیاودروسشیآراینیبازب.39

در دانشکدهEDOدفتر بودنفعال.40

دانشکدهمختلفيواحدهايجاريندهایفرآاز یبرخدر لیو تسهيسازشفاف.41

سیستم مراقبت بهداشتی دراتاق عمل وخاص حرفه پرستاري و مامایی جایگاه.42

یآموزشيهاگروهمدون در یپژوهشيهاتیاولووجود.43

دیجدیسازمانچارتشنهادیپونیتدو.44

عوامل داخلی-1

:نقاط ضعف

اطالع رسانی کارشناس کارشناس کتابداري یا ، منشی، کمک مربیمانند (در گروههاي آموزشیتوانمند ناکافی بودن پرسنل پشتیبان .1

پزشکی و.... )

عدم وجود فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و دکتراي رشته تکنولوژي اتاق عمل.2

هاي آموزشی کمبود اعضاء هیات علمی در گروه.3

نامناسب بودن توزیع هرمی اعضاء هیئت علمی.4

دروس بالینیارائه بهینه مربیان بالینی در ازبرخیتوانمندي ناکافی .5

هاي پژوهشییافتهشی در تدوین مقاالت انگلیسی براي انتشار موزآتوانمندي ناکافی اعضا هیئت علمی  و.6

باال بودن حجم برنامه درسی موظفی مدرسان.7

نداشتن فرصت کافی براي تقویت معیارهاي توسعه فردي اعضا هیئت علمی .8

عدم وجود برنامه منسجم براي توانمند نمودن اعضاء هیئت علمی و آموزشی دانشکده .9

و مراکز آموزشی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاهها جایگاه نامشخص (ابهام در نقش) مربیان بالینی در بخش.10

فراهم نبودن امکانات آموزشی رایگان زبان انگلیسی براي اعضا هیئت علمی و آموزشی.11

در گروههاي آموزشیکافی عدم وجود استقالل .12

آموزشیعدم وجود بودجه اختصاصی براي گروههاي.١٣
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، مراقبتهاي ویژه نوزادان و بهداشت باروري، پرستاري اورژانسعدم وجود گروه آموزشی مستقل براي رشته اتاق عمل.١۴

عدم وجود فضاي فیزیکی مستقل براي گروههاي آموزشی.15

هاي گروههاي آموزشیکتابخانهناکافی بودن منابع در .16

فرسوده بودن ساختمان دانشکده.17

کی نامناسب تاالرها از نظر تهویه، دما و تجهیزاتشرایط فیزی.18

عدم وجود بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه در دانشکده .19

دهی در قبال عملکرد مثبتپاداشعدم وجود ضوابط مشخص .20

همکاري ناکافی بین بخشی در درون دانشکده .21

به شاغلین سایر حرف علوم پزشکی مامایی و اتاق عمل  ماهیت حرفه پرستاري وریزي جهت شناساندن برنامهکافی نبودن .22

هاي سالمتسیستمهاي کاربردي مورد نیاز پژوهشدهی ناکافی جهتسنجی و عدم نیاز.23

بوفه و ... )،دهی ساعات اداري و آموزشی در خدمات واگذار شده به بخش خصوصی (انتشاراتپوششعدم توالی و عدم .24

ها و تجهیزات دانشکدهسیستموجود سیستم کالیبراسیون و تعمیر و نگهداري عدم .25

اي کتابخانه، پژوهشی و ناکافی بودن فضاي آموزشی.26

کمبود انگیزه در دانشجویان .27

عوامل خارجی-2

ها: فرصت

مدتکوتاهیآموزشيهادورهيهمجوار و برگزاريکشورهايارتباط با دانشگاههايبرقرار.1

ماماییوپرستاريدانشکدهباپرستارينظامسازمانمتقابلهمکاري.2

دانشگاه يتنگاتنگ دانشکده با اداره پرستارارتباط.3

مداومموزشآيهابرنامهبا دانشکدهیموزشآو یعلمئتیتنگاتنگ اعضا هيهمکار.4

آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاي سالمت جامعه هايامهبرناز) WHO(مانندالمللیبینمجامعحمایت.5

جذب اعتبارات از منابع مختلف مالی (برون سازمانی) براي انجام امور آموزشی و پژوهشی امکان.6

جدیدیآموزشهايبرنامهو هارشتهو توسعه جادیوزارت و دانشگاه از احمایت.7

ت در عصر جدید از تکنولوژي اطالعاگیريبهرهامکان.8
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آموزشی در سطح ملی هايبرنامهوعلمیهايهمایشازيریگبهرهامکان.9

پرستاري و مامایی در سطح جهانی هايدانشکدهسایرهايبرنامهوتجارببهدسترسیامکان.10

به سمت رویکردهاي جدید مدیریتی ارشد در سطح دانشگاه و وزرات و گرایش مدیران تمایل.11

مسئوالن دانشگاه در جهت اجراي طرح تکریم ارباب رجوع اهتمام.12

یکیالکترونآموزشاستقراربهدانشگاهنیمسئولاهتمام.13

یفرهنگویپژوهش،یآموزشخدماتکیفیارتقايوهابرنامهارشد کشوري جهت تدوین رانیمدتالش.14

ت بورد آموزشی پرستاري و مامایی توسط هیاریزيبرنامهدراخیر بازنگري.15

يکاربردهايطرحازحمایتجهتکشوريواستانیسطحدرپژوهشیوتحقیقاتیمراکزوجود.16

)نیبالوموزشآنیبموجودشکافبرکاهشموثراملع(بعنوان ینیبالتیحاکميطرحهايدر اجرایدرمان- یموزشآمراکز اهتمام.17

ستاري و مامایی در رشته پرمستعدکارشناسی ارشد التحصیالنفارغوجود.18

پردیسهاي خودگرداندر یلیتکمالتیبه مقاطع تحصیدرمانیموزشآو کارکنان مراکز انیدانشجویدسترس.19

مختلفیلیتحصمقاطعدرانیدانشجورشیپذيبرایبومهیسهمگرفتننظردر.20

ماماییوپرستاريخدماتبهجامعهروزافزوننیاز.21

پرستاري و ماماییرشتهلمی فراوان در منابع عوجود.22

ماماییوپرستاريهايدانشکدهبینسالمرقابتوجود.23

شبکهقیطرازدیجدیعلممنابعبهیدسترس.24

عوامل خارجی-2

تهدیدها:

هاي پرستاري و مامایی و اتاق عملاي رشتهحرفهشناخت ناکافی جامعه از ابعاد .1

از نظر (انتخاب و پذیرش دانشجویان رشته پرستاري و مامایی و اتاق عمل در آزمونهاي کشوريبراي عدم وجود معیارهاي اختصاصی .2

)جسمی، روانی و اجتماعی

به تعداد نفرات تربیت شده شغلینمودن جایگاهفراهم بدوندانشگاههاي آزاد ردي مامایی تربیت دانشجوباال بودن تعداد .3

براي رشته ماماییپذیرش اندك دانشجویان در مقطع دکترا .4
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غیر هیئت اعضاي هیات علمی واعم ازدانشکده نیروي انسانی مورد نیاز جذبدر وزارت متبوع گویی مناسب و به موقع پاسخعدم .5

علمی

ه بویژمراکز سایر در طرازپایین بودن سطوح حقوق و مزایاي کارکنان و اعضا هیئت علمی دانشکده در مقایسه با سایر کارکنان هم .6

درمانی کشورمراکز 

عدم هماهنگی حقوق و مزایاي کارکنان علوم پزشکی با اکثر سازمانها .7

ییدانشجویان ماماهاي شغلی پس از فراغت از تحصیلفرصتکمبود .8

هاي بازآموزي دورهکیفیت پایین برخی از .9

شگاهدر سطح داني آموزشیهابرنامهبخشی توجه ناکافی به هزینه اثر.10

ها بخشنامناسب بودن بستر آموزش بالینی در بسیاري از .11

بعلت مشکالت عرصه آموزش بالینیوجود شکاف بین وضعیت آموزش بالینی و آموزش تئوري و عملی دانشجویان.12

ورانهآهاي تحقیقاتی و طرحهاي نوپروژهاتخاذ تدابیر ناکافی براي توسعه و حفظ مالکیت فکري .13

هاي پژوهشی و اجرایی اعضا هیئت علمیفعالیتبه برخی از درسی ص واحد عدم اختصا.14

هاي خاص بعنوان شاخص خدمت جنبههاي آموزشی مدرسین بعلت گرایش دانشگاه به برخی از فعالیتتحت الشعاع قرار گرفتن .15

اثربخش

ن ضعف در نظام ارزشیابی اعضاي هیات علمی، آموزشی و سایر کارکنا.16

نهادینه نشدن فرهنگ انتقال تجارب کاري در سطوح مدیریتی جامعه.17

گرایی)استقرار ناکافی فرهنگ استفاده از افراد متخصص و مجرب در امور مربوطه (بها دادن ناکافی به تخصص.18

