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 اسدابادعلوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کده دانش

 پرستاری گروه برنامه عملياتي 

 1401-1402سال 

 تهیه و تدوین:

  ییدانشجو یو فرهنگ قاتیمعاون آموزش، تحق یبرات دیدکتر مج

  آموزش ریمدسرکار خانم دکتر سودابه معتمد 

 کدهدانش EDC مدیرسرکار خانم مرضیه اصالنی 

 مدیر گروه پرستاریساسان ناوخاصی  جناب آقای
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 گروه یمعرف

 یلیرشته و مقطع تحص فیتعر

مختلف  یسالمت در عرصه ها میاز ت یاست که دانش آموختگان آن به عنوان عضو یاز علوم پزشک یمستقل و شاخه ا یرشته ا یپرستار

 یم یو توانبخش یدرمان یمراقبت ها یتیو حما یتیری، مد یریشگی، پ ی، مشاوره ا ی، پژوهش ی، آموزشیمربوطه به ارائه خدمات بهداشت

 یاسالم یو ارزش ها یرشته پرستار است که برنامه آن براساس ضوابط علم یلیمقطع تحص نیاول یپرستار وستهیپ یپردازند دوره کارشناس

 یپرستار عموم کیکه به عنوان است  یپرستار حرفه ا تیساز ترب نهیزم یدر سطح کارشناس یشده است آموزش پرستار نیوتدو هیته

 .مختلف به فرد، خانواده و جامعه عهده دار شود یرا در عرصه ها هامراقبت یو هماهنگ تسالمت ارائه خدما تیو شناخت وضع یبتواند بررس

 

 (Mission) رسالت

و  یحرفه ا یها ییتوانا کسب ت که بااس ی، خبره و کار آمدآگاه، متعهد یانسان یروین تیترب یدر مقطع کارشناس یآموزش پرستار رسالت

، حفظ نیسطح استاندارد جهت تام نیصرفه را در باالتر به مقرون یو توانبخش ی، مراقبتیبهداشت ازیاز دانش روز خدمات مورد ن یبهره مند

 باشد. یم سریم یآموزش پژوهش و توسعه دانش پرستار قیمهم از طر نی. اطح سالمت جامعه بتواند ارائه دهدو ارتقاء س
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 (Vision) دورنما

آموزش  یمنطقه ا یرشته طبق استانداردها نیا رندگانیفرا گ رییدرحال تغ یایهمگام با دن ندهیسال آ 3در  یبرنامه آموزش نیا براساس

: شامل هیانوث ه،یاول یریشگیسطوح پ هیمختلف ارائه خدمات در کل یخود را در عرصه ها گاهیرشته جا نیدانش آموختگان ا د،یخواهند د

خدمات اثر  یدرسطح مل (خواهند نمود تی) مشخص و تثب هیشده و ثالث جادیا یها یریو در همه گ دیباز پد د،یحاد، مزمن، نوپد یها یماریب

 اهند داد. ارائه خو انیمددجو یزندگ تیفیسطح سالمت جامعه و بهبود ک یبخش و مقرون به صرفه در جهت اعتال

 (Aims) یکل هدف

سالمت به ارائه خدمات  میاز ت یاست که قادر باشند به عنوان عضو یافراد تی، تربیدر مقطع کارشناس یآموزش پرستار یکل هدف

، حفظ و ارتقاء سالمت فرد، خانواده و نیجهت تام یو توانبخش یتیو حما یتیری، مدی، مشاوره ای، پژوهشی، آموزشیو بهداشت یمراقبت

 جامعه بپردازند.

 (: Valuesسازمان) یارزشها

 یبر حفظ کرامت انسان دیبا تاک یو خدا محور ینید یو مبان یاسالم یاعتقاد و عمل بر ارزشها •

 یو اخالق حرفه ا یبراصول انسان یبندیپا •

 نفعانیعدالت و حقوق ذ تیرعا •

 یو مقررات در چهار چوب اصول آموزش نیقوان تیرعا •

 یساالر ستهیبر شا هیتک •
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 یاعتماد واحترام وکار گروه هیحوزه ها بر پا ریشارکت فعال با سام •

 یو مشارکت یعلم تیریبر مد هیتک •

 ها تیو پرورش استعدادها و خالق یینوگرا •

 در اصول یداریثبات و پا •

 

 (:Strengthsقوت) نقاط

 پرستاریدر گروه  بالینی با سابقه کار باال  و توانمند تیبا صالح دیحضور اسات .1

 کز مهارتهای بالینی مجهز متمرکز در معاونت آموزشیمر .2

  دیاسات یابیارز یدر دانشکده برا EDC ی ندهیداشتن نما .3

 یو بازآموز یآموزش یکارگاه ها یبرگزار .4

از قبیل هیات علمی هماتولوژی، آمار، مامایی، پزشکی مولکولی، در دانشکده وجود گروههای پشتیبان از علوم پایه و علوم بهداشتی  .5

 یزیولوژی، تشریحف
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 (:Weaknessضعف) نقاط

 کمبود بودجه معاونت آموزشی  .1

 محدودیت جذب هیات علمی  .2

 برای ارتقا اعضای هیات علمی و تصمیم گیری های مربوطه عدم داشتن هیئت ممیزه مستقل .3

 نداشتن برخی بخش های بیمارستانی برای کارآموزی دانشجویان از جمله بخش انکولوژی، هماتولوژی .4

