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 : کلیهدف 

  .روهگ،اجرایی،فرهنگی/جامعه نگر و توسعه فردی یپژوهش،یآموزشسطح کیفیت فعالیتهای ارتقاء 

 : جزئیف اهدا

 تعیین مشکالت و بهبود کیفیت آموزش نظری گروه در مقاطع مختلف تحصیلی -1

 تعیین مشکالت و بهبود کیفیت آموزش بالینی گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد-2

  ارتقا توانمندی اعضا گروه -3

  گروه در یلیتکم التیتحص تیتقو -4

 پاسخگویی آموزشی و پژوهشی گروه به نیازهای جامعه  -5

 برنامه دو ساله گروه سالمت جامعه و سالمندی
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 تدوین درسنامه های ابالغ شده به گروه -6

 های آموزش خودمراقبتی  ارتقای سالمت و   پیشگیری از بیماری های مزمنراه اندازی کلینیک  -7

 توسعه و ترویج  اخالق حرفه ای در آموزش -8

 بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت و آموزش مداوم پرستاری -9



 

 

 جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

 بهبود کیفیت آموزش نظری گروه در مقاطع مختلف تحصیلی  . 1هدف  جزئی 

  

 هدف اختصاصی: 
 

 )فعال سازی شورای آموزشی و پژوهشی گروه )طرح مشکالت و محاسن  دروس تئوری وکارآموزی با محوریت مسئولین دروس 

  فعالیتهای آموزشی گروه ارزیابی و اصالح 

 و نحوه آموزش و اجرای طرح درسها  ارزیابی و اصالح محتوا 

  گروه خصوصادر مقاطع تحصیالت  تکمیل کادرآموزشی گروه از طریق جذب هیات علمی بالینی)غنی سازی دروس تخصصی

 تکمیلی(. 

  

ف
ردی

 

 نحوه پایش چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع  مسئول اجرا شرح فعالیت
 پایش یا  شاخص

 یابیارزش
 مالحظات

تنظیم برنامه زمان بندی جلسات شورای  1

 آموزشی و پژوهشی گروه

ابتدای هر  مدیر گروه

 نیمسال تحصیلی

هر نیمسال  پایان

 تحصیلی

بر اساس برنامه گروه 

و هماهنگی با اساتید 

 گروه 

  مشاهده صورتجلسه تدوین صورتجلسه

مشکالت  و  ، ضعف،نقاط قوتبررسی  2

 تنگناهای آموزشی و ارایه راهکارها

شورای آموزشی و 

)با پژوهشی گروه

محوریت مسئولین 

 دروس(

پایان هر نیمسال 

 تحصیلی

 

بر اساس برنامه گروه  ادامه دار

و هماهنگی با اساتید 

 گروه 

  مشاهده صورتجلسه تدوین صورتجلسه

برگزاری جلسات دوره ای منظم با  3

جهت  و مسئولین دروس  دانشجویان

بررسی مشکالت  و تنگناهای آموزشی و 

 پیشنهاد راهکارها
 

بر اساس برنامه گروه  ادامه دار 99شهریور مدیر گروه

و هماهنگی با اساتید 

 گروه 

  مشاهده صورتجلسه تدوین صورتجلسه
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گرفتن بازخورد منظم از دانشجویان و  4

اس انعکنتایج ارزیابی اساتید دروس و 

آنها به اساتید به منظور اصالح مشکالت 

 احتمالی

 

پایان هر  مدیرگروه

نیمسال 

 تحصیلی

 

بر اساس برنامه زمان  ادامه دار

 بندی دروس

  مشاهده  گزارش دریافت گزارشات کتبی و شفاهی

و  یآموزش یشورا طرح درسها  یو اصالح محتوا یابارزی 5

)با گروه یپژوهش

محوریت مسئولین 

 دروس(

ابتدای هر 

 نیمسال تحصیلی

هر نیمسال  پایان

 تحصیلی

بررسی طرح درسهای اساتید در  مرور طرح درسها

 سایت
تعداد طرح درس 

های اصالح شده و 

 کامل

 

نظارت و ارزشیابی اجرای طرح درس  6

 حین و پس از اجرا 

 

 –مدیر گروه 

 سودر ینمسئول
در طول هر 

 ترم تحصیلی

 

 نظارت مستقیم ادامه دار

 از دبکیف افتیدر

 انیدانشجو

مشاهده گزارشات  گزارشات کتبی و شفاهی

 کتبی 

 