ن حدود اختیارات از سوي شعاع قرار گرفتلاتحت(، مامایی و اتاق عمل در حوزه مسئولیتی خوداختیارات ناکافی پرسنل پرستاري.19

سیستم حاکمیت پزشک در بالین)

و ...)سالمتنظام طرح ، موزشی درمانی (کارانهدانشکده از نظامهاي درآمدي مراکز آعدم برخورداري .20

هاي آموزشی مدرسینتنی نبودن برنامه آموزشی بر نیازمب.21

ن دانشکده پرستاري و مامایی در سطح دانشگاه در اولویت قرار نگرفتن فرصتهاي مطالعاتی خارج از کشور براي مدرسی.22

ها و صالحیت هاي افراد (عدم دسترسی به ابزار شناخت موثر و کارآمد) ضعف در تشخیص توانمندي.23

عدم (براي مثال: هاي مختلف بویژه طرحهاي جدید اجراي طرحي عدم تامین اعتبار کافی و فراهم نبودن بستر اجرایی مناسب برا.24

)انات فیبر نوريدسترسی به امک

سرعت کم اینترنت در سطح دانشگاه.25
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هاي اطالعاتی معتبر علوم پزشکی سایتمستمر به کافی و عدم امکان دسترسی .26

مختلف هايردیفناکافی از منابع، امکانات و اعتبارات قابل وصول از شناخت.27

لنبود بانک جامع اطالعاتی در مورد پرستاري و مامایی و اتاق عم.28

د به پژوهش به طرحهاي پژوهشی غیرمرتبط با رشتهمنعالقهو ماماهايجذب و گرایش پرستاران.29

سطح دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف و حل مشکالتارتباط بین بخشی ناکافی در .30

دست اندرکاران در حل برخی مشکالت فراسازمانی مربوط به دانشکدهتوجه ناکافی .31

اي حرفهاز اقدامات تخصصی عدم حمایت قانونی کافی.32

موزش جامعه نگر)آنقص در آموزشی موجود با نیازهاي جامعه (هاي برنامهتطابق ناکافی .33

عدم وجود امکانات آموزش رایگان زبان انگلیسی در سطح دانشگاه براي اعضاي هیات علمی.34

ه علوم پزشکیزیاد بودن بعد مسافت بین دانشکده پرستاري و مامائی با پردیس دانشگا.35

پرستاري و ماماییدانشکدهبهکافی نافضاي فیزیکی تخصیص.36

در پرستاري، مامایی و اتاق عملايحرفهاز اقدامات تخصصی ناکافی حمایت قانونی .37

به دانشکدهبودجه و کافیعدم اختصاص بموقع.38

استراتژي ها

SOاستراتژي هاي -الف

هاي دانشکدهسیستمري جهت امور امنیتی و نگهداري عقد قرارداد با شرکتهاي کامپیوت.1

المللی در دانشگاههاي همجواربینگسترش ارتباط علمی با مجامع.2

هاي آموزشی و پژوهشیبرنامههمکاري با سازمان نظام پرستاري در گسترش .3

همکاري مشترك با جمعیت و نظام مامائی در امور آموزشی و پژوهشیگسترش .4

مورد نیاز جامعههاي جدیدرشتهها و گرایشتکمیلی در تحصیالت هايدورهوسعهت.5

تشویق دانشجویان بویژه دانشجویان مستعد جهت مشارکت در انجام امور پژوهشی بعنوان مجري یا همکار اصلی.6

اي سالمت جامعههاي پرستاري، مامایی و اتاق عمل در راستاي نیازهپژوهشارتقاء کیفیت .7

PhDارشد و شناسی رکاتوسعه نیروي انسانی گروههاي آموزشی از طریق جذب فارغ التحصیالن .8

هاي تکنولوژيپیشرفتارتقا و توسعه ساختار اداري سیستم بر اساس .9
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توانمندسازي نیروي انسانی در جهت پذیرش و انجام مسئولیت هاي محوله متناسب با برنامه استراتژیک.10

STاستراتژي هاي - ب

عملاتاقوییماما،يپرستارپرسنلياحرفهيتوانمنديارتقايهابرنامهنیدانشکده در تدودیفعاالنه اساتمشارکت.1

يهابخشجادیو اینیباليهابخشدر جهت بهبود ییهابرنامهنیدانشکده در تدونیگروهها و مسئولرانیفعاالنه مدمشارکت.2

.استانداردیآموزش

.آنيریگیپوبوردئتیهبهیاصالحشنهاداتیپارائهویآموزشيهابرنامهيدر بازنگریآموزشيهاگروهيفعاالنه اعضامشارکت.3

وبوردئتیهبهآنارائهوهدفجامعهيازهاینبامتناسبیآموزشيهابرنامهنیدر تدویآموزشيهاگروهيفعاالنه اعضامشارکت.4

.آنيریگیپ

مربوطهیصنفيهاتشکلبهمربوط يهایارزگاستیسدریو مامائيپرستاردانشکدهیعلمئتیهيفعاالنه اعضامشارکت.5

نیمسئوليبراآنشنهادیپوعملاتاقوییماما،يپرستارانیدانشجورشیپذوانتخابيبرایاختصاصيارهایمعشنهادیپونیتدو.6

کشورآموزشسنجشسازمانسپسودانشگاه

ترنییپامقاطعانیدانشجوپژوهش وآموزشارتقاءيبرایلیتکمالتیتحصانیاز دانشجونهیبهاستفاده.7

جامعهبهعملاتاقوییماما،يپرستارحرفهیواقعگاهیجایمعرفيبراییهابرنامهنیتدو.8

یعلمئتیهجذبيندهایفرآلیتسه.9

WOاستراتژي هاي -ج

انیمربيکارحجمکاهشجهتیلیتکمالتیتحصدورهانیدانشجويریبکارگ.1

بعنوان ارشدیکارشناسدورهآموختگاندانشاز يدرصدصیدر خصوص تخصیانسانيروینعیو توزنیتامنیبه مسئولشنهادیپ.2

انیودر امر آموزش دانشجيهمکاريبرایطرحيروین

یبه برنامه آموزشیدهپوششيبرایارشد و کارشناسیدوره کارشناسالنیفارغ التحصجذب.3

یمربقالبدردانشکدهیآموزشيهابرنامهگذراندن طرح در يارشد برایدوره کارشناسالنیدادن به فارغ التحصتیاولو.4

یانسانيرویو نينظام اداردیساختار جدياجرا.5

کیمتناسب با برنامه استراتژیو اخالقياحرفه،یعلميهایستگیشايشده برانیتدويهاشاخصبر اساس روینجذب.6

خدماتسطحارتقاءجهتدرموجودپرسنليسازتوانمندجهتاقدامويزیربرنامه.7
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WTاستراتژي هاي - د

EDOواحد قیدر سطوح باال از طریتیریمدیآموزشيهاکالسدر نرایمدشرکتيهانهیزمنمودن فراهم.1

یتیریمديهاپستکارآمد در يروهاینيریو بکارگییشناسا.2

استانداردحدبهرساندنتایرفاهویآموزشامکاناتوفضاهاارتقاء.3

یدولتموسساتریسابایآموزشویعلمئتیهاعضاءيایمزاوحقوقيسازهماهنگجهت ییراهکارهاشنهادیو پنیتدو.4

قبلسالبازخوردارائهاساسبردانشگاهاعتباراتصیتخصهنگامدردانشکدهربطیذيواحدهاسازندهتعامل.5

)هاتیفعالندیو برآستمیسازیاساس نبر(کارکنانهیتنبوقیتشوستمیسيسازنهیبه.6

دانشکدهبامرتبطیبهداشتویدرمان،یآموزشيهاواحدیبخشنیبارتباطارتقاء.7

روینبموقعینیگزیجايریگیپو یآتهايسالبازنشستهيروهاینمشخص نمودن بموقع.8

یآموزشویعلمئتیهمحترماعضاءیاطالعاتبانکارتقاءوهیته.9

کارکنانيبرایاطالعاتبانکهیته.10

ینیبالیآموزشبسترودبهبيبراییهابرنامهنیتدو.11

یآموزشویعلمئتیهاعضاءيبرایمطالعاتيفرصتهاجادیا.12

کارکنانیاخالقويعملکردیابیارزکردنینیع.13

Goalsاهداف کالن 

هکدهاي مدیریتی دانشعرصهدرتمام(TQM)کردن مدیریت جامع کیفیت نهادینه.1

نظام سالمت اهداف يکارآمد در راستایانسانيروینتیترب.2

نینويهاآوريفنوري از بهرهرتقاءو اگسترش.3

المللیبیندر سطوح ملی و یبخشي بین همکاریهاارتباطات و يتوسعه.4

)یعلمئتیهریو غیعلمئتیو اعتماد به نفس کارکنان (اعم از هيعملکردوانگیزه و کیفیت زندگی ارتقاء.5