 اشتن امکانات رفاهی برای اعضای هیات علمی از قبیل مسکن، وام های کارگشایی و..ند .5

 از قبیل شبیه سازها به دلیل کمبود بودجهعدم دسترسی به شیوه های نوین آموزشی  .6

 نو پا بودن دانشکده و کمبود نیروی انسانی .7

 دانشیار محدودیت در ارتقای رشته به دلیل نداشتن تعداد مناسب اساتید استادیار و .8

 

 (: opportunitiesها) فرصت

 درجه یک اعتبار بخشی با اکتساب امتیاز  یآموزش مارستانیوجود ب .1

  پشتیبانی دانشگاههای معین در کالن منطقه سه بخصوص دانشگاه علوم پزشکی همدان .2

 کشور  یساله  ستینش محور بودن چشم انداز بدا .3

 ارتقای سالمت و پرستارانات کشور و وزرات بهداشت مربوط به موضوع یکل استیس .4
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  رانیا غربدر  دانشکده علوم پزشکی اسد اباد خوب  تیموقع .5

 یعلم اتیجهت جذب ه یباال بودن متقاض .6

 بازار کار خوب فارغ التحصیالن رشته پرستاری .7

 وجود دانشگاههای تیپ دو در نزدیکی شهرستان اسداباد و همکاری نزدیک این دانشگاهها .8

 

 (:Threats)دهایتهد

 سختی در تردد بخاطر موقعیت جغرافیایی شهرستان           .1

 ما و...شهرستان از قبیل شهر بازی و سینکمبود امکانات رفاهی و تفریحی   .2

 دانشگاه  نهیبا هز یعدم تطابق سرانه آموزش .3

 دانشگاه یمال یها تیمحدود .4

 از قبیل کارخانه ها، سد، مراکز بازتوانی و ... در شهرستان  علمی بازدید جهت .        کمبود مراکز5
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 ( : Goals) پرستاریگروه  یکل اهداف

 نظام سالمت کشور  یتقاضابراساس  یو درمان ی. بهداشتی. پژوهشیآموزش . یعلم یها نهیکارآمد در زم یانسان یروین تیترب .1

 نینو یها یبه فناور یابیو دست یبه روز کردن دانش پرستار .2

 شاغل پرستاری و فارغ التحصیالنگروه  یاعضا یو توانمند یسطح علم یارتقا .3

 دانشگاه -جامعه در سطح دانشکده یازهایب با نمتناس یو درمان یبهداشت یپژوهش -یآموزش یبرنامه ها تیفیبهبود و ارتقاء ک .4

 یمشخص در گروه آموزش یعلم اتیه یتوسعه اعضا .5

 یامکانات و منابع آموزش التیارتقاء تسهو بهبود  .6
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 14۰2تا سال  یگروه پرستار یاتیبرنامه عمل

و در چه زمانی انجام دهد و چه  برنامه عملیاتی در واقع بیانگر این امر است که سازمان قصد دارد چه کاری را، چگونه

 کسانی مسئول آن خواهند بود، همچنین بیانگر چگونگی اجرای برنامه استراتژیک سازمان می باشد.

 

و راهکارها مورد بررسی قرار و تحقق یا عدم تحقق اهداف  ماه یکبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت 3توجه: این برنامه هر 

 می گیرند.

 

 ازنگری برنامه:بپایش و تاریخ 

 

  14۰1آذر ماه 

  14۰1اسفند ماه 

  14۰2خرداد ماه 

  14۰2شهریور ماه 
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 الف ( آموزشي 

 یعلمئتیه یاعضا یو علم یفرهنگ ،یشغل تیارتقاء وضع(: 1Aهدف اصلی )

 ردیف
هدف 

 اختصاصی
 فعالیت

مسئول 

 پیگیری

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

نحوه 

 پایش
 بودجه

گزارش 

 پیشرفت 

1 

زی کیفی توانمندسا
علمی گروه اعضا هیئت

بر اساس وظایف 
 هفتگانه

گروه در مورد  یعلمئتیاز اعضاء ه یازسنجین -

 نینو یها)در ارتباط با روش ازیموردن یهاکارگاه

و  یاتوسعه اخالق حرفه ،ینیبال یابیو ارزش سیتدر

 (ازیمورد ن یتخصص یهاکارگاه ریو سا ییافزامعرفت

 دانشکده یاونت آموزشو مع EDCبه  جهینت ارسال -

 یعلمئتیه یآموزش اعضا یبرا انهیسال میتقو نیتدو -

 گروه

 یهاکارگاه یاعضاء گروه جهت برگزار نیب کارمیتقس -

 ازیمورد ن

 ازیمورد ن یهاکارگاه یعلم ریدب نییتع -

 یآموزش یهابرنامه یاجرا -

 یهاگروه در کارگاه یعلمئتیه یشرکت اعضا لیتسه -

مانند  یبرون دانشگاه یاصو اختص یعموم یآموزش

 و... نارهایها، سمشرکت در کنگره

 یابیارزش جهیبازخورد نت، کارگاهها یارائه گواه یریگیپ -

 به شکل محرمانه انیو مرب دیبه اسات

 یتخصص یهاشرکت افراد در دوره لیتسه -

برنامه  نیتدو یگروه برا یعلمئتیه یاعضا بیترغ -

 انهیسال یتوسعه فرد

 

 رئیس دانشکده،

 و آموزشی معاون

و  گروه مدیر
EDC 

آذر ماه 

1401 

تا 

حصول 

 نتیجه

تعداد دوره 

های طی 

 شده

 
پایان سال 

 تحصیلی 
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 یکادر آموزش لیتکم(: 2Aهدف اصلی )

