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 توانمندسازی کارکنان پرستاری )مهارتی حرفه ای(عنوان برنامه: -1

 3722-3720بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                                                        سطح برنامه: ملی

 شاخص ارزیابی بازه زمانی مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
 گزارش پیشرفت 

 پیگیری اجرا شده

   شیوه نامه ماه 2 پرستاری علوم توسعه کارگروه تدوین شیوه نامه دوره های آموزش مهارتی حرفه ای پرستاری 1

   شیوه نامه -مصوبه ماه 1 پرستاری علوم توسعه کارگروه تصویب شیوه نامه در کارگروه و ارائه شیوه نامه به حوزه معاونت پرستاری وزارت متبوع 2

 فراخوان جذب داوطلبان تدوین دوره های آموزش مهارتی حرفه ای پرستاری 3
 دبیر کارگروه= 

   فهرست داوطلبان ماه 6هر  کارشناس کارگروه

   گزارش ماه 6هر  پرستاری علوم توسعه کارگروه معرفی دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای پرستاری به مرکز ملی آموزش مهارتی حرفه ای 3

 ماه 3 پرستاری علوم توسعه کارگروه هماهنگی و برگزاری گردهمایی کشوری 4
گردهمایی برگزار 

 شده
  

4        

5 
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 تحلیل وضعیت دانش آموختگان پرستاریعنوان برنامه: -0

 3722-3720بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                                                        سطح برنامه: ملی

 شاخص ارزیابی بازه زمانی مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
 گزارش پیشرفت

 پیگیری اجرا شده

1 
تعیین مشخصات دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

قه منط یعلوم پزشکهای دانشگاه  ییو ماما یپرستارهای دانشکده پرستاری 

 هفتم آمایشی کشور

کارگروه توسعه علوم 

   گزارش ماه 2 پرستاری

 پرستاری آموختگان دانش وضعیت تحلیل و سنجش ابزار طراحی 2
کارگروه توسعه علوم 

   پرسشنامه ماه 3 پرستاری

3 
برآورد توزیع فراوانی، وضعیت شغلی، ماندگاری و موانع اشتغال دانش 

 آموختگان پرستاری
کارگروه توسعه علوم 

   گزارش ماه 12 پرستاری

5 
و پیشنهادات به وزارت مطبوع در راستای وضعیت ماندگاری و ارائه گزارش 

 اشتغال دانش آموختگانوضعیت 

کارگروه توسعه علوم 

 پرستاری
   گزارش و مکاتبه مربوطه ماه 2
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 ایجاد بانک سناریوهای بالینی پرستاریعنوان برنامه: -1

 3723-3721بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                                                       سطح برنامه: ملی

 مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
بازه 

 زمانی
 شاخص ارزیابی

 گزارش پیشرفت 

 پیگیری اجرا شده

اعضای هیئت علمی داوطلب در تدوین سناریوهای  شناسایی جهت کشوری فراخوان ارسال 1

 بالینی
   نامه های ارسالی ماه 2 کارگروه توسعه علوم پرستاری

   ابالغنامه و  ماه 2 کارگروه توسعه علوم پرستاری  ابالغ صدور و سناریوهای بالینی تدوین تخصصی های کارگروه تشکیل 2

 ماه 12 پرستاری علوم توسعه کارگروه سناریوهای بالینی در هر یک از گروه های پرستاری تدوین پیش نویس 3
گزارش از مراحل 

 تدوین سناریوها
  

 از پرستاران بالینی  1روایی صوری سناریوهای بالینی با گروه  مرجع خبره 4
کارگروه های تخصصی با همکاری 

 ماه 4 پرستاریکارگروه توسعه علوم 
گزارش از مراحل 

 تدوین سناریوها
  

  با استفاده از تکنیک دلفی سواالت سناریوهای بالینینظرسنجی  5
 همکاری با تخصصی های کارگروه

   گزارش ماه 3 پرستاری علوم توسعه کارگروه

6 
 بانک سناریوهای بالینی پرستاری  بازنگری و تدوین

 
   بانک سناریو ماه 6 پرستاری علوم توسعه کارگروه

       

 

                                                           
1 Expert Reference Group 
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 تدوین چک لیست استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی پرستاریعنوان برنامه: -7

 3722-3720بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                                                        سطح برنامه: ملی

 مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
بازه 

 زمانی
 شاخص ارزیابی

 گزارش پیشرفت 

 پیگیری اجرا شده

   نامه و چک لیست ماه 2 دبیرخانه کارگروه (OSCEفراخوان کشوری نمونه چک لیست های استاندارد ارزشیابی مهارت های بالینی ) 1

   چک لیست ماه 2 مسئول طرح با همکاری کارگروه  تدوین چک لیست استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی پرستاری 2