استفاده از اساتید متخصص سایر رشته  7

هابرای ارائه دروس تخصصی در مقطع 

 کارشناسی ارشد

 

 –مدیر گروه 

 سودر ین مسئول

ابتدای شروع 

هر ترم 

 تحصیلی

 

ارسال نامه از طریق  ادامه دار

 کارتابل

مشاهده نامه های  نامه ها و پاسخ هاتاریخ ارسال 

 ارسالی و پاسخ 

 

  دروس سالمت جامعه تدوین درس نامه 8

 

شورای آموزشی و 

پژوهشی 

)طبق تقسیم گروه

 بندی صورت گرفته

و با مسئولیت خانم 

 دکتر خراسانی(

تا پایان شهریور  99از مرداد
1411 

ترجمه و تالیف درس 

نامه طی مراحل 

 علمی

  مشاهده درس نامه تدوین درس نامه
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ارزیابی و تشویق اساتید دارای فعالیتهای  9

 عملی  -شاخص آموزش نظری

تداوم درپایان  99اسفند   مدیر گروه

 هرسال تحصیلی 

تعداد اساتید و  مستندات تشویق مکاتبه

 همکاران

 

11 

 
تکمیل کادر آموزشی گروه از طریق جذب 

 هیات علمی بالینی 

 

دانشکده و گروه 

 آموزشی

 

 99تیر 

 
ادامه دار بر حسب 

 نیاز

 

از طریق تعیین سهمیه 

در فراخوان هیات 

 علمی و تعهد خدمت 

 

 معرفی اساتید جذب شده

 
لیست اساتید جذب 

 شده
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 ارشد یکارشناس و یکارشناس مقاطع در گروه ینیبال آموزش تیفیک بودبه .2 یجزئ  هدف

 

 : یاختصاص فاهدا

  ینیبال یدرسها طرح یمحتوا  اصالح و یابیارز •

 هایکارورز و هایکارآموز یاجرا روند یابیارز    •

 انهیسال صورت به دیاسات و انیدانشجو یها بازخورد اساس بر یکارشناس بوک الگ اصالح و یبازنگر •

  ارشد یکارشناس بوک الک اصالح و یبازنگر •

 ینیبال و ینظر آموزش در ییگرا تخصص توسعه •

 

ف
ردی

 

 نحوه پایش چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع  مسئول اجرا فعالیت شرح
 پایش یا  شاخص

 یابیارزش
 مالحظات

ارزیابی و اصالح  محتوای طرح  1

  قبل از ابالغ طرح درس درسهای بالینی
شورای آموزشی و 

پژوهشی گروه)با 

محوریت مسئولین 

 دروس(

 

ابتدای هر 

 نیمسال تحصیلی

 

ادامه دار بر حسب 

 نیاز
مشاهده و ارزیابی 

 طرح درس ها

 

 طرح درس ها

 

 مشاهده طرح درس ها

 

 

نظارت و ارزشیابی کارورزی بر  2

اساس طرح درس حین و پس 

 از کارورزی 

 

مدیر گروه و 

مسئولین دروس 

کارآموزی و 

 درعرصه

 

 99مهر    

 

 ادامه دار

 

 بازدیدهای منظم

 

 گزارش کتبی

 

مشاهده گزارش 

 کتبی
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استفاده از دانشجویان کارشناسی ارشد   3

 در آموزش بالینی 

 

 مدیر گروه

 و مسئولین دروس

 

 پایان ترم 99مهر 

 
بر اساس برنامه 

 کارآموزی و کارورزی
گرفتن فیدبک از 

مسئول درس و 

 دانشجویان

 

میزان رضایت مسئولین 

دروس مربوطه  

 دانشجویان 

 

 

بازنگری و اصالح الگ بوک کارشناسی  4

اساس بازخورد های دانشجویان و بر 

 اساتید به صورت سالیانه

 

شورای آموزشی و 

 EDOپژوهشی گروه و 

 دانشکده

 

الک بوک اصالح   ادامه دار 99مهر

  یکارشناس

رضایتمندی 

کاربران و 

الک فراگیران از 

  یبوک کارشناس

مشاهده الک بوک 

 کارشناسی 

 

 یو اصالح الک بوک کارشناس بازنگری 5

 ارشد

شورای آموزشی و 

 EDOپژوهشی گروه و 

 دانشکده

 

الک بوک اصالح   ادامه دار 99بهمن 

 ارشد یکارشناس

الک بوک 

 ارشد یکارشناس

مشاهده الک بوک 

 کارشناسی ارشد

 