جامعهروزيازهاینبامتناسبیپژوهشویآموزشيهاتساخریزوساختارتیتقو.6
و دانشجویان کارکنان،یعلمئتیهاعضاءنیدر بياحرفهکردن اخالق نهیو تعالی فضایل اخالقی، دینی و نهادرشد.7

دانشکدهدرنخبگانوندرخشاياستعدادهايهايتوانمندو هاتیظرفاز يمندبهرهو يشکوفاسازشناسایی، .8

ک یآموزش الکترونيتوسعه.9
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)بخشی(اعتبار دانشکدهدرمند نظامارزشیابیوشیپانظاماستقرار.10

Objectivesاهداف اختصاصی

,G1)در هر سال از برنامهدانشکده مختلفاصلی واحدهايدرصد فرایندهاي مستند شده30حداقل ارتقاء .1 G6, G10)

هاي آموزشی بخشهاي بالینی و ایجاد بخشهایی در جهت بهبود برنامهه مدیران گروهها و مسئولین دانشکده در تدوین مشارکت فعاالن.2

,G2)استاندارد G4, G6, G7)

به حداقل مشکالت درون بخشیحلجهت گیري تصمیماداري در پژوهشی و ، ي آموزشیهاهاي قانونی شوراظرفیتارتقاء استفاده از .3

)(G5, G6در هر سال درصد 10میزان

,G2دو سالهررشتهیک به میزانتحصیالت تکمیلی مقاطعدر ها رشتهتعدادتوسعۀ کمی.4 G6)(G8, G9,

-برنامهدرصد 10به میزانمندي از ظرفیتها و توانمندیهاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در فرآیندهاي آموزشی رهبهو سازي شکوفا.5

,G2هاي آموزش بالینی G5, G6)(

,93G1,G2-94سالتحصیلی تا پایاناجرایی کردن طرح منتورشیپ دانشجویان مستعدوفراهم ساختن زیرساختهاي اجرایی.6 G4,

G5, G6

آموختگان پرستاري و مامائی و اتاق عمل در سطح استانی و دانشسازي هاي آموزش مداوم در جهت توانمندبرنامهدر فعاالنه رکت مشا.7

,G2برنامه در سال5حداقل به میزانملی  G4

به میزاندر سیاستگزاریها هاي مختلف مدیریتی دانشگاه با هدف برقراري ارتباط مؤثر و مشارکتنشست مشترك با مسئولین عرصه.8

,G1برنامه در سال3حداقل  G2, G4

حداقل به میزانهاي تحقیقاتی تیماحراز جایگاه علمی و مسئولیت اجرایی اعضاء هیئت علمی دانشکده در مراکز آموزشی و درمانی و .9

,G2یک نماینده در هر مرکز تا پایان برنامه G4, G6

,G1در طول برنامهیا براي کارکنان مبتنی بر کیفیت عملکرد بر اساس امتیاز شاخص عملکرداستقرار نظام پاداش و تخصیص مزا.10

G5, G7, G8, G10

93G2,G6پایان سالتادیجديازهایدرصد ن60اساسدانشکده بریمعاونت آموزشیآموزشساختاريبازنگر.11

به میزانبر استاندارد یمبتنازیمورد نیآموزشيرساختهای) و زیلو منابع مازاتیتجه،یکیزیفيفضانی(تامیکیزیامکانات فتوسعه.12

,G1,G2برنامهانیپاتاسالدردرصد20

,G2در طول برنامهاي در دانشکدهحرفهسازي کار گروه اخالق فعالتشکیل و .13 G6, G7
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امور مربوط به نخبگان و استعدادهاي درخشان بهینه ر مدیریت فرهنگی به منظوآموزشی، پژوهشی وریزي برنامه، هدایت و شناسایی.14

,G2تا انتهاي برنامه 80به میزان %)دانشجوییهیئت علمی و ( G6, G8

در درصد100به میزانردهاي آموزشی در حال اجرا جهت انطباق با استاندامراکز خارج دانشگاهی ها ودانشکدهتقویت ارتباط با سایر .15

,G2طول برنامه G3, G4, G6

بر اساس امتیاز کیفیت تدریس) تا پایان (وضعیت موجود درصد10عملی و بالینی مدرسین به میزان ، ارتقاء کیفی آموزش تئوري.16
,G1برنامه G2, G3, G6, G9

,G3تا پایان برنامه CAT6بروزرسانی شبکه داخلی و تبدیل آن به سیستم .17 G4, G6

,G1درصد در سال در طول برنامه10به میزانواحدهاي مختلف دانشکده افزاري مورد نیاز نرمافزاري و سختهاي سیستمارتقاء .18

G3, G4, G9

هاي اعالم شده در سال تا پایان نیازدرصد30به میزانو ارتباطات آوري اطالعات فنافزاري استفاده از نرمافزاري و سختتوسعه .19
,G3برنامه  G4, G6, G9

درصد 5به میزانunder-graduate and post-graduate)آموزش (ک در سطوح مختلفیآموزش الکترونيتوسعه.20

,G3هاي آموزشی در سال برنامه G4, G6, G9

هاي برنامهآموزش به مددجو متناسب با نیازهاي مددجویان با هدف استقرار اي ومشاورهتاسیس مراکز دانشگاهی ارائه خدمات .21

,G2دفتر در طول برنامه 3نگر به تعداد جامعهآموزشی  G4, G5, G6

G6طرح در سال در طول برنامه  10اي به تعدادنامهپایانتوسعه طرحهاي تحقیقاتی غیر .22

,G6صد در طول برنامه در50به میزانهاي پژوهشی در مجالت معتبر یافتهارتقاء کمیت و کیفیت نشر .23 G8, G10

سازي کمیته فناوري و اختراعات در دانشکده در طول برنامهتشکیل و فعال.24
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)Action plan(اهداف اختصاصی یک از هربرنامه عملکردي براي 

Obj1 در هر سال از برنامهاصلی واحدهاي دانشکده درصد فرایندهاي مستند شده30حداقل : ارتقاء

فلوچارت) براي فرآیندهاي جاري واحدهاي مختلف دانشکده توسط مسئولین و کارشناسان ستخراج عناوین و نمودار جریان فرآیند (ا.1

.1393سال بهمنواحدهاي مزبور تا پایان 
بیشتري به ارتقاء دارند توسط مسئولین و کارشناسان واحدهاي مزبور تا بندي فرآیندهایی که نیاز اولویتو بررسی فرآیندهاي جاري.2

.1393سال اسفندپایان 
.1394سال فروردین هاي منتخب توسط کارشناسان واحدها تا پایان ها در خصوص نحوه عملکرد فرآینددادهآوري جمع.3

.1394سال اردیبهشتتوسط مسئولین و کارشناسان واحدهاي مزبور تا پایان هاي اجرایی فرآیندهاي مزبور ضعفیین نقائص و تع.4
.در طول برنامهعوامل موثر در ضعف عملکرد فرآیند توسط مسئولین و کارشناسان واحدهاي مزبور شناسایی و تعیین .5

.ها در طول برنامهجهت ارتقاء فرآیندو انتخاب راهکارهاي عملی هاي مناسب حلراهمتمرکز براي ارائه تشکیل جلسات بحثهاي گروهی .6

.فراهم نمودن مقدمات و انجام مداخله جهت ارتقاء فرآیندها در طول برنامه توسط مسئولین و کارشناسان واحدها.7

.ه توسط کارشناسان واحدهاپایش عملکرد فرآیند پس از مداخله در هر سال در طول برنام.8

.ارائه گزارشات مستند به مسئولین ارشد دانشکده در خصوص ارتقاء فرآیندها در پایان هر سال در طول برنامه توسط مسئولین واحدها.9

Obj2 : بالینی آموزشهایی در جهت بهبود برنامهمشارکت فعاالنه مدیران گروهها و مسئولین دانشکده در تدوین

هاي آموزشی استانداردبخشو ایجاد 

.1393سال انیتا پادانشکدهاستیرتوسطیو بهداشتیدرمانیاز مراکز آموزشکیدر هر ینیبر آموزش بالینظارتيهاتهیکملیتشک.1

انیتا پاهاگروهرانیمدشنهادیبه پدانشگاهمعاون درمانتوسطیدرمانمراکزدر دانشکدهینظارتيهاتهیکمندگانیابالغ به نماصدور.2

.1393سال
.1394ماه خرداد توسط اعضاء کمیته تا پایان -تیهاي نظارکمیتهتدوین دستورالعمل نظارتی و شرح وظایف .3