 ردیف
هدف 

 اختصاصی
 فعالیت

مسئول 

 پیگیری

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 بودجه نحوه پایش

گزارش 

 پیشرفت 

1 
نیاز سنجی جذب 

 اعضاء هیئت علمی

اعالم لیست نیرو های هیئت علمی بر اساس نیاز سنجی 

به  و تایید شده در شورای آموزشی  گروه های آموزشی

آزمون مصاحبه و  یهافرم یروزرسان، بهامور هیئت علمی

 گروه یعلمئتیدر ه تیعضو انیمتقاض یعمل

 رئیس دانشکده،

 و آموزشی معاون

 گروه مدیر

آذر ماه 

1401 

تا 

حصول 

 نتیجه

هیات  تعداد

علمی جذب 

  شده

 

 
پایان سال 

 تحصیلی

2 
نیاز سنجی جذب 

 کارکنان 

 یروین جذبپیگیری ، جذب کارشناسان گروه یازسنجین

 رئیس دانشکده، یآموزشهای گروه  یبرا ازیمورد ن یکارشناس

 آموزشی معاون

آذر ماه 

1401 

تا 

حصول 

 نتیجه

تعداد نیروی 

انسانی جذب 

  شده

 

 
پایان سال 

 تحصیلی

3 
در  زهیانگ شیفزاا

 یعلمئتیه یاعضا
 گروه

 نتر،یپر لیاز قب یحداقل زاتیامکانات، تجه نیتأم

 و ... لیاسکنر، فارنگی، نتریرپ

و  یعلمئتیه یاعضا یهایپرداخت یروزرسانبه یریگیپ

 سیالتدرو حق یوقتکارکنان گروه در خصوص تمام

جهت کارکنان و  یحیتفر -یفرهنگ یاردوها یبرگزار

 یاز کارکنان و اعضا یازسنجی)ن یعلمئتیه یاعضا

 الزم( یریگیو گروه و پ یعلم ئتیه

رئیس دانشکده، 

 یمعاون آموزش

آذر ماه 

1401 

تا 

حصول 

 جهینت

رضایت سنجی 

های صورت 

 گرفته

 
پایان سال 

 تحصیلی

4 
 یارتقا توانمند

 کارشناسان گروه

 یتوانمندساز یهاکارگاه یو برگزار یازسنجین

 گروهکارشناسان 

رئیس دانشکده، 

و  یمعاون آموزش

 مدیر گروه

آذر ماه 

1401 

تا 

حصول 

 جهینت

کارگاههای طی 

 شده
 

پایان سال 

 تحصیلی
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 بخشی بین ارتباطات (: توسعه3Aهدف اصلی )

 مسئول پیگیری فعالیت هدف اختصاصی ردیف
زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 بودجه نحوه پایش

گزارش 

 پیشرفت 

1 
تباط بین دانشکده و سطح ار ارتقاء

بیمارستان،مراکز بهداشت ،فوریت های 

 ، مدارس پزشکی

 برگزاری نشست های

  مدیر با مشترک

 رئیس دانشکده،

 و آموزشی معاون

 گروه مدیران

آذر ماه 

1401 
 مستمر

تعداد طرح های  -

مشترک انجام 

 شده

تعداد جلسات  -

 برگزار شده

 
پایان سال 

 تحصیلی

2 
ا مراکز علمی و ارتقاء سطح ارتباط ب

 اجرائی استان

پیگیری عقد تفاهم نامه و 

تشکیل گروه های کاری 

 مشترک

 رئیس دانشکده،

 و آموزشی معاون

 گروه مدیران

آذر ماه 
1401 

 مستمر

تعداد طرح های  -

مشترک انجام 

 شده

تعداد جلسات  -

 برگزار شده

 
پایان سال 

 تحصیلی

 
ارتقاء سطح ارتباط دانشکده با سایر 

 های همتراز دانشکده

تشکیل گروه های کاری 

 مشترک

 رئیس دانشکده،

 و آموزشی معاون

 گروه مدیران

آذر ماه 
1401 

 مستمر

تعداد طرح های  -

مشترک انجام 

 شده

تعداد جلسات  -

 برگزار شده

 
پایان سال 

 تحصیلی
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 (: ارتقاء مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی4Aهدف اصلی )

 ردیف
هدف 

 اختصاصی
 فعالیت

سئول م

 پیگیری

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 بودجه نحوه پایش

گزارش 

 پیشرفت 

1 

بازنگری و به روز 

رسانی کوریکولوم 

 های گروه آموزشی

 آموزشی

تشکیل جلسات بازنگری و ارسال پیشنهادات به 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 رئیس دانشکده،

 و آموزشی معاون

 اعضای و مدیران

 گروه علمی هیات

 آموزشی های

ذر ماه آ
1401 

پایان سال 

 تحصیلی

تعداد جلسات  -

 تشکیل شده

تعداد کریکولوم  -

های آموزشی 

 اصالح شده

 
پایان سال 

 تحصیلی

2 
تدوین و اجرایی 

سازی الگ بوک 

 های الکترونیک

تشکیل جلسات بازنگری و ارسال پیشنهادات به 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 رئیس دانشکده،