گرفتن بازخورد منظم از دانشجویان  6

و نتایج ارزیابی اساتید دروس ارشد

بالینی و انعکاس آنها به اساتید به منظور 

 مشکالت احتمالی کارورزیاصالح 

 

شورای آموزشی و 

پژوهشی گروه و 

 مسئولین دروس بالینی

 

طرح در جلسه شورا و  ادامه دار 99مهر 

  تنظیم صورتجلسه

 صورتجلسه

 

 مشاهده صورتجلسه

 

 

جهت  ینیتوانمند بال یروهاین شناسایی 7

 در عرصه انیدانشجو ینیآموزش بال

شورای آموزشی و 

 پژوهشی گروه

طرح در جلسه شورا و  ادامه دار 99بهمن 

  تنظیم صورتجلسه

 صورتجلسه

 

 مشاهده صورتجلسه

 

 

تدوین کارآموزیهای مشترک بین  8

گروهی و بین دانشکده ای در راستای 

 تقویت رویکرد فعالیتهای بین حرفه ای

 

 مدیر گروه

و مسئول کاراموزی و 

 کارورزی

 99بهمن 

 

درج در  طرح درس  ادامه دار

 ها

  مشاهده طرح درس ها طرح درس ها 

تعیین تیم های آموزشی تخصصی برای  9

 وارائه دروس و کارآموزیها و برگزاری 

 کارگاههاشرکت در

شورای آموزشی و 

 پژوهشی گروه

 

 99بهمن 

 

بر اساس برنامه شورای  ادامه دار

 گروه 

  مشاهده صورتجلسه تدوین صورتجلسه
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انجام بازدیدهای منظم و دوره ای از  11

 کارآموزیها و کارورزیها 

 

 مدیر گروه

و مسئول کاراموزی و 

 کارورزی

در طول هر نیمسال  99مهر 

 تحصیلی

بر اساس برنامه 

 کارآموزی و کارورزی

  مشاهده گزارش گزارش

دریافت بازخورد از دانشجویان از روند  11

 اجرای کارآموزیها و کارورزیها

 گروهمدیر 

و مسئول کاراموزی و 

 کارورزی

در طول هر نیمسال  99مهر 

 تحصیلی

بر اساس برنامه 

 کارآموزی و کارورزی

  مشاهده گزارش گزارش
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 گروه یاعضا یارتقا توانمند . 3هدف  جزئی  

 هدف اختصاصی: 

 ارتقاء سطح توانمندی آموزشی اساتید گروه 

  پژوهشی اساتید گروهارتقاء سطح توانمندی 

 یتوسعه فرد یجهت شرکت در برنامه ها دیاسات بیترغ 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 

 شروع 
 مالحظات یابیارزش پایش یا  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا زمان پایان

 یآموزش یشورا تعیین نیاز های آموزشی اساتیدگروه 1

 گروه یو پژوهش

قبل از 

شروع 

 هرنیمسال

تهیه لیست مورد  ادامه دار

 نیاز سایت

  مشاهده لیست مورد نیاز سایت لیست مورد نیاز

برگزاری کارگاهها، ژورنال کلوپها و جلسات  2

 آموزشی درون گروهی

 

 یآموزش یشورا

 گروه یو پژوهش

درطول 

 هرترم

  تعداد برنامه ها تهیه فایل اکسل تهیه فایل اکسل ادامه دار

در  فعالیتهای آموزشی مشارکتیتشویق اساتید به   3

 گروه

 

 -مدیر گروه

 اساتید گروه

درطول 

 هرترم

شرکت در جلسه  ادامه دار

شورا و تنظیم 

  صورتجلسه

 صورتجلسه

 قرم ابالغ اساتید

 

 مشاهده صورتجلسه

 قرم ابالغ اساتید

 

تشویق اساتید به شرکت درکارگاههای  4

 توانمندسازی اساتید

 

 -مدیر گروه

 اساتید گروه

 بر اساس برنامه  ادامه دار 99خرداد 

 EDC -EDOبندی 

گواهی شرکت 

 در کارگاهها

  تعداد گواهیها

مشارکت متناوب اعضای گروه در تدریس  5

 موضوعات درسی مختلف

 یآموزش یشورا

 گروه یو پژوهش
از 

 99شهریور

ابالغ دروس  ادامه دار

  اساتید

  مشاهده ابالغ اساتید قرم ابالغ اساتید
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 چرخشی نمودن مسئولیت دروس 6

