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 -1بهبود آموزش بالینی
ردیف عنوان اقدام

مسئول اجرا

شاخص انجام فعالیت

مالحظات

درصد

درصد

مسئول ارائه

زمان شروع و

منابع مورد نیاز

پیشرفت ( موانع و تسهیل

گزارش

اتمام فعالیت

برای اجرای

پیشرفت

فعالیت

تا سال

تا سال

1931

1041

1

راه اندازی برنامه
مراقبت در منزل در
مرکز آموزشی –
درمانی شهید مدنی

آقای دکتر پاک
پور

آقای دکتر پاک
پور

شروع نیمسال
دوم 89-89

هماهنگی با آقای
دکتر حریریان و
استفاده از فیلد آنها
برای شناسایی
بیماران؛
سرویس ایاب و
ذهاب به منازل؛
کیف بازدید از منزل
حاوی وسایل و
تجهیزات ضروری؛
بقیه موارد بعد از
شروع برنامه
درخواست خواهد
شد.

در برنامه نیمسال دوّم
 89-89حداقل دو روز از
کارآموزی دانشجویان به
مراقبت در منزل
اختصاص داده شود

03%

%133

موانع :تازه بودن کار
و مشکالت احتمالی
پیش بینی نشده،
تسهیل کنندگان:
حمایت دانشکده و
دانشگاه

2

راه اندازی واحد
آموزش به بیمار در
مرکز آموزشی –
درمانی امام رضا(ع)

خانم دکتر
حسین زاده

خانم دکتر
حسین زاده

شروع نیمسال
اوّل 89-88

هماهنگی با ریاست
مرکز آموزشی –
درمانی امام رضا(ع)
و مدیریت خدمات
پرستاری آن مرکز.

در برنامه نیمسال اوّل
 89-88حداقل دو روز از
کارآموزی دانشجویان به
آموزش مددجو
اختصاص داده شود

%13

%133

موانع :تازه بودن کار
و مشکالت احتمالی
پیش بینی نشده،
تسهیل کنندگان:
حمایت دانشکده و

کنندگان فعالیت)
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دانشگاه

امکانات ساختاری:
یک اتاق 23متری
برای آموزش (4*5
متر و یک اتاق 12
متری برای اساتید،
تجهیزات آموزشی
شامل ست کامپیوتر
و ویدئو پروژکتور.
سایر امکانات بعد از
شروع برنامه
درخواست
خواهدشد.
 -1توسعه مقاطع تکمیلی
ردیف عنوان اقدام

1

درخواست و راه
اندازی کارشناسی
ارشد پرستاری
سالمندی

مسئول اجرا

مدیر گروه

شاخص انجام فعالیت

مسئول ارائه

زمان شروع و

منابع مورد نیاز

گزارش

اتمام فعالیت

برای اجرای

پیشرفت

فعالیت

تا سال

تا سال

1931

1041

مدیر گروه

تیر ماه 1081

%03

%133

نیروی انسانی کافی کلیه اقدامات از طرف
برای اینکار در حال گروه انجام شده و از
حاضر در گروه وجود آبان ماه  1080موضوع
در شورای آموزش علوم
دارد و گروه
هماهنگی های الزم پایه پزشکی ،بهداشت و
را با سایر گروههای تخصصی وزارت در
درگیر قبالً به عمل دست بررسی است.

مالحظات

درصد

درصد

پیشرفت ( موانع و تسهیل
کنندگان فعالیت)
موانع :تازه بودن
رشته و مشکالت
احتمالی پیش بینی
نشده،
تسهیل کنندگان:
حمایت دانشکده و
دانشگاه
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آورده است.
فیلدهای بالینی
خوبی در تبریز برای
این رشته وجود
دارد .مثل کانون
های دوستدار
سالمند،
آسایشگاههای
سالمندان ،سازمان
بهزیستی و مراکز
آموزشی – درمانی
دانشگاه
-9استقرار نظام آموزش آبشاری
ردیف عنوان اقدام

1

بهره گیری از
دانشجویان کارشناسی
ارشد در امر آموزش
دانشجویان مقطع
کارشناسی زیر نظر
اساتید گروه

مسئول اجرا

مدیر گروه

شاخص انجام فعالیت

مسئول ارائه

زمان شروع و

منابع مورد نیاز

گزارش

اتمام فعالیت

برای اجرای

پیشرفت

فعالیت

تا سال

تا سال

1931

1041

مدیر گروه

بهمن ماه
1085

%53

%133

در حال حاضر
اتاق در مراکز
سالمت برای استقرار دانشجویان کارشناسی
اساتید و دانشجویان در برنامه کارورزی
دانشجویان کارشناسی
امکانات آموزشی
ارشد پرستاری سالمت
امکانات رفاهی
جامعه تحت نظارت
استاد در نیمسال های

مالحظات

درصد

درصد

پیشرفت ( موانع و تسهیل
کنندگان فعالیت)
موانع :کمبود
امکانات آموزشی و
رفاهی در مراکز
بهداشتی و درمانی و
ضعف همکاری در
ارائه امکانات به
دانشکده در مراکز

برنامه عملیاتی گروه پرستاری سالمت جامعه دانشکده پرستاری و مامایی تبریز 2931 - 2041
دوم به آنها سپرده می
شود.
با راه اندازی کارشناسی
ارشد پرستاری سالمندی
و جذب آنها برای
نیمسال های دوم امکان
سپردن دانشجوی
کارشناسی به دانشجوی
ارشد برای نیمسال های
دوم نیز فراهم خواهد
شد.
2

بهره گیری از
دانشجویان دکتری در
آموزش آبشاری
دانشجویان کارشناسی
ارشد و کارشناسی

مدیر گروه

مدیر گروه

1433

رفع موانع جذب
مستقل دانشجوی
دکتری برای هر
گروه.