 و آموزشی معاون

 عضایا و مدیران

 گروه علمی هیات

 آموزشی های

آذر ماه 
1401 

پایان سال 

 تحصیلی

تعداد جلسات  -

 تشکیل شده

تعداد کریکولوم  -

های آموزشی 

 اصالح شده

 
پایان سال 

 تحصیلی

3 
اخالق حرفه ای 

اعضای هیات 

 علمی و کارکنان

 برگزرای کارگاه های مربوطه

معاون  و رئیس

، دانشکده یآموزش

EDC  گروه ،

 یا خالق حرفها

 دانشگاه

ذر ماه آ
1401 

پایان سال 

 تحصیلی

تعداد کارگاه  -

 های برگزار شده
 

پایان سال 

 تحصیلی

4 

اجرای برنامه 

Dress Code  
جهت دانشجویان 

 دانشکده پرستاری 

-سفارش فرم مربوطه-فرم نییتع-تساجل لیتشک
و  یپرستار انیجشن روپوش جهت دانشجو یبرگزار

 یپزشک یها تیفور

ئیس و معاون ر
دانشکده،  یآموزش

EDC  گروه ،
 یاخالق حرفه ا

 دانشگاه

ذر ماه آ
1401 

پایان سال 
 تحصیلی

 عملکرد شیپا

 
پایان سال 

 تحصیلی

5 
توسعه اخالق 

حرفه ای 

برگزرای کالس ها و کارگاه های اخالق حرفه 

 ، تولید محتواای

معاون  و رئیس

، دانشکده یآموزش

ذر ماه آ
1401 

پایان سال 

 تحصیلی

تعداد کارگاه  -

 های برگزار شده
 

پایان سال 

 تحصیلی
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گروه اخالق ، EDC دانشجویان 

 حرفه ای دانشگاه

6 

 افزایش کارآمدی

و  آموزی کار برنامه

 ید از کاردباز

 آموزی ها

برگزاری جلسات و بازنگری برنامه های 

کارآموزی و کارورزی موجود و اصالح آن با 

ی دوره و همچنین هدف افزایش کارآمد

 های عرصه با هماهنگی جلسات برگزاری

بالینی، پیگیری گزارشات مسیول آموزش 

عرصه، پیگیری فیدبک های دانشجویی، قرارداد 

 همدان با بیمارستان های آموزشی

 رئیس دانشکده،

 و آموزشی معاون

مدیران و اعضای 

 گروه هیات علمی

  های آموزشی

آذر ماه 
1401 

 مستمر

سات تعداد جل -

تشکیل شده در 

گروه ها، دانشکده 

و با عرصه های 

 کارآموزی

افزایش کیفیت  -

و رضایت 

 دانشجویان

 

 
پایان هر 

 نیمسال

7 

توانمند سازی 

 آموزشی و علمی

اعضای هیات 

 علمی

 هماهنگی با آموزشی های کارگاه برگزاری-

EDC 
 شرکت در کنگره ها، سمینارها و ....

وسط اعضا برگزاری کالس های آموزشی ت-

 هیئت علمی جهت سایر اعضاء

 رئیس دانشکده،

آموزشی و  معاون

EDC 

آذر ماه 
1401 

 مستمر

تعداد شرکت در  -

کارگاه، کنگره، 

 سمینار و ..... 

 
پایان سال 

 تحصیلی

8 
سازی  توانمند

 دانشجویان

برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان 

ل براساس کوریکولوم و برگزاری جلسات ژورنا

 شرکت در کنگره ها و .... ی،نگارش علمکالب، 

یت های پزشکی و برای دانشجویان فور

 کارشناسی پرستاری

، دانشکده رئیس

و  یمعاون آموزش

و  EDC، مدیران

 یعلم اتیه یاعضا

 یآموزش یگروه ها

آذر ماه 
1401 

 مستمر

تعداد کارگاه و  -

ژورنال کالب های 

 برگزار شده

شرکت در  -

 کنگره ها

د تعدا-

سمینارهای برگزار 

 شده 

 
پایان هر 

 نیمسال

9 
ارتقا تعامل با 

یات هاعضای 

 علمی

جلسات با اعضای هیات علمی اساتید  برگزاری

 های گروه با جداگانه مدعو و همچنین جلسات

 آموزشی

 رئیس دانشکده،

 و آموزشی معاون

 اعضای و مدیران

آذر ماه 

1401 

مستمر 

مستمر 

 )ماهیانه(
  تعداد جلسات -

پایان سال 

 تحصیلی



14 

 

 گروه علمی هیات  

 آموزشی های

 هیانه()ما

10 
روند  بهبود

 آزمون هابرگزاری 

امتحانات و برگزاری  برگزاری کمیته تشکیل

، تجهیز و توسعه جلسه توجیهی و هماهنگی

 سالن آزمون الکترونیک

 رئیس دانشکده،

آموزشی،  معاون

 و واحد آموزش

 اعضای و مدیران

 گروه علمی هیات

 آموزشی ایه

قبل از امتحانات پایان 

ترم )حداقل دو جلسه 

 در سال(

 تعداد جلسات -

 تعداد مصوبات -

تعداد مصوبات  -

 اجرا شده

 
پایان هر 

 نیمسال

11 

 

ایجاد انگیزه 

تحصیلی در 

 دانشجویان 

 

بر اساس معدل اخذ شده در هر نیمسال و 

 و معدل کل دوره آموزشی، دانشجوی برتر

 را پیشرفت بیشترین که نیدانشجویا همچنین

 معاونت هماهنگی اند، انتخاب و با داشته

دانشگاه از آنان تقدیر به  فرهنگی -دانشجوئی

 عمل خواهد آمد. 

