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 بومی سازی و اجرایی نمودن فرایند پرستاری در کشور )در دو حوزه آموزش و خدمات(عنوان برنامه: -3

 3176-3722بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                               آمایشی کشور 4سطح برنامه: با پایلوت منطقه 

 شاخص ارزیابی بازه زمانی مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
 گزارش پیشرفت

 پیگیری اجرا شده

1 
بومی سازی فرایند پرستاری در دو حوزه آموزش پرستاری و خدمات  تشکیل تیم

 آمایشی کشور  7بالینی در منطقه 
 یک ماه 7منطقه آمایشی

صورتجلسات کارگروه 

 توسعه
  

 

انجام مطالعه پایلوت برای شناسایی اهمیت و ضرورت  بومی سازی فرایند پرستاری 

 narrativeمطالعه کتابخانه ای)در دو  حوزه آموزش و خدمات بالینی در دو بخش 

review و اجرای فرایند پرستاری در یک بخش در بیمارستان های اصفهان و )

 شهرکرد 

همکاران تیم در دو دانشگاه علوم 

 ماه11 پزشکی اصفهان و شهرکرد

مستندات مرور نریتیو و 

گزارش مطالعه پایلوت دو 

 دانشگاه

  

1 
تدوین پروپوزال بومی سازی فرایند پرستاری در دو حوزه آموزش و خدمات بالینی 

 مبتنی بر نتایج مطالعات پایلوت انجام شده ودریافت موافقت طرح 
 ماه11 آمایشی کشور 7منطقه 

مستندات مربوط به 

 پروپوزال و شماره طرح
  

3 

یکرد روکیفی با ات کتابخانه ای وسیع انجام مطالعات مطالع انجامتحلیل موقعیت: 

تحلیل محتوا در دو حوزه آموزش و خدمات بالینی با نمونه گیری حداکثری از کل 

 کشور  با استفاده از مصاحبه های گروه متمرکز مجازی 

دانشگاه علوم مسئولین طرح در 

 اصفهانپزشکی 
   گزارش نتایج ماه 11

4 
 فرایند مدل اجرایی نامه شیوه"عمل: تدوین  برنامه اولین ریزی تنظیم برنامه

 "پرستاری خدمات و آموزش حوزه در پرستاری

 7منطقه مسئولین طرح در 

 آمایشی کشور
   ابالغ صادر شده ماه 3

5 

 نامه یوهش"عمل: تشکیل پانل تخصصی و تصویب  برنامه اولین ریزی تنظیم برنامه

و ارائه شیوه نامه  "پرستاری خدمات و آموزش حوزه در پرستاری فرایند مدل اجرایی

 به حوزه معاونت پرستاری وزارت متبوع

کارگروه توسعه علوم 

پرستاری/معاونت پرستاری وزارت 

 متبوع

   گزارش ارائه شده ماه 3

6 
عمل: برگزاری جلسات بحث گروهی و توفان مغزی  برنامه اولین ریزی تنظیم برنامه

، فرصت ها و (قوت نقاط) ها کننده تسهیل و( ضعف نقاط) موانع جهت شناسایی 
 ماه 3 آمایشی کشور 7منطقه 

جلسات بحث گروهی برگزار 

 شده
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 برنامه تدوین آمایشی کشور. 7منطقه در  مطالعه هدف بیمارستان تهدید ها در

 عملیاتی مبتنی بر شیوه نامه و نتایج تحلیل وضعیت

7 
 دفه بیمارستان عملیاتی   در برنامه عمل: تدوین برنامه اولین ریزی تنظیم برنامه

 مطالعه مبتنی بر نتایج تحلیل وضعیت و شیوه نامه 
   مشاهده برنامه مصوب ماه 3 آمایشی کشور 7منطقه 

   مشاهده گزارش ارائه شده ماه 11 آمایشی کشور 7منطقه  پرستاری مطابق برنامه عملیاتی فرایند برنامه اجرای 8

9 
 و کمی های داده آوری جمع از ابزارهای استفاده ارزشیابی برنامه/پروژه باپایش و 

 کیفی
   مشاهده گزارش نتایج ماه 6 آمایشی کشور 7منطقه 

   مشاهده گزارش نهایی ماه 3 آمایشی کشور 7منطقه  تدوین گزارش و ارایه نتایج 11
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 های پرستاری توانمندسازی اعضای هیات علمی گروهعنوان برنامه: -0

 3176-3722بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                                                               سطح برنامه: ملی

 شاخص ارزیابی زمانیبازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
 گزارش پیشرفت

 پیگیری اجرا شده

   فهرست نیازها ماه 6 مسئول طرح با همکاری کارگروه نیازسنجی اختصاصی عناوین  دوره ها و  دانشگاه های برگزارکننده از اعضای هیات علمی 1

   گزارش ارائه شده ماه 6 طرح با همکاری کارگروه مسئول سازی توانمند های برنامه ارائه جهت موجود های تحلیل وضعیت و ظرفیت 1

4 
تدوین پیشنویس آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری و مامایی 

 و تکمیل آن از طریق نظرخواهی و اجماع بر روی دستورالعمل اجرایی

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی 

 کاشان )دکتر نگین مسعودی علوی(
 ماه 11

پیشنویس آیین 

 نامه تدوین شده
  

 ماه 1 کارگروه توسعه علوم پرستاری آمایشی 7به منطقه تصویب آیین نامه در جلسات کارگروه و ابالغ  5
مصوبات جلسه و 

 نامه
  

   گزارش ارائه شده ماه 6 مسئول طرح با همکاری کارگروه آمایش 7توانمندسازی اعضای هیات علمی پرستاری در منطقه  آیین نامه اجرای پایلوت 6

   گزارش ارائه شده ماه 3 مسئول طرح با همکاری کارگروه پایش و ارزشیابی اجرای آیین نامه همزمان با پایلوت آن 7

   گزارش ارائه شده ماه 3 مسئول طرح با همکاری کارگروه اصالح روند، بازنگری آیین نامه مطابق نتایج ارزشیابی و ارائه گزارش نتایج  8
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 سازماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاریعنوان برنامه: -1

 3176-3722بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                                                        سطح برنامه: ملی

 مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
بازه 

 زمانی
 شاخص ارزیابی

 گزارش پیشرفت 

 پیگیری اجرا شده

1 
سامانه کاوش در مطالعات "شناخت و تجزیه و تحلیل اطالعات برای طراحی و ساماندهی 

 "پرستاری )کمپ(

سرپرست کارگروه توسعه علوم 

 همکاری سایر دانشگاه هاپرستاری با 
   گزارش ارائه شده ماه 1

   گزارش ارائه شده ماه 6 سرپرست کارگروه/ مهندس طرح "طراحی سامانه کاوش در مطالعات پرستاری )کمپ( 1

 ماه 1 سرپرست کارگروه/ مهندس طرح "سامانه کاوش درمطالعات پرستاری )کمپ("تست و راه اندازی 3
مشاهده سامانه در 

 استفادهحال 
  

 ماه 1 سرپرست کارگروه/ مهندس طرح "(کمپ) پرستاری مطالعات در کاوش سامانه"سرور و سیستم تحویل آموزش، 4
گزارش جلسات 

 آموزشی
  

 ماه7 سرپرست کارگروه/ مهندس طرح فاز پشتیبانی جهت تضمین و بهبود کیفیت 5
گزارش تضمین و 

 بهبود کیفیت سامانه
  

 


