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 ربانهم عملیاتی کارگروه توسعه علوم رپستاری   

 1398-1400 اهی  رد سال 
 مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

Email:      nsd@nm.mui.ac.ir 

http://nm.mui.ac.ir/fa/db/nsd 
 213-14704617، 213-16420763شماره تماس: 

 

http://nm.mui.ac.ir/fa/db/nsd
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 تهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاریعنوان برنامه: -3

 3178-3722بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                         سطح برنامه: ملی

 مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
بازه 

 زمانی
 شاخص ارزیابی

 گزارش پیشرفت 

 پیگیری اجرا شده

کشوری جهت شناسایی اساتید پرستاری و دانشکده های داوطلب جهت تدوین ارسال فراخوان  1

 درسنامه های پرستاری
   نامه ارسال فراخوان ماه 3 سرپرست و کارشناس کارگروه توسعه

2 
تقسیم کار تدوین درسنامه ها در دانشکده های پرستاری کشور، تشکیل کارگروه های 

 مسئولین تخصصی تدوین درسنامه و صدور ابالغ برای

سرپرست کارگروه توسعه  با مشارکت 

 معاونت
   ابالغ صادر شده ماه 3

 در هر یک از کارگروه های تخصصیپیش نویس تدوین  4
مسئولین هریک از کارگروه های 

 تخصصی تدوین درسنامه
   گزارش مسئولین ماه 12

 برگزاری پانل تخصصی و تائید چارچوب اولیه درسنامه های بومی 5
مسئولین هریک از کارگروه های 

 تخصصی با همکاری کارگروه توسعه
   گزارش مسئولین ماه 3

 مه های تدوین شده با استفاده از وبینارنظرسنجی کشوری هر یک از درسنا 6
مسئولین هریک از کارگروه های 

 تخصصی با همکاری کارگروه توسعه
   گزارش مسئولین ماه 6

8 

 درسنامه های تالیف شدهانتشار نهایی سازی و 

 

 

 

 

مسئولین هریک از کارگروه های 

 تخصصی با همکاری کارگروه توسعه
 ماه 12

درسنامه های تالیف 

 شده
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 تهیه بانک اطالعات پرستاری کشورعنوان برنامه: -0

 3178-3722بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                                                        سطح برنامه: ملی

 مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
بازه 

 زمانی
 شاخص ارزیابی

 گزارش پیشرفت 

 پیگیری اجرا شده

   فهرست تائید شده ماه 2 کارگروه توسعه علوم پرستاری تهیه فهرستی از اطالعات مورد نیاز و سازمان های مرتبط 1

 تهیه و ارسال نامه رسمی به سازمان های مرتبط و درخواست ارسال اطالعات 2
 علوم توسعه کارشناس کارگروه

 پرستاری
   نامه ارسال شده ماه 1

 پیگیری دریافت داده ها و سازماندهی داده های کسب شده 3
کارشناس کارگروه با همکاری 

 اعضا و دانشجویان
   گزارش تدوین شده ماه12

   مشاهده سایت ماه 1 کارشناس کارگروه بارگذاری داده ها در سایت کارگروه توسعه علوم پرستاری 4

   مشاهده سایت سال 5هر  کارشناس کارگروه به روز رسانی داده ها 5

 

 

 