.1393ماه تیرتصویب دستورالعمل نظارتی در شوراي آموزشی دانشکده تا پایان .4

.ها و کارشناسان آموزشی بصورت روزانه در طول برنامهکالسیت برگزاري کالسهاي درس نظري توسط مسئول امور نظارت بر کیف.5

.در طول برنامهتهیه گزارش از کمیت و کیفیت تشکیل کالسها براي هر درس در پایان هر ترم تحصیلی .6
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در پایان هر ترم تحصیلی در طول وزشی و ریاست و مدرسین ارائه بازخورد در خصوص کیفیت و کمیت برگزاري کالسها به معاونت آم.7

.برنامه
در و کارشناس امور کالسها بصورت هفتگیEDOنظارت بر فضاها و تجهیزات فیزیکی آموزشی در دانشکده توسط کارشناس واحد .8

.طول برنامه
در طول مشکل توسط معاون آموزشی دانشکدهارائه بازخورد در خصوص امور کالسها به صورت هفتگی به واحدهاي مربوطه براي رفع .9

.برنامه
.در طول برنامهنظارت بر نحوه حضور فیزیکی تمام وقت دانشجویان دکتري توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی .10

.نامهدر طول برنامه آئینهاي آموزشی مربوطه جهت اجراي گروهبه مدیران دانشجویان ارائه بازخورد در مورد حضور فیزیکی .11

.در پایان هر ماه در طول برنامهنظارت بر نحوه حضور فیزیکی کارمندان حوزه معاونت آموزشی توسط واحد کارگزینی .12

.در پایان هر ماه طول برنامهارائه بازخورد در مورد حضور فیزیکی به معاون آموزشی توسط کارگزین دانشکده.13

ها در پایان هر سال گروهو ارائه بازخورد به معاون آموزشی و مدیران EDOفتر انجام ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و آموزشی توسط د.14
.تحصیلی

ذیربط جهت اعمال مداخالت اصالحی الزم ارائه بازخورد به کلیه واحدهاي و انجام ارزیابی درونی حوزه معاونت آموزشی هر سال یکبار .15
.در پایان هر سال تحصیلی

Obj310به میزانگیري تصمیماداري در پژوهشی و ، ي آموزشیهاهاي قانونی شوراظرفیتء استفاده از :  ارتقا

سالهر درصد مشکالت درون بخشی در 

هايعاونتها توسط یکی از کارشناسان حوزه مدانشکدهپژوهشی و اداري ، بازبینی و استخراج دقیق حوزه اختیارات شوراهاي آموزشی.1

.1394در سه ماهه اول سال پژوهشی و پشتیبانی، آموزشی
پژوهشی و پشتیبانی براي هر ،توسط معاونین آموزشیو اداريپژوهشی،ي آموزشیهاشناسایی و تبیین موضوعات قابل طرح در شورا.2

.جلسه هفتگی در طول برنامه
ربط براي هر ذيناسایی شده توسط معاونین مربوطه و با همکاري کارشناسان حوزه هاي قابل طرح براي حل مشکالت شحلراهبررسی .3

.در طول برنامهجلسه 
اخذ تصمیم نهایی توسط اعضاي به منظوري دانشکده ارو ادوهشی ژپ،ي آموزشیهاهاي ممکن در شوراحلراهطرح و بحث موضوع و .4

.شورا

یک هفته بعد از شورا توسط معاونین مرتبط اربط تذيواحدهاي ابالغ مصوبه شوراها به .5
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Obj4: میزان یک دوره در دو ساله هاي آموزشی مختلف به ویژه در تحصیالت تکمیلی بدورهتوسعۀ کمی و کیفی

وبهداشتی، هاي مختلف آموزشیحوزهاز ق عمل مامایی و اتا،هاي آموزشی تحصیالت تکمیلی در پرستاريدورهسنجی براي تعیین نیاز.1

.1393هاي آموزشی تا پایان سال گروهبا همکاري EDOدرمانی توسط واحد 

دانشکدهEDOبررسی ظرفیت هاي دانشکده براي راه اندازي دوره توسط واحد .2

بعد از اعالم نتایج جهت پیگیري مراحل ایجاد دوره عنوان نمایندههاي آموزشی مرتبط بگروهتعیین یکی از اعضاي عالقمند هیأت علمی .3

.نیازسنجی
هاي آموزشی در سه ماهه اول بعد از اعالم نتایج گروهجستجوي کوریکولوم مشابه و متناسب با دوره آموزشی تعیین شده توسط نماینده .4

.سنجینیاز
.گروههاي آموزشی در سه ماهه اول بعد از اعالم نتایج نیازسنجیتهیه کوریکولوم دوره آموزشی پیشنهادي توسط نماینده .5

.تصویب کوریکولوم تدوین شده در شوراي گروه آموزشی و شوراي آموزشی دانشکده در اولین شوراي بعد از تدوین کوریکولوم.6

عکاس به معاونت آموزشی وزارت ایجاد دوره آموزشی به همراه کوریکولوم مربوط به معاونت آموزشی دانشگاه جهت انارسال پیشنهاد .7

.درمان و آموزش پزشکی بعد از تصویب در شوراي آموزشی دانشکدهبهداشت،
تجهیزات بخشهاي آموزشی اختصاصی) و عقد قرارداد ،ايمنابع کتابخانه، بررسی و تأمین ظرفیتهاي فیزیکی دانشکده (نیروي انسانی.8

بالفاصله بعد از تصویب دوره در شوراي آموزشی دانشکده- دازي دورهجهت استفاده از ظرفیتهاي بین بخشی براي راه ان

دوره در وزارت ازيامکان راه انداولیه سازي ملزومات دوره براي بازدید نمایندگان شوراي گسترش وزارت متبوع بعد از تصویبفراهم.9
. ري مراحل تصویب دوره از وزارت متبوع توسط نمایندگان گروههاي آموزشی تا اخذ نتیجهیپیگ.10

.اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو به سازمان سنجش از طریق معاونت آموزشی دانشگاه بعد از تصویب در شوراي گسترش.11

Obj5:ا و توانمندیهاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در فرآیندهاي مندي از ظرفیتهبهرهو سازي شکوفا

هاي آموزش بالینیبرنامهدرصد 10میزان ه آموزشی ب

هاي گروهالتدریس توسط مدیران حقانتخاب دانشجویان مستعد و توانمند از مقطع تحصیالت تکمیلی جهت تدریس بالینی بصورت .1

تحصیالت تکمیلی با استفاده از سوابق تحصیلی و شغلی هر دانشجو دو ماه قبل از شروع هر ترم کارشناس با همکاريآموزشی
.تحصیلی

التدریسی توسط معاونت آموزشی اداره آموزش و حقبرگزاري کارگاه مهارتهاي تدریس و ارزشیابی بالینی براي دانشجویان همکار .2

.ترم تحصیلیهاي آموزشی یکماه قبل از شروعگروهمدیران 
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ارتقاء به منظورتدریس بعنوان دستیار مربی براي مقطع کارشناسی ارشد پیشنهاد احتساب واحد درسی براي همکاري دانشجویان.3

.اي توسط معاون آموزشی و شوراي تحصیالت تکمیلیحرفهمهارتهاي 

.93- 94مستعد تا پایان سالتحصیلیاجرایی کردن طرح منتورشیپ دانشجویان فراهم ساختن زیرساختهاي اجرایی و.4

Obj7 در برنامه هاي آموزش مداوم در جهت توانمند سازي دانش آموختگان پرستاريفعاالنه : مشارکت،

برنامه در سال5حداقل به میزانمامائی و اتاق عمل در سطح استانی و ملی 

آموزشی مراکز آموزشی هايسوپروایزراسان مسئول آموزش مداوم و و کارشندانشکده EDOبا کارشناسان FGDتشکیل جلسات .1

ریزي براي انجام نیازسنجی در سه برنامهسنجی آموزشی و هاي مورد نیاز در نیازشاخصدرمانی و بیمارستانهاي استان براي تعیین 
.هرسال در طول برنامهماهه اول

.ازسنجی آموزشی در مراکز در سه ماهه اول هر سال در طول برنامههمکاري در هدایت و تحلیل نی.2

.بندي نیازهاي آموزشی پرسنل پرستاري، مامایی و اتاق عمل در سه ماهه اول هر سال در طول برنامهاولویت.3

نل پرستاري، مامایی و اتاق عمل در سه جهت پرسهاي بازآموزيدورهریزي و اجراي برنامهمشارکت اعضاء هیئت علمی و آموزشی در .4

.ماهه دوم تا چهارم هر سال در طول برنامه
در پایان هر سال در طول هاي آموزشی ضمن خدمتارائه پیشنهادات الزم براي بهبود کیفیت نیازسنجی آموزشی و برگزاري برنامه.5

.برنامه

Obj8یتی دانشگاه با هدف برقراري ارتباط مؤثر و هاي مختلف مدیر: نشست مشترك با مسئولین عرصه