 

 یآموزش یشورا

 گروه یو پژوهش
قبل از 

شروع هر 

 ترم

شرکت در جلسه  ادامه دار

شورا و تنظیم 

  صورتجلسه

 صورتجلسه

 قرم ابالغ اساتید

 

 مشاهده صورتجلسه

 قرم ابالغ اساتید

 

مشارکت دادن اعضاء هیئت علمی جدید الورود  7

 در پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

 مشاهده فایل اکسل تهیه فایل اکسل تهیه فایل اکسل ادامه دار 99تیر از  مدیر گروه

تعداد پایان نامه های اعضای 

 جدید

 

نظارت بر ثبت فعالیتهای پژوهشی اساتید گروه در  8

 سامانه پزوهشیار  

مدیر گروه و 

معاونت پژوهشی 

 دانشکده

ابتدای 

نیمسال 

اول 

1411-99 

بصورت 

 مستمر

جلسات  اعالم در

شورای گروه و 

مشاهده فعالیتهای 

اساتید در سامانه 

 پژوهشیار

مشاهده 

 فعالیتهای اساتید

در سامانه 

پژوهشیار و تهیه 

 فایل اکسل

مشاهده فعالیتهای اساتید در 

سامانه پژوهشیار و تهیه فایل 

 بصورت مستمر اکسل

 

صی  اطالعات شخنظارت بر تکمیل و به روز رسانی  9

  پژوهشی مندرج در سامانه علم سنجیو پروفایل 

مدیر گروه و 

معاونت پژوهشی 

 دانشکده

ابتدای 

نیمسال 

اول 

1411-99 

پایان نیمسال 

اول     

1411-99 

برنامه ریزی جهت 

شرکت اساتید در 

 وبینار نحوه تکمیل

 پروفایل 

مشاهده ثبت 

اطالعات وکمیل 

پروفایل وتهیه 

 فایل اکسل

مشاهده ثبت و تکمیل 

اساتید در پروفایل و اطالعات 

 تهیه فایل اکسل بصورت مستمر

 

درج عالیق پژوهشی و رزومه اعضای گروه در  11

 صفحه اینترنتی گروه در وبسایت دانشکده

مدیر گروه و 

مسئول مربوطه 

 در گروه

در طول 

نیمسال 

اول 

1411-99 

پایان نیمسال 

اول     

1411-99 

دریافت عالیق و 

رزومه از اساتید و 

صفحه درج در 

 گروه

مشاهده در 

صفحه اینترنتی 

 گروه 

مشاهده و تکمیل بودن صفحه 

 اینترنتی گروه

 

بارگزاری اولویتهای پژوهشی گروه بر روی صفحه  11

 اینترنتی گروه در وب سایت دانشکده

مدیر گروه و 

مسئول مربوطه 

 در گروه

در طول 

نیمسال 

اول 

1411-99 

پایان نیمسال 

اول     

1411-99 

نظرات و دریافت 

پیشنهادات  از 

اساتید و درج در 

صفحه اینترنتی 

 گروه

مشاهده در 

صفحه اینترنتی 

 گروه

مشاهده و تکمیل بودن صفحه 

 اینترنتی گروه

 

تعیین منابع درسی و کمک درسی مورد نیاز گروه  12

 از لیست ارسالی کتابخانه به گروه

مدیر گروه و 

 مسئولین دروس

در طول 

هر سال 

 تحصیلی

طول هر در 

 سال تحصیلی

ارسال لیست 

انتشارات ارسالی 

مشاهده لیست و تامین منابع  لیست اعالم نیاز 

 در خواستی درکتابخانه
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از کتابخانه به 

 اساتید
برگزاری جلسه ارائه نتایج پایان نامه ها برای  ذی  13

نفعان توسط دانشجو و استاد راهنما پس از 

 برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

اساتید 

،دانشجویان راهنما

ارشد و دکترا و 

نظارت مدیر 

  گروه

در طول 

هر سال 

 تحصیلی و

پس از 

پایان هر 

 دفاع

بصورت 

 مستمر

انجام هماهنگی با 

سازمان یا واحد 

مربوطه توسط 

دانشجو واستاد 

 راهنما

تدوین 

 صورتجلسه

  تعداد صورتجلسات
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 گروهتقویت تحصیالت تکمیلی در  .4 هدف  جزئی
 

 هدف اختصاصی:

 تعیین مشکالت و بهبود کیفیت طرحها و پایان نامه های گروه 

 تالش در جهت تسریع اجرای طرح ها و پایان نامه ها 

 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 نحوه پایش چگونگی اجرا

 پایش یا  شاخص

 یابیارزش
 مالحظات

 هایترغیب اساتید به اجرای طرح  1

 پژوهشی مشترک و تیمی

شورای آموزشی و 

 پژوهشی گروه

از 

 99شهریور

ادامه 

 دار

تهیه فایل  تهیه فایل اکسل

 اکسل

مشاهده فایل 

 اکسل

 

انجام طرح ها و پایان نامه های  2

گروه   با مشارکت اساتید رشته های 

 مختلف

 

شورای آموزشی و 

 پژوهشی گروه

از 

 99خرداد

ادامه 

 دار

تهیه فایل  تهیه فایل اکسل

 اکسل

مشاهده فایل 

 اکسل

 

نظارت بر اجرای  طرح ها و پایان  3

نامه های پژوهشی بر اساس برنامه 

 زمانبندی

شورای آموزشی و 

 پژوهشی گروه

از 

 99شهریور

ادامه 

 دار

تهیه فایل  تهیه فایل اکسل

 اکسل

مشاهده فایل 

 اکسل

 

واکاوی مشکالت موجود در فرایند  4

 پایان نامه هایاجرای طرح ها و 

شورای آموزشی و 

 پژوهشی گروه

ادامه  99مهر

 دار

شرکت در جلسه شورا 

 و تنظیم صورتجلسه

 صورتجلسه

 

مشاهده 

 صورتجلسه
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 جامعه یازهایگروه به ن یو پژوهش یآموزش ییپاسخگو . 5هدف  جزئی  

 هدف اختصاصی: 

 به  نیازهای جامعه  یآموزش ییپاسخگو 

  پژوهشی  و پایان نامه های گروه در راستای نیازهای جامعهجهت دهی طرح های 

 انتقال دانش حاصل از تحقیقات گروه به آحاد مختلف جامعه 

  استفاده از توانمندیهای آموزشی اعضاء هیئت علمی گروه   در جایگاههای مختلف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با رویکرد مشارکت

 ارائه خدمات و سالمت جامعه  درون و برون بخشی جهت ارتقاء سطح

  توسعه عرصه های آموزشی 

 )تعیین نقاط قوت ومحدودیت ها و فرصت های مشارکت وفعالیتهای پژوهشی اعضای گروه )طرح ها وپایان نامه ها 

 )تقویت وتوانمند سازی اعضا در جهت بهبود مشارکت  وفعالیتهای پژوهشی اعضای گروه )طرح ها وپایان نامه ها 

 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 

 شروع 
 نحوه پایش چگونگی اجرا زمان پایان

 پایش یا  شاخص

 یابیارزش
 مالحظات

به روز رسانی طرح درسها در هر نیمسال  1

توسط مسئولین دروس با توجه به نیازهای 

 جامعه 

 یآموزش یشورا

 گروه یو پژوهش

ابتدای هر 

نیمسال 

 تحصیلی

ابتدای هر 

نیمسال 

 تحصیلی

مشاهده و   مرور طرح درسها

بررسی طرح 

درسهای اساتید 

 در سایت

تعداد طرح درس های 

 اصالح شده و کامل

 

پایان نامه ها و طرحهای  نیعناواختصاص  2

 معاونت یپژوهش یتهایالو به یپژوهش

 یبهداشت

 یآموزش یشورا

 گروه یو پژوهش
در طول 

هر نیمسال 

 تحصیلی

تماس تلفنی  با  ادامه دار

واحدهای مختلف 

معاونت بهداشتی 

تناسب عناوین 

پژوهشی با 

الویتهای 

پژوهشی 

تعداد عناوین طرحهاو 

 پایان نامه های مرتبط
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ترغیب اساتید به اجرای طرح های پژوهشی  7

 مشترک و تیمی

تهیه فایل  تهیه فایل اکسل ادامه دار 99 بهمن اساتید

 اکسل

  مشاهده فایل اکسل

 

 

 

 

و استعالم 

 الویتهای پژوهشی
معاونت 

 بهداشتی
مشارکت و همکاری اساتید گروه  با معاونت  3

درمان و معاونت بهداشتی در برگزاری 

آموزشی و توانمندسازی کارگاههای 

 کارکنان

 

مدیر گروه و 

 اساتید

در طول 

هر نیمسال 

 تحصیلی

ارسال نامه از  ادامه دار

 طریق کارتابل

تاریخ ارسال 

نامه ها و پاسخ 

 ها

تعداد برنامه های 

 مشترک 

 

هماهنگی با نهادهای مختلف اجتماعی،  4

استانداری، شهرداری، آموزش و پرورش ، 

جهت اجرای برنامه های  امور زندانها و ...