 رئیس دانشکده،

آموزشی و  معاون

 واحد آموزش

 ترم 2پایان 
تعداد مراسم  -

 برگزار شده
 

پایان هر 

 نیمسال

12 

 استاد نقش ارتقاء 

بهبود  در مشاور

 تحصیلی وضعیت

 دانشجویان

تشکیل جلسات مشترک اساتید مشاور و احیای 

جلسات عمومی اساتید مشاور با دانشجویان به 

 خصوص دانشجویان دارای افت تحصیلی 

ارائه شرح وظایف بر اساس آخرین ویرایش  -

 آیین نامه استاد مشاور

 رئیس دانشکده،

 آموزشی، معاون

گروه،  مدیران

مسئول اساتید 

اتید مشاور و اس

   مشاور

 سال طول در

 دو ترم هر حداقل)

 (جلسه

 تعداد جلسات -

میزان بهبود  -

 وضعیت

 
پایان هر 

 نیمسال

13 
ارتقا رضایتمندی 

دانشجویان از 

 خدمات آموزشی

دانشجویان و  نمایندگان با نشست برگزاری

شنیدن و پیگیری نظرات، پیشنهادات و 

 نیازهای دانشجویان 

 معاون رئیس و

 انشکدهآموزشی د

آذر ماه 

1401 

مستمر 

 )ماهیانه(

مستمر 

 )ماهیانه(
  تعداد جلسات -

پایان هر 

 نیمسال

14 
بهبود وضعیت 

بالینی ارزشیابی 

 360انجام ارزشیابی برگزاری جلسات توجیهی، 

درجه، انجام آزمون فاینال و آسکی برای 

 رئیس دانشکده،

 آموزشی، معاون

 امتحانات از قبل و بعد

 ترم

 تعداد جلسات -

آزمون تعداد  -
 

پایان هر 

 نیمسال
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 دانشچویان کارشناسی پرستاری  دانشجویان

عملی ، آسکی و  ، توسعه و تقویت آزمون های

فاینال، برگزاری کارگا های آمادگی و جلسات 

هم اندیشی پیش از آزمون ها، بکارگیری 

 مصوبات کارگروه ارتقاء آزمون ها

 و آموزش واحد

 های گروه مدیران

 EDCآموزشی و 

 شدهاجرا  های

15 
 تحقیقات توسعه

 آموزش در زمینه

 در حوزه پژوهش در تحقیقاتی های طرح انجام

 مطهری شهید فرایندهای جشنواره و آموزش

 و دانشجویان گروه علمی هیات توسط اعضای

 رئیس دانشکده،

 آموزشی، معاون

 گروه مدیران

آذر ماه 
 مستمر 1401

 تعداد طرح ها -

 دهاتعداد فرآین -
 

پایان سال در 

 تحصیلی

16 

بهبود وضعیت 

کمی و کیفی 

کالس های 

 آموزشی

نظارت بر پوشش سرفصل دروس، ساعات 

برگزاری کالس و بررسی و بازخورد نتایج 

، به اساتید EDCارزشیابی انجام شده توسط 

 مدیرارزیابی کیفیت سواالت آزمون ها توسط 

 گرو ها

 رئیس دانشکده،

 آموزشی، معاون

 واحد گروه، نمدیرا

 EDCآموزش و 

آذر ماه 
1401 

 مستمر

وضعیت کمی و  -

کیفی کالس های 

 آموزشی

 

روزانه، هفتگی 

و در پایان هر 

نیمسال 

 تحصیلی

17 
توسعه آموزش 

 مجازی

گروه و  مدیربرگزاری جلسات همفکری با 

اعضای هیات علمی، شرکت اعضای هیات علمی 

س در کارگاه های افزایش مهارت برگزاری کال

یب دانشجویان غهای آموزش مجازی و تر

اجرای دستورالعمل شرکت در این کارگاه ها. 

، برگزاری های ابالغی جهت آزمون بر خط

کالس های آموزش مجازی بر اساس شیوه نامه 

 های ابالغی معاونت آموزشی

 

 رئیس دانشکده،

 آموزشی، معاون

 واحد گروه، مدیران

 EDCآموزش و 

آذر ماه 
1401 

 مستمر

 تعداد جلسات  -

تعداد کارگاه  -

 های برگزار شده

تعداد کالس  -

های مجازی 

 برگزار شده

 

پایان هر 

نیمسال 

 تحصیلی

18 
ارتقا کمیته توسعه 

 دانشجویی

صدور ابالغ و برگزاری جلسه توجیهی و 

 انهماهنگی، توسعه و توانمند سازی دانشجوی
EDC 

آذر ماه 
1401 

 مستمر

 تعداد جلسات  -

گاه تعداد کار -

 های برگزار شده

 

 

پایان هر 

نیمسال 

 تحصیلی
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19 
ارتقا نظام ارزیابی 

 آزمون ها

اعالم فراخوان جهت تشکیل هسته کارگروه، 

دانشگاه،  EDC طی مکاتبه با صدور ابالغ اعضا، 

برگزاری جلسات منظم کارگروه، پیگیری 

مصوبات هر جلسه، ارجاع منظم دستاوردهای 

 HOPمرتبط جهت درج در سامانه 

 رئیس دانشکده،

آموزشی،  معاون

 اعضای کارگروه

آذر ماه 
1401 

 مستمر

 تعداد جلسات-

تعداد مستندات -

بارگزاری شده در 

 سامانه

 