اقدامات گروه و دانشکده
برای جذب مستقل
دانشجو

سالمت
تسهیل کنندگان:
حمایت دانشکده و
دانشگاه

%3

%3

مانع :جذب
دانشجوی دکتری
بصورت مستقل برای
گروهها( .در حال
حاضر متاسفانه
دانشجو به صورت
گلوبال و یکجا برای
مقطع دکتری
پذیرفته می شود.
اکثر پذیرفته شدگان
از رشته داخلی –
جراحی می باشد و
این موضوع روند
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آموزش گروههای
دیگر را با مشکل
مواجه می سازد .باید
ترتیبی اتخاذ شود
که هر گروه مستقالً
بتواند نسبت به
جذب دانشجو اقدام
نماید.
تسهیل کننده:
حمایت دانشکده و
دانشگاه
 -0مشارکت فعاالنه در توانمند سازی دانش آموختگان
ردیف عنوان اقدام

مسئول اجرا

شاخص انجام فعالیت

مالحظات

درصد

درصد

مسئول ارائه

زمان شروع و

منابع مورد نیاز

پیشرفت ( موانع و تسهیل

گزارش

اتمام فعالیت

برای اجرای

پیشرفت

فعالیت

تا سال

تا سال

1931

1041

1

طراحی سی دی
آموزش پرستاری
سالمندی

آقای دکتر پاک
پور

آقای دکتر پاک
پور

1089

آماده بودن سی دی

%23

%133

موانع  :ضعف
همکاری شرکت
های طراح سی دی
تسهیل کننده:
حمایت دانشکده و
دانشگاه

2

طراحی سی دی
آموزش آموزش به

خانم دکتر
حسین زاده

خانم دکتر
حسین زاده

1089

آماده بودن سی دی

%23

%133

موانع  :ضعف
همکاری شرکت

کنندگان فعالیت)
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بیمار

0

طراحی سی دی
کارگاه پویایی گروه

های طراح سی دی
تسهیل کننده:
حمایت دانشکده و
دانشگاه
آقای دکتر
صاحبی حق

آقای دکتر
صاحبی حق

آماده بودن سی دی

1089

%23

%133

موانع  :ضعف
همکاری شرکت
های طراح سی دی
تسهیل کننده:
حمایت دانشکده و
دانشگاه

 -5توسعه تیم های پژوهشی پژوهش محور
ردیف عنوان اقدام

1

راه اندازی و تشکیل
تیم پژوهشی
پرستاری سالمندی

مسئول اجرا

آقای دکتر پاک
پور

مسئول ارائه

زمان شروع و

منابع مورد نیاز

گزارش

اتمام فعالیت

برای اجرای

پیشرفت

فعالیت

تا سال

تا سال

1931

1041

آقای دکتر پاک
پور

1089

%13

%133

نیروی انسانی،
هزینه برگزاری
نشست های
مشترک،

شاخص انجام فعالیت

صورتجلسات نشست
های مشترک ،زمینه
های همکاری مشخص
شده

مالحظات

درصد

درصد

پیشرفت ( موانع و تسهیل
کنندگان فعالیت)
موانع  :ضعف
همکاری اعضای تیم
تسهیل کننده:
حمایت دانشکده و
دانشگاه

 -6ارتقاء کیفی آموزش تئوری عملی بالینی
ردیف عنوان اقدام

مسئول اجرا

مسئول ارائه

زمان شروع و

منابع مورد نیاز

گزارش

اتمام فعالیت

برای اجرای

شاخص انجام فعالیت

مالحظات

درصد

درصد

پیشرفت

پیشرفت ( موانع* و تسهیل
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تا سال

تا سال

کنندگان**

فعالیت

1931

1041

فعالیت)

1

تدوین کامل طرح
های درسی

اعضای گروه

مدیر گروه

در آغاز هر سال
تحصیلی

ارائه طرح های درسی

%133

%133

2

اجرای کامل طرح
های درسی

اعضای گروه

مدیر گروه

در پایان هر
نیمسال
تحصیلی

گزارش دفتر توسعه و
مدیر گروه

%93

%133

 -9توسعهی طرح های تحقیقاتی غیرپایان نامه ای
ردیف عنوان اقدام

1

تدوین یک طرح
تحقیقاتی غیر پایان
نامه ای در هر سال

مسئول اجرا

اعضای گروه

مسئول ارائه

زمان شروع و

منابع مورد نیاز

گزارش

اتمام فعالیت

برای اجرای

پیشرفت

فعالیت

تا سال

تا سال

1931

1041

مدیر گروه

1089

%93

%133

دستمزد نیروی
انسانی
هزینه کاغذ و کپی و
پرینت
هزینه لوازم برحسب
نوع طرح

تدوین برنامه :اعضای گروه
جمع بندی و نگارش  :دکتر محمدحسن صاحبی حق – مدیر گروه پرستاری سالمت جامعه

شاخص انجام فعالیت

ارائه طرح

مالحظات

درصد

درصد

پیشرفت ( موانع و تسهیل
کنندگان فعالیت)
موانع :عدم استقبال
معاونت تحقیقات از
طرح های غیر پایان
نامه ای و اعمال
محدودیت
تسهیل کننده:
حمایت دانشکده و
دانشگاه