 مراقبتی و آموزشی

مدیر گروه و 

 اساتید

در طول 

هر نیمسال 

 تحصیلی
 ارسال نامه ادامه دار

تاریخ ارسال 

 نامه ها

تعداد برنامه های اجرا 

 شده

 

شناسایی و استفاده از عرصه های مختلف  5

کارآموزی با تمرکز بر گروههای آسیب پذیر  

مت با سال و پاسخگویی به نیازهای مرتبط

 جامعه

 یآموزش یشورا

 گروه یو پژوهش
در طول 

هر نیمسال 

 تحصیلی
 ادامه دار

اصالح طرح 

 درس ها
 مشاهده طرح درس ها طرح درس ها

 

 راه اندازی دوره مراقبت در منزل  6

 به منظور تداوم مراقبت از بیمارستان به منزل

 –مدیرگروه 

 مسئول درس

گروههای 

 آموزشی تخصصی

 بهمناز 
99 

 ادامه دار
اصالح طرح 

 درس ها
 مشاهده طرح درس ها طرح درس ها
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 تدوین درسنامه های ابالغ شده به گروه . 6  اختصاصیهدف   

 : جزئی هدف 

  ( و تقسیم عناوین و فصول درسنامه های ابالغ شده به گروه پرستاری سالمت جامعه 1فراخوان مشارکت همکاران )دانشکده های تیپ

 و سالمندی

  تعیین عناوین و فصول درسنامه های ابالغ شده به گروه )پرستاری سالمت جامعه و سالمندی( و تقسیم  کار بین اساتید داخل و خارج

 دانشکده 

 اری جلسات هماهنگی درسنامه ها برگز 

 ویرایش و تدوین نهایی درسنامه ها 

 چاپ و انتشار درسنامه ها 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 

 شروع 
 چگونگی اجرا زمان پایان

نحوه 

 پایش

 پایش یا  شاخص

 یابیارزش
 مالحظات

صدور  مکاتبه - 99خرداد ریاست دانشکده ابالغ مسولیت 

 ابالغ

  ابالغمستند 

فراخوان مشارکت همکاران )دانشکده های  1

( و تقسیم عناوین و فصول درسنامه 1تیپ 

های ابالغ شده به گروه پرستاری سالمت 

 جامعه و سالمندی

اساتید مسئول درسنامه 

و EDOبا همکاری 

شبکه ملی مطالعات و 

 توسعه علوم پرستاری 

ابتدای هر  99تیر

نیمسال 

 تحصیلی

مستندات  هبرگزاری جلسمکاتبه و 

و 

 مکاتبات 

 تعداد مکاتبات 

تعداد جلسه حضوری  

 و غیرحضوری

تعداد اساتید داوطلب 

 همکاری

 

تعیین عناوین و فصول درسنامه های ابالغ  2

شده به گروه )پرستاری سالمت جامعه و 

سالمندی( و تقسیم  کار بین اساتید داخل و 

 خارج دانشکده 

اساتید مسئول درسنامه 

با همکاران داوطلب 

 تدوین درسنامه

 مکاتبه  ادامه دار 99مرداد 

جلسه حضوری و غیر  

 حضوری 

 تی /اینترنو تماس تلفنی  

مستندات 

و 

 مکاتبات

تعداد  عناوین فصول و  

 همکاران مربوطه
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 برگزاری جلسات هماهنگی درسنامه ها  3

 

مدیر گروه و 

 اساتید

از 

 99شهریور
از طریق ارسال نامه  ادامه دار

 کارتابل

تاریخ 

ارسال 

نامه ها و 

 پاسخ ها

تعداد  جلسات و 

 مکاتبات و تلفن ها

 

 ویرایش و تدوین نهایی درسنامه ها 4

 

اساتید مسئول درسنامه 

و EDOبا همکاری 

شبکه ملی مطالعات و 

 توسعه علوم پرستاری

 0011مهر 

 
جلسات حضوری و 

 غیرحضوری

ارسال 

نامه و 

 پاسخ 

 نهایی  تعداد درسنامه

 شده

 