برنامه در سال3میزان حداقل ه مشارکت در سیاستگزاریها ب

، بهداشت، دانشجویی فرهنگی و درمان تشکیل جلسات با معاونین محترم آموزشی، تحقیقات و فناوري، توسعه مدیریت و منابع انسانی.1
.ل یک بار در سال در طول برنامهحداقمعاونت مربوطه با هماهنگیدانشگاه 

مامایی توسط مسئولین ارشد دانشکده نماینده مامایی در نظام پزشکی و جمعیت تشکیل جلسات با مسئولین سازمان نظام پرستاري و.2

.حداقل یک بار در سال در طول برنامه
شد دانشکده حداقل یک بار در سال در طول تشکیل جلسات با روسا و معاونین آموزشی مراکز آموزشی و درمانی توسط مسئولین ار.3

.برنامه
آموزشی و رئیس اداره پرستاري دانشگاه توسط معاون آموزشی  دانشکده هايوایزرتشکیل جلسات با مدیران خدمات پرستاري و سوپر.4

در طول برنامه.هر ترم یکبار 
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در طول برنامه.سط مسئولین برگزار کننده گیري مصوبات و تصمیمات جلسات نشست مشترك توپیمستندسازي و .5

Obj9 تیم: احراز جایگاه علمی و مسئولیت اجرایی اعضاء هیئت علمی دانشکده در مراکز آموزشی و درمانی و-

میزان حداقل یک نماینده در هر مرکز تا پایان برنامهه هاي تحقیقاتی ب

یآموزشيهاشوراتوسطیدرمانیآموزشمراکزیسازمانساختاردرییماماويپرستاردانشکدهندهینماگاهیجاخصوصدريریگمیتصم.1

.1393سالانیپاتادانشکدهیپژوهشو
یدرمانیآموزشمراکزیسازمانساختاردرییماماويپرستاردانشکدهندهینماگاهیجافیتعرخصوصدردانشگاهامناءئتیهبهشنهادیپ.2

.1393سالانیپاتادانشکدهترممحاستیرتوسط
.1394سالوریشهرانیپاتادانشکدهیآموزشيشوراتوسطیدرمانیآموزشمراکزازکیهردردانشکدهطرفازندهینماکینییتع.3

سالانیدانشکده تا پایشپژوهيمرتبط توسط شورایقاتیتحقيهامیتاز مراکز و کیاز طرف دانشکده در هریعلمندهینماکینییتع.4

1394.
دریآموزشيگروههارانیالزم توسط مديهایریگیپبه منظوردانشکده در مراکز ندهیبه نمانیمدرسینیمشکالت آموزش بالانعکاس.5

.برنامهطول
تادانشکدهیمالويادارونمعاتوسطیدرمانویبهداشتیآموزشمراکزویپزشکعلومجامعهبهدانشکدهیمعرفينمادهایبرخهیته.6

.1394سالانیپا

Obj10 استقرار نظام پاداش و تخصیص مزایا براي کارکنان مبتنی بر کیفیت عملکرد بر اساس امتیاز :

در طول برنامهشاخص عملکرد

.1393ال تشکیل کارگروه تعیین شاخصهاي سنجش عملکرد براي کلیه رده هاي شغلی در دانشکده تا پایان س.1

.1394سال تا پایان تیرهاي شغلی توسط کارگروه مربوطه ردهتعریف و معرفی شاخصهاي سنجش عملکرد براي کلیه .2

.1394یورتا پایان شهرپژوهشی و اداري دانشکده ،ي آموزشیهاهاي شغلی در شوراردهتایید شاخصهاي سنجش عملکرد براي کلیه .3
.هاي شغلی توسط مسئولین مربوطه در طول سال ارزشیابیردهسنجش عملکرد کلیه .4

منابع براي منظور درخواسته ب1394به مسئولین دانشگاه در سه ماهه سوم سال ارسال مستندات کارگروه توسط رئیس دانشکده .5

.تخصیص مزایا بر اساس عملکرد کارکنان
.در طول برنامهبراي کارکنان مبتنی بر کیفیت عملکرد بر اساس امتیاز شاخص عملکردعنوي ي مادي و ممزایاارائه .6
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Obj11تا پایان برنامه درصد نیازهاي جدید60اساس دانشکده بر: بازنگري ساختار آموزشی

.1393توسط ریاست دانشکده تا پایان سال ز پیشنهاد ایجاد پستهاي سازمانی جدید براي گروههاي آموزشی مورد نیا.1

توسط ریاست  دانشکده تا و مراقبتهاي ویژه نوزادان بهداشت باروري ،هاي اتاق عملرشتهپیشنهاد ایجاد گروه آموزشی مستقل براي .2

.1393پایان سال 
تکمیل کادر آموزشی توسط رئیس دانشکده تا اخذ گیري موضوع  افزایش جذب هیئت علمی  بالینی با مدرك کارشناسی ارشد براي پی.3

.نتیجه
ارشد براي گذراندن طرح نیروي انسانی در دانشکده گیري امکان جذب فارغ التحصیالن پرستاري و مامایی با مدرك کارشناسی پی.4

.1393توسط رئیس دانشکده تا پایان سال 
هاي اقماري سطح استان توسط رئیس دانشکدهشکده و انتقال ظرفیت به پیشنهاد کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی در دان.5

.1393دانشکده تا پایان سال 
جذب دانشجویان خارجی و مدیریت فرصتهاي مطالعاتی به منظورالملل در واحد آموزش دانشکده بینکارشناس امور توانمندسازي.6

.1393علمی توسط رئیس دانشکده تا پایاندانشجویان دکتري و اعضاء هیات
.1394اداره امتحانات دانشکده توسط معاون اداري و مالی تا پایان سال تامین نیروي انسانی براي .7

آموزش و توانمندسازي کارشناسان اداره آموزش در زمینه ایفاء کامل وظایف شغلی خود توسط معاون آموزشی و رئیس اداره آموزش .8

.ر طول برنامهبطور مستمر د

Obj12 آموزشی زیرساختهاي : توسعه امکانات فیزیکی (تامین فضاي فیزیکی، تجهیزات و منابع مالی) و

در سال تا پایان برنامهدرصد20میزان ه بنیاز مبتنی بر استاندارد مورد

پایان یل آن به دانشکده توسط رئیس دانشکده تا انتقال خوابگاه دانشجویی طبقات فوقانی دانشکده به سایر خوابگاهها و تحوگیريپی.1
.برنامه

وریشهرتادانشکدهیمالويادارمعاونتتوسطدانشگاهیفنامورازفرسودهساختمانيجابهدیجدساختمانساختيبرامجوزاخذ.2
.1394سال

.1393پایان سال تجهیز و راه اندازي سالن کنفرانس جدید دانشکده توسط معاونت اداري و مالی تا.3
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توسط معاون اداري و NICUاضافه کردن فضاهاي پراتیک شامل تخصیص فضاهاي مورد نیاز براي آزمایشگاه بالینی اورژانس و .4

.1394سال پایان مالی دانشکده تا 
با همکاري ریاست ایشگاههاي بالینی دانشکدهمسئول آزم، توسط جهت ارزشیابی عملی دانشجویانOSCEایستگاههاي ایجاد .5

.1394تا شهریور سال دانشکده
تا) کوچکيگروههادرکار(یمشارکتيریادگیيبرامناسبيکالسهالیتشکيبرامناسبدمانیچوزاتیتجهوفضاصیتخص.6

.1393سالانیپا
.1393سال رکنان توسط مسئولین مربوطه تا پایان شناسایی نیازمندیها و تجهیز اتاقهاي اعضاء هیئت علمی و آموزشی و کا.7

.1393سال انیکتابخانه تا پاسیتوسط رئPhDانیدانشجويمطالعه مجزا در واحد کتابخانه برايفضاصیتخص.8

.1394سالوریشهرتایمالويادارمعاونتوسطدانشکدهناتامتحاادارهيبرافضاصیتخص.9

.1394سالمهرتاآموزشادارهسیرئتوسطازیامکانات مورد ننیمتاودانشکدهامتحاناتادارهزیتجه.10

.1394هریور هاي الکترونیکی در واحد بایگانی دانشکده توسط بایگان دانشکده تا پایان شپروندهتبدیل پرونده ها به .11
نظارت بر توزیع عادالنه امکانات بین قسمتهاي مختلف اداري و آموزشی در داخل دانشکده توسط ریاست دانشکده در طول اجراي .12

.برنامه
.1393دانشکده توسط نهادهاي مسئول و شناسایی و رفع نواقص تا پایان سال ایمنی فضاي فیزیکی و رفع مشکالت بازرسی .13

.اهی براي دانشجویان و مربیان در مراکز آموزشی درمانی و بهداشتی در طول دوره توسط مدیران گروهبازرسی امکانات رف.14