ماهانه مطابق 

برنامه کارگروه 

 HOPو سامانه 
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 یآموزش یساخت ها ریز یساز نهیتوسعه و به(: 5Aهدف اصلی )

 فعالیت هدف اختصاصی ردیف
مسئول 

 پیگیری

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 بودجه نحوه پایش

گزارش 

 پیشرفت 

1 

 فضای ارتقاء کیفی

بیمارستان برای  فیزیکی

اعضاء هیئت حضور 

 علمی بالین

 ،یعلم ئتیه یبا اعضا میرتباط مستق

 یآموزش یهابرنامه ینظر و هماهنگتبادل

 گروه 

 یگیری تا رفع مشکلپ

 رئیس دانشکده،

 آموزشی معاون

ابتدای 

 سال

تا 

حصول 

 نتیجه

تعداد  -

فضاهای 

 آموزشی

 
پایان سال 

 تحصیلی

2 
 خدمات ارتقاء کیفی

بالینی پراتیک،  آموزشی

 کتابخانه و ...

 گروه ازیمورد ن یهاکتاب دیو خر ستیل هیته

گروه با  ازیمورد ن زاتیتجه هیو ته یابیارز

 انیدانشجو یلیتوجه به تعداد و مقاطع تحص

مورد  یآموزش و یادار زاتیتجه ستیل هیته

و کادر  انیگروه با توجه به تعداد دانشجو ازین

  گروه یو ادار یعلمئتیه یاعضا

 رئیس دانشکده،

 آموزشی، معاون

 گروه مدیران

آذر ماه 

1401 
 مستمر

تعداد وسایل و  -

 تجهیزات تهیه شده

 

 

 
پایان سال 

 تحصیلی

3 

بهسازی و پیگیری 

وضعیت پاویون های 

ن دانشجویان در بیمارستا

 ها و مراکز بهداشت

و استفاده از  انیارتباط با دانشجو شیافزا

نظرات آنان در ارتقاء سطح آموزش 

 ندگانینشست با نما یگروه)برگزار

نظرات،  یریگیو پ دنیو شن انیدانشجو

پیگیری و ، (انیدانشجو یازهایو ن شنهاداتیپ

 نظارت

 رئیس دانشکده،

 آموزشی معاون

ابتدای 

 سال

 تحصیلی

تا 

حصول 

 نتیجه

تعداد  -

فضاهای 

 آموزشی

 
پایان سال 

 تحصیلی
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 دانشکده یآموزش یگروه ها یدرون یابیانجام ارز(: 6Aهدف اصلی )

 مسئول پیگیری فعالیت هدف اختصاصی ردیف
زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 بودجه نحوه پایش

گزارش 

 پیشرفت 

1 

تعیین وضعیت آموزشی، 

های  پژوهشی و ... گروه

وت و ضعف و نقاط ق آموزشی

 آن

بر اساس فرم های تدوین شده 

نسبت به ارزیابی درونی گروه 

 .های آموزشی اقدام می گردد

 معاون رئیس دانشکده،

 اعضای و مدیران و آموزشی

 های گروه علمی هیات

 آموزشی

آذر ماه 

1401 
 مستمر

 تعداد جلسات -

 تعداد مصوبات -

ارزیابی درونی  -

گروه در موعد 

 مقرر و گزارش آن

تعداد اقدام در  -

خصوص رفع 

 نواقص گروه

 
پایان هر 

 نیمسال

 

 وه طرح تحول آموزش مستقر در دانشکدهرگ کار تیفعال یتوسعه و ارتقا(: 7Aهدف اصلی )

 ردیف
هدف 

 اختصاصی
 فعالیت

مسئول 

 پیگیری

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

نحوه 

 پایش
 بودجه

گزارش 

 پیشرفت 

1 
عملیاتی کردن 

فعالیت ها و 

 کارگروه مصوبات

تعیین اعضا و صدور ابالغ، برگزاری جلسه توجیهی با حضور کلیه 

اعضای هیات علمی در راستای آشنایی هر چه بیشتر با اهداف 

تدوین و برگزاری دقیق برنامه ، "پایش و ارزشیابی "کارگروه

، ، پیگیری مصوبات جلسات تا حصول نتیجهجلسات در طول سال

 تنظیمی دفتر توسعه دانشگاهارائه گزارش بر اساس برنامه 

رئیس 

 دانشکده،

 آموزشی معاون

 EDCو 

آذر ماه 

1401 
 مستمر

تعداد  -

 جلسات

تعداد  -

 مصوبات

تعداد  -

مصوبات 

عملیاتی 

 شده

 
پایان سال 

 تحصیلی
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 ش پاسخگوآموز(: 8Aهدف اصلی )

 فعالیت هدف اختصاصی ردیف
مسئول 

 پیگیری

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

نحوه 

 پایش
 بودجه

گزارش 

 پیشرفت 

 اردوهای جهادیبرگزاری  1

 اعالم فراخوان جهت تامین نیروی انسانی-

 ونت فرهنگیمعرفی افراد متقاضی به معا-

غربالگری، بیمار یابی و پایش وضعیت سالمت 

 کودکان، سالمندان و زنان باردار

 رئیس دانشکده،

مدیر و  معاون

 گروه

آذر ماه 
1401 

 مستمر
وضعیت  -

 برگزاری
 پایان هرسال  

2 
و برای خدمات به اعزام دانشج

زائران عاشورا و  اربعین 

 حسینی

 سانیاعالم فراخوان جهت تامین نیروی ان-

به معاونت افراد دارای صالحیت معرفی -

 و امور دانشجویی فرهنگی

 