اساتید مسئول درسنامه  چاپ و انتشار درسنامه ها 5

و EDOبا همکاری 

شبکه ملی مطالعات و 

 توسعه علوم پرستاری

بهمن 
1411 

 
ارسال نامه از طریق 

 کارتابل

تاریخ 

ارسال 

نامه ها و 

 پاسخ ها

تعداد درسنامه های  

 چاپ شده

 

اسفند  ریاست دانشکده ارایه گواهی همکاری  6
1411 

 
ارسال نامه از طریق 

 کارتابل

تاریخ 

ارسال 

نامه ها و 

 پاسخ ها

تعداد گواهی های 

صادر شده همکاران 

 تدوین درسنامه
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 غیرواگیر )پرفشاری خون و دیابت( کلینیک آموزشی ارتقای سالمت و   پیشگیری از بیماری های مزمنراه اندازی  . 7 اختصاصی هدف  

 :   جزئی  هدف
 فراخوان مشارکت همکاران گروه پرستاری سالمت جامعه و سالمندی و سایر گروه های دانشکده 

 تعیین  مکانهای مناسب و فرصت های همکاری با بالین )معاونت درمان و بهداشت ( از طریق هیات علمی مستقر در بالین 

 برگزاری جلسات هماهنگی  با معاونت و مراکز بهداشتی و درمانی 

  ی کلینیک های آموزش خودمراقبتی، ارتقای سالمت  و  پیشگیری از بیماری های مزمنراه انداز 

 بهینه سازی ساختارها و فرایندها آموزش خودمراقبتی، ارتقای سالمت  و  پیشگیری از بیماری های مزمن 

 پایش کیفیت و  ارزشیابی برایندها 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 

 شروع 
 نحوه پایش اجرا چگونگی زمان پایان

شاخص پایش یا  

 ارزشیابی

مکان یابی و هماهنگی های درون و برون  1

گروهی و بین بخشهای جهت جلب 

 درمان و-مشارکت سه راس مثلث  بهداشت

دانشکده  بالین/بهداشت و گروه پرستاری 

 سالمت جامعه و سالمندی 

 دکتر پروانه خراسانی

با هماهنگی  مدیر  

محترم گروه سالمت 

 جامعه

13خرداد1

99 

13مرداد15

99 
-هماهنگی حضوری

تلفنی با معاونت بهداشت 

 و واحدهای آموزش 

گزارش 

جلسات به 

 مدیرگروه

جلب همکاری و  

اعالم موافقت به 

مدیر گروه و 

 دانشکده

تعیین  مکانهای مناسب استقرار در بالین و  2
در ارایه خدمت  ایجاد فرصت  پیشگامی 

بهداشتی در معاونت درمان توسط پرستاران 
در جایگاه ز طریق هیات علمی مستقر در 

 بالین

 دکتر پروانه خراسانی

با هماهنگی  مدیر  

محترم گروه سالمت 

 جامعه

 مرداد

1399 

1شهریور15

399 
-هماهنگی حضوری

تلفنی با مدیرگروه و 

سلسله مراتب اداری 

معاونت اموزش  و 

 نشکده ریاست دا

گزارش 

جلسات به 

 مدیرگروه

اعالم درخواست 

محل استقرار و اعالم 

موافقت بین  مرکز   

 و دانشکده

هماهنگی با ریاست و  ابالغ مسئولیت در  3

سمت هیات علمی مستقر در بالین  بعنوان 

139شهریور ریاست دانشکده

9 

شهریور  31

1399 
مکاتبه و رایزنی  با 

ذینفعان در مرکز مربوطه 

استقرار 

مشاهده 

صدور ابالغ 

مسئولیت کلینیک 



 
 

 19 

 

 

 

 

 

 

 در آموزش یاخالق حرفه ا  جیتوسعه و ترو . 8هدف  جزئی 

 هدف اختصاصی: 

 ارزیابی دوره ای مشکالت مرتبط با اخالق حرفه ای در آموزش نظری و عملی 

 ارزیابی دوره ای مشکالت ارتباطی بین اساتید و نیز ارتباط اساتید بادانشجویان 

 تحلیل مشکالت اخالق حرفه ای اساتید و دانشجویان و ارائه راهکارهای مناسب توسط شورای آموزشی و پژوهشی گروه 

  توسعه و ارتقاء روابط انسانی و تکریم همکاران در گروه 

  

ف
ردی

 

 نحوه پایش چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع  مسئول اجرا شرح فعالیت
 پایش یا  شاخص