تأمین و تجهیز امکانات رفاهی مورد نیاز بر اساس گزارش واصله از مدیران گروه براي دانشجویان و مربیان در مراکز آموزشی درمانی .15

.لیاري و ماو بهداشتی در طول دوره توسط معاونت اد
کاري، کارانه درآمد اختصاصی دانشکده، کارانه طرح تحول نظام اضافهپیشنهاد افزایش یا تخصیص منابع مالی دانشکده از قبیل سقف .16

.در طول برنامه توسط معاونت ادراري و مالیسالمت و خارج از شمول 
.1394انشکده با همکاري رئیس آموزش تا پایان سال توسط معاونت اداري و مالی د2ارتقاء وضعیت کالسها و به ویژه تاالر .17

معاون پژوهشی دانشکده با توسط تعداد دانشجویاناستانداردهاي تعریف شده بر حسب با توجه به هاي دانشجویانرایانهافزایش تعداد .18

.1393پایان سال تادانشکده معاون اداري و مالی همکاري ریاست و 

Obj13 با هدف طراحی و انجام مداخالت اصالحی اي در دانشکدهحرفه: تشکیل و فعال سازي کار گروه اخالق

از چالشهاي اخالقی شناسایی شده در محیط کاردرصد20براي حل حداقل 

.1393آموزشی تا پایان سال شورايتوسط و تعیین اعضاء ي در دانشکده اتشکیل کار گروه اخالق حرفه.1
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.1394توسط اعضا تا پایان شهریور ماه اخالق تعیین شرح وظایف و حیطه اختیارات کارگروه .2

اي و پیشنهاد آن به معاونت پژوهشی دانشکده جهت گنجاندن در حرفهلویتهاي پژوهشهاي کاربردي در زمینه اخالق و مقررات وتدوین ا.3

.1394تا پایان سال لویتهاي پژوهشی دانشکده وا
اي با هدف شناسایی چالشهاي اخالقی در عرصه با همکاري گروههاي آموزشی و کمیته حرفهدر زمینه اخالق و مقررات م مطالعات انجا.4

.طرح در سال در طول برنامه 2حداقل به میزانتحقیقات دانشجویی 
گري ايحرفهاي و حرفهحدهاي درسی اخالق ، تدوین طرح درسی و تدوین سیاستهاي دانشکده در امور مربوط به تدریس وابرنامه ریزي.5

پیش از آغاز هر ترم تحصیلی در طول برنامه.اي در دانشکدهکار گروه اخالق حرفهتوسط
اي اخالق در پژوهش توسط ریاست دانشکده شوراي منطقهجلسات دردانشکده جهت شرکتکارگروه اخالقنمایندهپیشنهاد و معرفی.6

.1394یور ماه تا پایان شهر
شهریور تا پایان و با مشارکت کلیه واحدهاي دانشکدهايحرفهتوسط کارگروه اخالق هکددانشیمنشور اخالقو تجدید ویرایش بازبینی.7

.1394سال 
، کارکنان و براي اساتیدگريايحرفهاي و هاي آموزشی اخالق حرفهبرنامهو برگزاري اي آموزشی در زمینه اخالق حرفهنیازسنجی.8

حداقل دو دوره در سال به میزانو گروه اخالق پزشکی دانشگاهEDOتوسط کارگروه اخالق حرفه اي با مشارکت واحد دانشجویان 

.در طول برنامه
- حرفهمباحث اخالق هاي آموزش مداوم جامعه پرستاري و مامایی در زمینه تدریسبرنامهمشارکت اعضاء کارگروه اخالق حرفه اي در .9

کارکنان سیستم هاي سالمت وکمک به فراهم نمودن بستر آموزشی مناسب براي نهادینه کردن اخالق حرفه اي در بین اي با هدف 
دانشجویان دانشکده در طول برنامه.

رشد و تعالی سازي براي زمینه) با هدف جلسات ژورنال کالپ و نشریاتنمایش فیلم، کارگاهها، هاي آموزشی مستمر (برنامهبرگزاري .10

توسط در محیط دانشکدهاي در بین اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان حرفهفضایل اخالقی، دینی و نهادینه کردن اخالق 
کارگروه اخالق در طول برنامه.

Obj14 و فرهنگی به منظور مدیریت امور مربوط به ریزي آموزشی، پژوهشیبرنامه: شناسایی، هدایت و

نخبگان و استعدادهاي درخشان (هیئت علمی و دانشجویی) 

، هدایت و برنامه ریزي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی استعدادهاي درخشان دانشجویی از بدو ورود عملی براي شناساییتدوین چارچوب .1

.1394ده تا پایان خردادبه تحصیل توسط مسئول دفتر استعدادهاي درخشان دانشک
.1394اداري دانشکده تا تیر ماه وپژوهشی، ي آموزشیهاطرح و تصویب چارچوب عملی در شورا.2
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سازي فعالیتهاي مورد نیاز هر شفافو هاي واحدهاي مختلف دانشکده ها و مدیریتمعاونتتبیین محتواي برنامه مدون به هماهنگی و .3

.1394واحد تا پایان تیر
دانشجویان توسط برقراري تعامل علمی با ها و نامهآئینرسانی اطالعبه منظوردفتر استعدادهاي درخشان دانشکده طراحی وب سایت .4

.1394با همکاري مسئول دفتر استعدادهاي درخشان دانشکده تا پایان شهریور ITکارشناسان واحد 

هدایت آموزشی، براي مشارکت در برنامهنخبگان و استعدادهاي درخشان) (حائز شرایط قمند و عالفراخوانی اعضاء هیئت علمی .5

.1394شهریورپژوهشی و فرهنگی استعدادهاي درخشان توسط حوزه ریاست دانشکده تا پایان 
ن و مدیریتهاي واحدهاي معاونیشناسایی و معرفی استعدادهاي درخشان دانشجویی به دفتر استعدادهاي درخشان دانشکده از طریق .6

.مختلف دانشکده در آغاز هر ترم تحصیلی در طول برنامه
در آغاز معرفی دانشجویان حائز شرایط به اساتید منتخب با توجه به زمینه فعالیتی مورد عالقه توسط دفتر استعدادهاي درخشان دانشکده.7

.هر ترم تحصیلی در طول برنامه
، توسط اساتید ازهاي آموزشی دانشجویان براي فعالیت مورد عالقه به دفتر استعدادهاي درخشان دانشکدهتدوین و ارائه برنامه کاري و نی.8

.مشاور در هفته دوم هر ترم تحصیلی در طول برنامه
انشکده در سازي توسط مسئول دفتر استعدادهاي درخشان دهاي توانمندبرنامهجایابی و معرفی دانشجویان حائز شرایط براي شرکت در .9

.طول ترم تا پایان برنامه
فراهم کردن تسهیالتی براي شرکت در همایشهاي علمی داخل و خارج از ذیربط با هدف معرفی دانشجویان به مراجع هماهنگی و .10

.در طول برنامهکشور براي ارائه مقاله توسط دفتر استعدادهاي درخشان دانشکده 
انشجویان استعدادهاي درخشان توسط مسئول دفتر استعدادهاي درخشان دانشکده در جمع آوري مستندات فعالیت هاي مربوط به د.11

.پایان هر ترم تحصیلی و ارائه گزارش به حوزه ریاست دانشکده
پژوهشی در هر ترم تحصیلی براي رفع مشکالت و سیاستگزاري در خصوص هدایت - جلسه از شوراي آموزشی2تخصیص حداقل .12

.استعدادهاي درخشان در طول برنامهآموزشی، پژوهشی و فرهنگی 
تسریع فرآیندهاي اداري در چارچوب قوانین و ارائه تسهیالتی براي تشویق دانشجویان فعال توسط معاونتهاي مختلف دانشکده در .13

.طول برنامه
، فرهنگی-میمعرفی مقاالت علبه منظوربرگزاري جشنواره ساالنه دستاوردهاي علمی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشکده .14

به مدرسین و دانشجویان توسط معاونت پژوهشی با مشارکت سایر تکنولوژیهاي جدید وهانوآوريکتب و نشریات، اختراعات و 
معاونتهاي دانشکده در سه ماهه سوم هرسال در طول برنامه.