 ویان بر اساس زمان بندی مشخصاعزام دانشج

 رئیس دانشکده،

مدیر و  معاون

 گروه

آذر ماه 
1401 

 مستمر
وضعیت  -

 برگزاری
 پایان هرسال  

 برگزاری کمپین های آموزشی  3

 اعالم فراخوان جهت تامین نیروی انسانی-

فی افراد دارای صالحیت به معاونت معر-

 فرهنگی و امور دانشجویی

انجام خدمات  برگزاری کارگاه آموزشی،

در مناسبت های مربوط به هفته پرستاری 

 هفته سالمند، هفته ایدز... سالمت،

 رئیس دانشکده،

مدیر و  معاون

 گروه

آذر ماه 
1401 

 مستمر
وضعیت  -

 برگزاری
 پایان هرسال  
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4 
و  انیبا دانشجوارتباط  جادیا

 آموختگان گروهدانش

 ندگانیبا نما ینشست مشورت یبرگزار

 یازهایدر ارتباط با ن یو نظرسنج انیدانشجو

 هاآن یآموزش

 نیب ییدانشجو یمجاز یهاگروه لیتشک

و آموزش و انعکاس  انیدانشجو ندگانینما

 دانشکده ینظرات به معاونت آموزش

 ختگانآموسامانه دانش یاندازراه یریگیپ

رئیس دانشکده، 

 ریمعاون و مد

 گروه

آذر ماه 
1401 

 مستمر
 تیوضع -

  یبرگزار
 هرسال انیپا 

5 
 یاتوسعه اخالق حرفه

 انیدانشجو

ارتباط  یبرقرار ،یاکارگاه اخالق حرفه یبرگزار

 ازیموردن یهاو خانواده و کارگاه ماریبا ب

 انیدانشجو

در ارتباط با  انیدانشجو قیو تشو لیتسه

جامعه و انتخاب عنوان  یپژوهش یزسنجاین

 راستا نیدر هم یقاتیتحق

رئیس دانشکده، 

 ریمعاون و مد

 گروه

آذر ماه 
1401 

 مستمر
 تیوضع -

 یبرگزار
 هرسال انیپا 

 
 
 

 (:  اعتبار بخشیA 9هدف اصلی )

 مسئول پیگیری فعالیت هدف اختصاصی ردیف
زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 بودجه نحوه پایش

گزارش 

 فت پیشر

1 

بخشی  اعتبار 

 رشته

 

اطالع رسانی و صدور  -
 ابالغ

و تقسیم  تشکیل جلسات-
 کارها

تشکیل کمیته ارزشیابی -
 رشته 

 پیگیری -

مسئول -مدیر گروهو  معاون رئیس دانشکده،
EDC 

ذر ماه آ
1401 

 مستمر
وضعیت  -

 برگزاری
 پایان هرسال  
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 ب( پژوهشی

 دانشکدهفناوری  وارتقاء وضعیت پژوهشی (: 1Bهدف اصلی )

 مسئول پیگیری فعالیت هدف اختصاصی ردیف
زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 بودجه نحوه پایش