   چک لیست ماه 3  کارگروه همکاری با طرح مسئول لیست های اجرای پروسیجرهای پرستاریطبقه بندی چک  3

   چک لیست ماه 3  کارگروه همکاری با طرح مسئول وزن دهی آیتم های اجرای هر پروسیجر  4

   گزارش  ماه 6 کارگروه توسعه علوم پرستاری  روایی چک لیستهای ارزشیابی با استفاده از تکنیک دلفی 5

 بازنگری چک لیستهای ارزشیابی منطبق با نظرات متخصصین  6
 کارگروه همکاری با طرح مسئول

 پرستاری علوم توسعه
   گزارش مسئولین ماه 1

 برگزاری پانل تخصصی جهت اعتباریابی چک لیستهای ارزشیابی  7
 کارگروه همکاری با طرح مسئول

 پرستاری علوم توسعه
   گزارش  ماه 3

 نسخه نهایی چک لیستهای استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینیتدوین  8
ر د کارگروه توسعه علوم پرستاری

 منطقه هفتم آمایشی
   چک لیست استاندارد ماه 3

 پایلوت اجرای آزمون مهارتهای بالینی پرستاری با استفاده از چک لیست استاندارد ارزشیابی  9
مسئول طرح با همکاری کارگروه 

 علوم پرستاریتوسعه 
   چک لیست استاندارد ماه 3
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1
0 

 ارزشیابی چک لیستهای استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی 
 کارگروه همکاری با طرح مسئول

 پرستاری علوم توسعه
   چک لیست استاندارد ماه 2

1
1 

 تدوین نسخه ی نهایی چک لیستهای ارزشیابی مهارتهای بالینی
 کارگروه همکاری با طرح مسئول

 پرستاری علوم توسعه
 ماه 1

چک لیست استاندارد و 

 گزارش
  

 

 (ABSNتدوین کوریکولوم کارشناسی پرستاری تکمیلی )عنوان برنامه: -5

 3722-3720بازه زمانی اجرای برنامه:                                          سطح برنامه: ملی                                                                                                              

 شاخص ارزیابی بازه زمانی مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
 گزارش پیشرفت 

 پیگیری اجرا شده

   گزارش ماه 3 کارگروه توسعه علوم پرستاری کارشناسی پرستاری تکمیلیمطالعه مروری و تطبیقی جهت شناسایی کوریکولوم های  1

   تکمیل شدهفرم  ماه 3 پرستاری علوم توسعه کارگروه فرم ضرورت سنجی ایجاد رشته جدید منطبق با اسناد باالدستیتدوین  2

3 
امه رشته نشنسنجی  کوریکولوم کارشناسی تکمیلی پرستاری به دبیرخانه دا ارسال فرم ضرورت

 پرستاری وزارت مطبوع
   مشاهده گزارش  ماه 6 پرستاری علوم توسعه کارگروه

   گزارش ماه 2  تشکیل تیم تدوین کوریکولوم کارشناسی پرستاری تکمیلی و ارسال دعوتنامه همکاری 4

   مشاهده گزارش  ماه 2 پرستاری علوم توسعه کارگروه کارشناسی پرستاریدوره  تدوین کوریکولوم تکمیلی 5

   مشاهده گزارش  ماه 2 پرستاری علوم توسعه کارگروه نظرسنجی کشوری کوریکولوم تکمیلی دوره ی کارشناسی پرستاری با استفاده از تکنیک دلفی  6

 وره ی کارشناسی پرستاری منطبق در پانل تخصصیتکمیلی دبازنگری کوریکولوم  7
سرپرست کارگروه توسعه علوم 

 پرستاری
   مصوبات جلسه و نامه ماه 2
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   کوریکولوم ماه 2 کارگروه توسعه علوم پرستاری تدوین نسخه ی نهایی کوریکولوم تکمیلی دوره ی کارشناسی پرستاری 9

1
0 

عاونت به م ارائهتصویب کوریکولوم تکمیلی دوره ی کارشناسی پرستاری در جلسات کارگروه و 

 مطبوع آموزشی وزارت
   کوریکولوم -نامه ماه 2 کارگروه توسعه علوم پرستاری

 

 ( رشته پرستاریClinical Study Guideتهیه و تدوین راهنمای آموزش بالینی )عنوان برنامه: -6

 3722-3720بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                                                       سطح برنامه: ملی

 مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
بازه 

 زمانی
 شاخص ارزیابی

 گزارش پیشرفت 

 پیگیری اجرا شده

1 
پرستاری و  متخصص در گروه های ارسال فراخوان کشوری جهت شناسایی اساتید

 بالینی آموزش دانشکده های داوطلب جهت تدوین راهنمای
  نامه ارسال فراخوان ماه 3 کارگروه توسعه علوم پرستاری

 