29

Obj15 :جهت انطباق با استانداردهاي آموزشی مراکز خارج دانشگاهیوهاتقویت ارتباط با سایر دانشکده

در طول برنامهدرصد100میزان ه در حال اجرا ب

مامایی سطح کشور حداقل یک مورد - نامه آموزشی، پژوهشی با سایر دانشکده هاي دانشگاه و/یا دانشکده هاي پرستاري انعقاد تفاهم-1

در سال در طول برنامه
1394مامایی در سطح اول بین المللی تا پایان سال -ژوهشی با یکی از دانشکده هاي پرستاري پ- پیگیري انعقاد تفاهم نامه آموزشی- 2

Obj16وضعیت موجود (بر اساس درصد10عملی و بالینی مدرسین به میزان -: ارتقاء کیفی آموزش تئوري

امتیاز کیفیت تدریس) تا پایان برنامه

آموزش مداوم دانشکده در سه ماهه اول هر سال هاي خاص توسط واحددورهی جهت برگزاري سنجی از اعضاء گروههاي آموزشنیاز.1

در طول برنامه 
سه ماهه دوم سال  در طول سنجی آموزشی توسط واحد آموزش مداوم درهاي آموزشی بر اساس نیازدورهاخذ مجوز براي برگزاري .2

برنامه 
سنجی آموزشی توسط واحد آموزش مداوم در طول برنامهبر اساس نیازهاي آموزشی دورهبرگزاري .3

1393سالبهمنانیپاتادانشکدهیآموزشمعاونتتوسطينظرواحد3/2به میزانینیبالواحدمحاسبهيبراشنهادیپ.4

راي مدرسین بالینی دانشکده هاي آموزشی بدورهشناسایی مراکز بالینی تخصصی در سطح کشور و فراهم سازي امکان گذراندن .5

توسط حوزه معاونت آموزشی در طول برنامه
با مشارکت مدیران گروههاي مدرسین مربوطهتوسط 6و5براي ارزشیابی دانشجویان در ترمهاي OSCEبرگزاري آزمونهاي .6

در طول برنامه1394- 5از سالتحصیلی و معاونت آموزشیآموزشی
و در صورت نیاز بصورت تئوري و عملی براي کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی بزرگسال و نوزاد ارگاههاي احیاء برگزاري ساالنه ک.7

با همکاري گروههاي آموزشی در طول برنامهEDOتوسط واحد کارشناسی ارشد 

1393-4صیلی واحد تا پایان سال تحاینانتصاب کارشناس برايدانشکده وتکنولوژي آموزشیساختارمند کردن واحد .8
تا پایان واحد تکنولوژي آموزشی دانشکده سازهاي آموزشی بر اساس نیازسنجی از مدرسین توسط مسئول شبیهافزودن مولتی مدیا و .9

1394سال 
، تهیه و جایگزینی موالژها و تجهیزات کمک آموزشی توسط مسئول واحد تکنولوژي آموزشی تا پایان سال به روز رسانی پوسترها.10

1395
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Obj17 بروزرسانی شبکه داخلی و تبدیل آن به سیستم :CAT6 تا پایان برنامه

CAT6به بعد به فرمت 93سیم کشی شبکه واحدهاي جدید از سال .1

93تا پایان سال CAT6رایانه و تبدیل آن به سیم 5هاي معیوب در سالن اصالح سیم.2

93تا پایان سال CAT6سیم کشی سالن رایانه جدید به فرمت .3

تا پایان برنامهCAT6به CAT5تبدیل سیم کشی مسیر سالن ریاست از .4

Obj18 : 10میزان ه واحدهاي مختلف دانشکده بارتقاء سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز

درصد در سال در طول برنامه

در محل نزدیک به واحدهاي مربوط جهت دسترسی و ارائه خدمات بهتر، توسط معاون اداري و مالی تا ITاسکان کارشناسان واحد .1

.1393پایان سال 
.1393دانشکده تا پایان سال ITواحدهاي دانشکده و اساتید توسط واحد بینی تمامی قطعات مورد نیاز نیازسنجی، تامین و پیش.2

و استمرار آن در 1394دانشکده تا خرداد سال ITهاي فاوا توسط واحد سازي و نظارت بر اجراي دقیق و کامل مقررات و مصوبهزمینه.3

طول برنامه.
ITو رفع آنها جهت ارائه خدمات بهتر به کاربران توسط واحد اي خاص براي انعکاس مشکالت کاربران، تجزیه و تحلیل تعریف پروسه.4

.1394دانشکده تا خرداد سال 
فراهم سازي تجهیزات سخت افزاري الزم جهت ایجاد کلمه کاربري و فضاي مورد نیاز هر کاربر در سرور دانشکده و تعریف دسترسی .5

.1394دانشکده تا شهریور سال ITکاربر به آن محل در هر جا و در هر کالینت دانشکده توسط واحد 

. 1394جذب کارشناس رایانه جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به کاربران توسط معاون اداري و مالی دانشکده تا پایان شهریور سال .6

موزشی بررسی و ارتقاء سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز تمامی واحدهاي دانشکده و اعضاي محترم هیات علمی و آ.7

دانشکده در طول برنامه .ITتوسط واحد 

ریزي جهت برگزاري کارگاهها و جلسات آموزشی جهت باال بردن سطح اطالعات اعضاي محترم هیات نیازسنجی آموزشی و برنامه.8
ر طول برنامه در سال د2دانشکده به تعداد حداقل ITبا همکاري واحد EDOعلمی و آموزشی و کارکنان دانشکده توسط واحد 

اجراي برنامه.
.1394هاي خارجی دانشکده تا پایان سال تکمیل بخش انگلیسی سایت توسط مسئول وب سایت دانشکده با همکاري کارشناس زبان.9
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Obj19 درصد30میزان ه و ارتباطات بفن آوري اطالعات :  توسعه سخت افزاري و نرم افزاري استفاده از

پایان برنامههاي اعالم شده در سال تا نیاز

.1394دانشکده تا شهریور سال ITایجاد بانک اطالعاتی سخت افزارهاي دانشکده توسط واحد .1

.1394دانشکده تا پایان سال ITامکانات شبکه ارتباطی واحدها توسط واحد بسترسازي جهت ارتقاء .2

هاي حیطه فناوري اطالعات و مشارکت در تعیین افزایش ارتباط با معاونت فناوري اطالعات دانشگاه جهت آگاهی از مجوزها و مصوبه.3

برنامه.در طول ITهاي کلی دانشگاه در حیطه فناوري اطالعات توسط مسئول واحد سیاست

.1395دانشکده تا پایان سال ITارتقاء سخت افزاري سیستم تمامی سرورهاي دانشکده مسئول واحد .4
دانشکده تا شهریور ITراه اندازي سیستم اطالع رسانی جمعی (پیامک انبوه) براي دانشکده با پیگیري مسئول حراست با همکاري واحد .5

.1394سال
.1394دانشکده تا پایان سال ITندهاي محاسباتی اداره آموزش توسط واحد تهیه نرم افزارهایی براي فرآی.6

ITتهیه و راه اندازي نرم افزارهایی براي ممانعت از همپوشانی ساعات درسی واحدهاي تئوري، عملی و بالینی دانشجویان توسط واحد .7

.1394تا پایان سال 
تاً تامین امکانات ساختاري مناسب در جهت توسعه فناوري اطالعات توسط هاي جدید اطالعات و امکان سنجی و نهایآوريپیگیري فن.8

.1395تا پایان سال ITمسئول واحد 

. 1393تا پایان سال ITایجاد بستر جدید ارتباطی بین شبکه دانشکده با شبکه دانشگاه توسط مسئول واحد .9

IEEEبروز رسانی و تجهیز اتاق سرور به امکانات و استاندارد .10

Obj20:آموزش (ک در سطوح مختلفیموزش الکترونآيتوسعه(under graduate and post

graduateهاي آموزشی در سالبرنامهدرصد5میزان ه ب

راه اندازي واحد آموزش مجازي و ساختار اداري آن و تعیین مسئول و کارشناسان .1

دانشکده تا پایان سال ITو فراهم ساختن زیر ساختهاي اجرایی براي آموزش الکترونیکی تحت وب توسط واحد LMSتامین سیستم .2

1394.
هاي آموزشی تئوري و عملی توسط محتواي برنامهدرصد 5تهیه محتواي آموزش الکترونیکی در گروههاي آموزشی براي حداقل .3

مدرسین و واحد آموزش الکترونیکی دانشگاه در هر سال در طول برنامه.
.1394تهیه آرشیو محتواي آموزشی الکترونیکی توسط مسئول واحد تکنولوژي آموزشی دانشکده تا پایان سال .4
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ئول واحد تکنولوژي آموزشی دانشکده و با نظر گروههاي آموزشی به روز رسانی و افزودن محصوالت کمک آموزشی جدید توسط مس.5

در طول برنامه.
با همکاري اداره آموزش و گروههاي آموزشی  در پایان EDOارزیابی کیفیت آموزشی و دستاوردهاي آموزش الکترونیکی توسط واحد .6

هر سال در طول برنامه.
الکترونیکی بر مبناي ارزیابی بعمل آمده توسط شوراي آموزشی، پژوهشی و اداري اعمال اصالحات مورد نیاز براي ارتقاء کیفیت آموزش .7

دانشکده در پایان هر سال در طول برنامه.
دانشکده و ITتوسط واحدهاي فراهم ساختن امکانات اجرایی براي برگزاري وبینارهاي آموزشی، تله کنفرانس و ویدئو کنفرانس.8