گزارش 

 پیشرفت 

1 
افزایش کمی طرح های 

تحقیقاتی اعضای هیات 

 %10علمی به میزان 

و  قیتشو ط،یفراهم نمودن شرا

، برگزاری بیتصو ندیدر فرآ عیتسر

 کارگا های آموزشی مرتبط

معاون ده، رئیس دانشک

 ،پژوهشی دانشکده

 کارشناسان پژوهشی

 ابتدای
 مستمر سال

تعداد طرح های  -

 تحقیقاتی مصوب
 

پایان سال در 

 تحصیلی

2 
 های طرح کمی ارتقاء

 سایر با مشترک تحقیقاتی

 ها سازمان و نهادها

تشکیل کارگروه های کاری، 

برگزاری جلسات مشترک با سایر 

ها، مراکز علمی، نهادها و سازمان 

فراهم نمودن شرایط و تشویق 

 اعضای هیات علمی، 

رئیس دانشکده، معاون 

 ،پژوهشی دانشکده

 کارشناسان پژوهشی

آذر ماه 
1401 

 مستمر

تعداد طرح های  -

تحقیقاتی مصوب فی 

 ما بین

 
پایان سال در 

 تحصیلی

3 
 های طرح کیفی ارتقاء

تحقیقاتی و مبتنی بر نیاز 

 جامعه

از  ژهیو تیو حما یکارگاه آموزش

و نیاز  مسئله محور یطرح ها

 سنجی

رئیس دانشکده، معاون 

 ،پژوهشی دانشکده

 کارشناسان پژوهشی

آذر ماه 
 مستمر 1401

تعداد طرح های  -

مبتنی بر نیاز صوب م

 جامعه

 
پایان سال در 

 تحصیلی

4 
ارتقاء سرانه و کیفیت مقاالت 

 چاپ شده

برگزاری کارگاه های آموزشی، 

ا مراکز تحقیقاتی و افزایش ارتباط ب

پژوهشگاه ها، گسترش 

های تحقیقاتی، تسهیل زیرساخت

در روند اجرای تحقیقات بنیادی،  

 از پژوهشگران جوان تیحما

رئیس دانشکده، معاون 

 پژوهشی دانشکده

آذر ماه 
1401 

 مستمر

تعداد مقاالت چاپ  -

شده، تعداد مقاالت 

چاپ شده در نمایه 

 های معتبر

 
پایان سال در 

 یلیتحص

6 

 طرح کیفی و کمی ارتقاء

 آموزش در پژوهش های

 کیفیت افزایش جهت

 آموزش

 و تشویق شرایط، نمودن فراهم

 تصویب فرآیند در تسریع

رئیس دانشکده، معاون 

 ،پژوهشی دانشکده

 گروه ها مدیر

آذر ماه 
1401 

 مستمر

تعداد طرح های  -

 آموزش در پژوهش

صوب، تعداد م

صورتجلسات و آئین 

 
پایان سال در 

 تحصیلی
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 اصالح شده نامه های

7 

افزایش طرح های پژوهشی 

ی در کمیته دانشجوی

تحقیقات دانشجویی 

 دانشکده

 و تشویق شرایط، نمودن فراهم

 تصویب فرآیند در تسریع

مدیر پژوهش دانشگاه، 

پژوهشی معاون 

مسئول  ،دانشکده

کمیته تحقیقات و 

شورای کمیته 

 دانشجویی

آذر ماه 
1401 

 مستمر

عداد طرح های ت -

تحقیقاتی دانشجویی 

 مصوب 

 
پایان سال در 

 تحصیلی

8 

افزایش مشارکت اعضای 

هیات علمی، دانشجویان و 

کارکنان دانشکده و دانش 

 آموختگان استان در انجام

 و تحقیقاتی های طرح

 علمی تولیدات

 گروه کارشناسان با اساتید همکاری

 ها، کارکنان و دانش آموختگان و

 های طرح انجام جهت آنها ترغیب

 تحقیقاتی

رئیس دانشکده، معاون 

 ،پژوهشی دانشکده

 گروه ها مدیر

آذر ماه 
1401 

 مستمر
تعداد طرح های  -

 تحیقاتی مصوب 
 

پایان سال در 

 تحصیلی

9 
دانشجویان در  توانمندسازی

  پژوهشی زمینه

 توانمندسازی کارگاه برگزاری

 دانشجویان برای پژوهشی

پژوهشی معاون 

کارشناسان  ،هدانشکد

، مسئول کمیته پژوهشی

تحقیقات دبیران کمیته 
 های تحقیات دانشجویی

آذر ماه 
1401 

 مستمر
کارگاه های تعداد  -

 پژوهشی برگزار شده
 

پایان هر ترم در 

تحصیلی و 

پایان سال 

 تحصیلی

11 
 کتب کیفی و کمی افزایش

  کتابخانه در موجود تخصصی

نیاز سنجی از طریق گروه های 

ی و پیگیری جهت تهیه آموزش

کتب تخصصی از جمله کتب 

الکترنیکی تخصصی، برگزاری 

نمایشگاه ساالنه کتاب با همکاری 

 کتابخانه مرکزی

رئیس دانشکده، معاون 

 و آموزشی پژوهشی

کارشناسان  ،دانشکده

 پژوهشی

آذر ماه 
1401 

 مستمر
تعداد کتب  -

 خریداری شده
 

پایان سال در 

 تحصیلی

12 
ه الکترونیک تقویت کتابخان

 در گروه های آموزشی 

با هماهنگی معاونت پژوهشی و 

   ITآموزشی و کتابخانه مرکزی و 

رئیس دانشکده، معاون 

 ،پژوهشی دانشکده

آذر ماه 
1401 

 مستمر
تعداد منابع  -

الکترونیک بارگزاری 
 

پایان سال در 

 یلیتحص



23 

 

و  کارشناسان پژوهشی

  ITواحد 

شده در سامانه 

 الکترونیکی دانشکده

13 
 تحقیقات کمیته تقویت

 دانشکده  دانشجویی

تشویق دانشجویان و ایجاد فضا و 

 امکانات مناسب

رئیس دانشکده، معاون 

 ،پژوهشی دانشکده

و کارشناسان پژوهشی 

مسئول کمیته 

 تحقیقات دانشجویی

آذر ماه 
1401 

 مستمر

تعداد افراد فعال عضو 

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

 

هر ترم  انیدر پا

و  یلیصتح

پایان سال 

 تحصیلی

14 
افزایش سرانه کتب تالیفی، 

  ترجمه و گرد آوری شده

ی تالیفات جمع آوری و معرف

 اعضای هیئت علمی

فراهم آوردن شرایط تشویق جهت 

 مولفین

پژوهشی معاون 

دانشکده، مسئول 

کتابخانه . کارشناس 

 پژوهش

آذر ماه 
1401 

 مستمر

تعداد تالیفات اعضای 

 هیئت علمی
 

یان سال پا

 تحصیلی

15 
 یبه روز کردن دانش پرستار

 یها یبه فناور یابیو دست

 نینو

با دانشگاه  یگسترش ارتباط علم

و  یمراکز معتبر خارج ریها و سا

 یداخل

رئیس دانشکده، معاون 

دانشکده،  یپژوهش

و  یکارشناسان پژوهش

 تهیمسئول کم

 ییدانشجو قاتیتحق

 ITواحد 

آذر ماه 
1401 

 مستمر

هره مندی از میزان ب

فناوری های جدید در 

تدریس اعضای هیات 

 علمی

 

سال  انیپا

 یلیتحص

 