 یابیارزش
 مالحظات

اتندینگ کلینیک آموزش و ارتقای سالمت 

 بیماریهای فشارخون و دیابت 

و معاونت های بهداشت 

 و درمان  

مستندات 

بعنوان 

هیات علمی 

 بالین 

آموزش و ارتقای 

 سالمت 
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ارزیابی دوره ای مشکالت مرتبط با  1

اخالق حرفه ای در آموزش نظری و 

 عملی

 

 مدیرگروه

 مسئول درس 

 نظارت مستقیم ادامه دار 99بهمناز 

 361ارزیابی 

 درجه

دریافت فیدبک از 

 دانشجویان

مشاهده گزارشات 

 کتبی 

 

ارزیابی دوره ای مشکالت ارتباطی بین  2

 اساتید و نیز ارتباط اساتید بادانشجویان

 

 مدیرگروه

 مسئول درس 

 نظارت مستقیم ادامه دار 99بهمناز 

 361ارزیابی 

 درجه

از دریافت فیدبک 

 دانشجویان و اساتید

مشاهده گزارشات 

 کتبی 

 

 و دیاتاس یا حرفه اخالق مشکالت لیتحل 3

 مناسب یراهکارها ارائه و انیدانشجو

و  یآموزش یشورا

 گروه یپژوهش
شرکت در جلسه  ادامه دار 99بهمناز 

شورا و تنظیم 

  صورتجلسه

 صورتجلسه

 

مشاهده 

 صورتجلسه

 

 

ای دارای مهارتهارزیابی و تشویق اساتید  4

 ارتباطی

شروع هر  مدیرگروه

 نیمسال تحصیلی

پایان هر 

نیمسال 

 تحصیلی

ارسال نامه از 

 طریق کارتابل

تاریخ ارسال نامه ها و 

 پاسخ ها

تعداد تشویق های 

 کتبی
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 یآموزش ضمن خدمت و آموزش مداوم پرستار تیفیبهبود ک . 9 هدف  جزئی

 هدف اختصاصی: 

  سنجی آموزشی بیمارستانهای دوستدار سالمندنیاز 

 معاونت درمان و بهداشت   تالش در جهت راه اندازی دوره های کوتاه مدت آموزشی با مشارکت 

  جهت برگزاری برنامه های آموزش ضمن خدمت معاونت درمان و بهداشت همکاری با 

  بخشیمشارکت اعضای هیات علمی گروه در توسعه و برگزاری برنامه های آموزش درون 
  

ف
ردی

 

 نحوه پایش چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع  مسئول اجرا شرح فعالیت
پایش  شاخص

 یابیارزش یا 
 مالحظات

مشارکت در انجام نیاز سنجی آموزشی  1

 بیمارستانهای دوستدار سالمند

 

 مدیر گروه

 مترون بیمارستان

 98-99نیمسال اول از 

شروع شده و پیگیری 

 99مجدد از مهر 

تهیه لیست  ادامه دار

 مورد نیاز 

لیست مورد 

 نیاز

مشاهده لیست 

 مورد نیاز سایت

 

آموزش مداوم جهت  های برنامه تدارک 2

 منددوستدار سال یمارستانهایپرستاران ب

 مدیر گروه

 مترون بیمارستان

 98-99نیمسال اول از 

شروع شده و پیگیری 

 99مجدد از مهر 

تهیه برنامه  ادامه دار

 زمان بندی

برنامه زمان 

 بندی

مشاهده برنامه 

 زمان بندی
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راه اندازی دوره کوتاه مدت پرستاری  3

 سالمندی

شورای آموزشی 

 و پژوهشی گروه

نیمسال دوم  1411-99نیمسال دوم 

411-411 

تهیه برنامه 

 زمان بندی

 برنامه زمان

 بندی

  اجرای برنامه

راه اندازی دوره کوتاه مدت  پرستاری  4

 سالمت خانواده

شورای آموزشی 

 و پژوهشی گروه

تهیه برنامه  ادامه دار 1411-99نیمسال اول 

 زمان بندی

برنامه زمان 

 بندی

  برنامه یاجرا

مشارکت اساتید گروه در برگزاری  5

کارگاههای آموزشی  در بیمارستانها و 

 بهداشتی و مدارسمراکز 

ارسال نامه از  ادامه دار 99خرداداز  مدیر گروه

 طریق کارتابل

تاریخ ارسال 

نامه ها و پاسخ 

 ها

   تعداد برنامه ها

 