.1394دانشگاه تا پایان سال 
ي وبینار آموزشی و تله کنفرانس توسط اعضاي هیات علمی دانشکده به تعداد حداقل دو برنامه در سال پس از فراهم ساختن برگزار.9

امکانات اجرایی تا پایان برنامه.
تهیه محتواهاي آموزشی الکترونیکی براي کارکنان دانشکده و دانشجویان و اعضاي محترم هیات علمی جهت باال بردن سطح دانش .10

وري اطالعات فنا

Obj21:آموزش به مددجو متناسب با نیازهاي مددجویان با اي ومشاورهخدمات تاسیس مراکز دانشگاهی ارائه

دفتر در طول برنامه 3نگر به تعداد جامعههاي آموزشی برنامههدف استقرار 

مذاکره با مسئولین دانشگاه و رئیس کلینیکهاي تخصصی دانشگاه در خصوص ضرورت مسئله و اخذ موافقت براي تاسیس کلینیک .1

.1393دانشکده تا پایان سال و آموزشی مالی اداري وینتوسط معاونمزبور
.1393انجام نظرسنجی از گروههاي آموزشی دانشکده براي تعیین نیازهاي مشاوره اي و آموزشی مورد نیاز جامعه تا پایان سال .2

آموزش به مددجو توسط معاون اي ومشاورهتخصصی دانشگاه براي ارائه خدمات هايکلینیکگیري تخصیص واحدي در فضاي پی.3

.1394اداري و مالی دانشکده تا خرداد 
اي و آموزشی به مددجو توسط نمایندگان گروههاي آموزشی و به تصویب رساندن آن در هیئت مشاورهتعیین تعرفه ارائه خدمات .4

.1394امناي دانشگاه توسط رئیس دانشکده تا پایان شهریور 
سنجی توسط شوراي آموزشی بر اساس نیازداوطلب کلینیک به گروههاي آموزشی امکان استفاده ازریزي براي تخصیص برنامه.5

.1394پایان شهریور پژوهشی و اداري دانشکده تا 
.1394داري و مالی دانشکده تا پایان سال ااون عماي و آموزشی به مددجو توسط مشاورهگذاري بیمه براي ارائه خدمات تعرفهپیشنهاد .6

.1394اي آموزشی مختلف توسط گروههاي آموزشی تا پایان سال مشاورهتهیه پروتکل براي مداخالت .7
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صیتخصيساختمان اداره آموزش و مهد کودك سابق) برايبازساز(دانشکدهیکیزیفيتوسعه فضاوالزممقدماتساختنفراهم.8

.برنامهانیپاتادانشکدهیماليادارمعاونتوسطبه مددجویخودمراقبتآموزشيکالسهالیتشکداخل دانشکده جهت درواحد کی

Obj22: طرح در سال در طول برنامه10اي به تعدادنامهتوسعه طرحهاي تحقیقاتی غیر پایان

توسط هاي پژوهشی دانشگاه اولویتاي منطبق بر نامهپایانآموزشی براي ارائه طرح هاي تحقیقاتی غیرعلمی و تشویق اعضاي هیأت .1

مدیران گروههاي آموزشی در طول برنامه.
هاي پژوهشی اولویتاي منطبق بر نامهپایانهاي تحقیقاتی غیر طرحارائه و طراحیبرايدانشجویان تحصیالت تکمیلیتشویق .2

و استمرار آن در طول 1393درسی با راهنمایی اساتید مربوطه، توسط مدیران گروههاي آموزشی تا پایان سال در قالب تکالیفدانشگاه 
برنامه.

هاي پژوهشی اولویتهاي تحقیقاتی منطبق بر طرحتشویق دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی براي طراحی و ارائه .3

و استمرار آن در طول 1393تا پایان سال القمند به کمیته تحقیقات دانشجویی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه با راهنمایی اساتید ع
برنامه.

.1393توسط معاونت پژوهشی تا پایان سال اي نامهپیشنهاد افزایش تخصیص بودجه جهت طرح هاي غیرپایان .4
هاي طرحهیئت علمی و آموزشی به ازاء میزان مشارکت در گیري در خصوص تخصیص امتیازات ویژه به اعضاء تصمیمپیشنهاد و .5

.1393از طریق شوراي پژوهشی دانشکده تا پایان سال اينامهپایانتحقیقاتی غیر 
دانشجویان مقاطع کارشناسی و طراحی، اخذ مجوز و برگزاري کارگاههاي روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته و تحلیل آماري براي .6

به تعداد دو دوره در سال در طول برنامه.EDOبا همکاري واحد توسط معاونت پژوهشی دانشکده میلیتحصیالت تک

منظور کمک ه درصد طرحهاي مصوب با اولویتهاي پژوهشی دانشگاه متناسب با نیازهاي سیستم سالمت ب80انطباق حداقل نظارت بر .7

ل برنامه.، توسط معاون پژوهشی در طوبه ارتقاء ارائه خدمات سالمت

Obj23 صد در طول برنامه در50میزان ه هاي پژوهشی در مجالت معتبر بیافته: ارتقاء کمیت و کیفیت نشر

توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلیطراحی، اخذ مجوز و برگزاري کارگاههاي روش مقاله نویسی علمی براي .1
به تعداد دو دوره در سال در طول برنامه.EDOاحد معاونت پژوهشی دانشکده با همکاري و

ها و کارگاههاي مقاله نویسی داخل و خارج از دانشکده توسط معاونت دورههماهنگی و معرفی اعضاء هیئت علمی و آموزشی به .2

یک از اعضا در طول برنامه.حداقل یک مورد در سال براي هربه میزانپژوهشی دانشکده 
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ارتقاء کیفیت نگارش مقاالت علمی و nativeترجمه با مراکز معتبر و دانشگاهی مقاله نویسی و نشر براي ارداد و عقد قرهماهنگی .3

. 1394توسط معاون پژوهشی دانشکده در نیمه اول سال ، دانشکده
الذکر (جهت بازبینی توسط وقفمراکز ت علمی و آموزشی براي مستخرج از مطالعات اعضاء هیئریزي براي ارسال مقاالت برنامه.4

با همکاري کارشناس پژوهشی دانشکده در طول برنامه.مسئول توسط نویسنده ، )قبل از ارسال براي چاپnativeمترجمین 

عیین نوبت چاپ در تاعضاء هیئت علمی و آموزشی دانشکده لویت قرار گرفتن مقاالت ودر ازنی معاون پژوهشی دانشکده در مورد راي.5

.1393در مجالت داخلی دانشگاه تا پایان سالمقاالت 
مرور سیستماتیک و ،RCTاي،مداخلهبه انتخاب متدولوژي مناسب (اعضاء هیئت علمی و آموزشی و دانشجویان دانشکده تشویق .6

.1394متاآنالیز) براي افزایش شانس چاپ در مجالت معتبر تا پایان سال 
به محققین دانشکده توسط کارشناسان پژوهشی در سه ماهه اول سال آوري و ارائه دستورالعملهاي استاندارد جهانی داوري مقاالتجمع.7

رسانی آنها در طول برنامه جهت رعایت اصول نگارش مقاالت.روزو به 1394
با هدف معرفی مقاالت با کیفیت بعنوان دانشکده برگزاري ژورنال کالپ براي اعضاء هیئت علمی و آموزشی و دانشجویان عالقمند.8

برنامه در طول سال. 6الگوي کاري توسط معاون پژوهشی با همکاري گروههاي آموزشی به تعداد حداقل 
مقاالتنگارشدرمشارکتزانیمازاءبهیآموزشویعلمئتیهاعضاءبهژهیوازاتیامتصیتخصخصوصدريریگمیتصمو شنهادیپ

.1393سالانیپاتادانشکدهیپژوهشيشوراقیطراز1سطح

Obj24:سازي کمیته فناوري و اختراعات در دانشکده در طول برنامهتشکیل و فعال

.1393اعضاء توسط شوراي پژوهشی دانشکده تا پایان سال تشکیل کمیته فناوري و اختراعات در دانشکده و تعیین .1

.1394ماه طراحی اساسنامه کمیته توسط اعضا تا پایان خرداد.2

میزان حداقل دو دوره در بنیان و .... بههاي دانشهاي آموزشی در زمینه فناوري، انتقال دانش، ثبت اختراع، شرکتبرگزاري دوره.3

اونت پژوهشیسال در طول برنامه با همکاري مع
پیشنهاد و معرفی نماینده کمیته فناوري و اختراعات دانشکده جهت شرکت درجلسات شوراي فناوري دانشگاه توسط ریاست .4

.1394سالدانشکده تا پایان خرداد
هاي فناورانه در طول برنامهتشویق اعضاي هیأت علمی و دانشجویان براي تدوین و اجراي طرح.5