2 
 لتشکی کشور، پرستاری های دانشکده در بالینی آموزش راهنمای تدوین کار تقسیم

 تخصصی های کارگروه
  گزارش ماه 4 کارگروه توسعه علوم پرستاری 

 

3 
جهت آشناسازی کارگروه های « چگونگی تدوین راهنمای آموزش بالینی» وبینار  برگزاری

 تخصصی
  گزارش  - کارگروه توسعه علوم پرستاری

 

   فرمت الگوی نگارش ماه 2 پرستاری علوم توسعه کارگروه تدوین راهنمای آموزش بالینی و الگوی نگارش چارچوب تدوین 4

 تدوین پیش نویس راهنمای آموزش بالینی در هر یک از کارگروه های تخصصی 5
مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با 

 همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری
  پیش نویس راهنما ماه 8

 

 اولیه راهنمای آموزش بالینیبرگزاری پانل تخصصی و تائید چارچوب  6
مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با 

 همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری
  گزارش مسئولین ماه 2

 

7 
آموزش  هایهر یک از راهنما از متخصصین گروه های پرستاری در  نظرسنجی کشوری

  ) وبینار( بالینی تدوین شده 

ا ب مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی

 همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری
  گزارش مسئولین ماه 2
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 نهایی سازی و انتشار راهنمای آموزش بالینی تالیف شده 8
مسئولین هریک از کارگروه های تخصصی با 

 همکاری کارگروه توسعه علوم پرستاری
 ماه 5

 بالینی آموزش راهنمای

 تالیف شده
 

 

 

 ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاریتدوین الگ بوک عنوان برنامه: -4

 3722-3720بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                                                        سطح برنامه: ملی

 مسئول اجرا فعالیت هاعنوان 
بازه 

 زمانی
 شاخص ارزیابی

 گزارش پیشرفت 

 پیگیری اجرا شده

1 
 7منطقه  EDOدریافت الگ بوک های ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری از مسئولین 

 و دانشکده های پرستاری کشورآمایشی 
   نامه ارسال فراخوان  ماه 3 کارگروه توسعه علوم پرستاری

   الگ بوک ماه 4 یراکارگروه توسعه علوم پرست شناسایی فعالیت های یادگیری بالینی اجباری در هر یک از گروه های پرستاری 2

3 
تدوین پیش نویس الگ بوک ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری در هر یک از 

  گروه های پرستاری
   گزارش  -بوک الگ ماه 6 پرستاری علوم توسعه کارگروه

   گزارش  ماه 4 کارگروه توسعه علوم پرستاری  اعتبار سنجی الگ بوک های کارشناسی پرستاری در هر یک از گروه های پرستاری  5

   بوک الگ -گزارش  ماه 6 پرستاری علوم توسعه کارگروه تالیف شده ها بوک انتشار الگنهایی سازی و  6

7 
بالینی در الگ بوک ها به وزارت مطبوع جهت پیوست به پیشنهاد فعالیت های یادگیری 

 1041کوریکولوم کارشناسی پرستاری 
   نامه ماه 2 پرستاری علوم توسعه کارگروه
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 راه اندازی نشریه توسعه آموزش و علوم پرستاریعنوان برنامه: -8

 3722-3720بازه زمانی اجرای برنامه:                                                                                                                                                               سطح برنامه: ملی

 شاخص ارزیابی بازه زمانی مسئول اجرا عنوان فعالیت ها
 تگزارش پیشرف

 پیگیری اجرا شده

1 
آمایشی در نشست  7طرح موضوع راه اندازی نشریه توسعه آموزش و علوم پرستاری در منطقه 

 منطقه ای 
   مصوبات صورتجلسه ماه 1 پرستاری علوم توسعه کارگروه

   نامه ارسالی ماه 2 پرستاری علوم توسعه کارگروه درخواست به معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تاییدیه راه اندازی 2

3 
عضو  3آمایشی کشور ) حداقل  7فراخوان جهت معرفی اعضای هیات تحریریه نشریه از منطقه 

 هیات از هر دانشگاه منطقه(
   گزارش ماه 2 پرستاری علوم توسعه کارگروه

   فرم تدوین شده ماه 2 کارگروه توسعه علوم پرستاری ارسال فرم موافقت اصولی به دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور  4

     مدیر مسئول نشریه  اسالمی ارشاد و وزارت فرهنگ و  مطبوعدریافت مجوزهای قانونی از وزارت  5

     سردبیر نشریه  ثبت نشریه در سامانه 6

     سردبیر نشریه مطبوع وزارت قوانین مطابق دریافت مقاله و چاپ دو شماره 7

     نشریه سردبیر  مجوز دریافت و ارزیابی برای شماره دو چاپ از پس مطبوعارسال نشریه به وزارت  8

 


