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 برنامه عملیاتی گامهای تدوین

 

 

ارزشیابی پایان سال

ارائه بازخورد

اجرا و پایش منظم برنامه 

جهت بررسی و تصویب....... ارائه چارچوب برنامه عملیاتی سال

تلفیق اهداف کالن دانشگاه و برنامه تحول و تدوین چارچوب برنامه عملیاتی

...بررسی اهداف کالن دانشگاه در سال

بررسی اهداف در برنامه تحول آموزش و برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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 اهداف -1

 هدف کلی:. 1-1

 دانشجویان و اعضاء هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروری یانگیزش فرهنگی و ،یپژوهش ی،آموزش ابعاد ارتقاء کیفیت

 . اهداف اختصاصی:1-2

 ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان رشته های مامایی  در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا-2-1

 . تداوم و ارتقاء کیفی مجازی سازی ارائه دروس تئوری2-2

 تدوین مجازی سازی دروس عملی و کارآموزی از طریق ارائه پروسیجرهای آموزشی. 2-3

 . راه اندازی رشته مشاوره مامایی در مقطع کارشناسی ارشد2-4

  . راه اندازی رشته مامایی بالینی در مقطع دکترای2-5

 . ارتقاء توانمندیهای آموزشی اعضا هیئت علمی گروه مامایی 2-6

 یهای پژوهشی اعضا هیئت علمی گروه مامایی . ارتقاء توانمند2-7

 . پیگیری راه اندازی مرکز تحقیقات علوم باروری و جنسی2-8

  . پیگیری راه اندازی کلینیک شیر معاونت درمان در بیمارستان امین 2-9

   طب مکمل و جایگزین در مامایی . راه اندازی کلینیک 2-11

راه اندازی مرکز مشاوره تلفنی بهداشت باروری دانشگاه با عناوین و کدهای مجزای مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره قبل از بارداری،    .2-11

  غربالگری سرطانهای شایع زنان ) دهانه رحم و پستان( سقط،بارداری، پس از زایمان، شیردهی، بهداشت روان، 
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  لیست فعالیت ها -1
 مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی پژوهشی دانشجویانانگیزشی و ، )بالینی و نظری( ابعاد آموزشیارتقاء کیفیت  -1

 طرح منتورینگراه اندازی  1-1-1: آموزش بالینی -1-1

 طرح سینیور جونیورراه اندازی  1-1-2                    

 راه اندازی طرح ارزشیابی برنامه های دروس بالین  1-1-3

 توسعه آموزش مجازی 1-2-1: نظریآموزش  -1-2

 راه اندازی طرح مشارکت دانشجو در آموزش 1-3-1: انگیزش دانشجو -1-3

 راه اندازی طرح مشارکت دانشجو در پژوهش 1-3-2                       -1-4

 تقویت عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی 1-3-3                       -1-5

  ایی فعال پژوهش در طرح های پژوهشی مصوب گروهبه کارگیری دانشجویان مام 1-4-1: پژوهش -1-6

 برگزاری کارگاههای مورد یاز دانشجویان    1-4-2              

 

 دکترای بهداشت باروریارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش دانشجویان  -2

 نیاز سنجی عناوین موضوعات کارگاههای آموزشی  -2-1

 برگزاری کارگاههای آموزشی بهبود شیوه آموزش و پژوهش -2-2

 ارتقائ توان مربیگری دانشجویان دکترای بهداشت باروری از طریق شرکت در کارگاههای آموزش نوین -2-3

 

 کیفیت آموزش اعضاء هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروریتوانمندی و  ارتقاء  -3

 نیاز سنجی عناوین موضوعات کارگاههای آموزشی  -3-1

 برگزاری کارگاههای آموزشی بهبود شیوه آموزش  -3-2

 اعضاء هیات علمی گروه  یتوان تدریس نظری و بالین ارتقائ -3-3
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 ارتقاء توانمندیهای پژوهشی اعضا هیئت علمی گروه مامایی -4

 کارگاه آموزشی تحلیل آمار در پژوهش های ماماییهیئت علمی درشرکت اعضا   -4-1

 برگزاری دوره کوتاه مدت جستجو در پایگاه های اطالعات -4-2

 غیر پایان نامه ای تقویت ارائه و کمیت طرح های تحقیقاتی -4-3

 پیگیری راه اندازی مرکز تحقیقات علوم باروری و جنسی -4-4

 

 

 مامایی انیدانشجوبالین  آموزشارتقاء به مربوط یتهایفعال جدول

 ارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی )بالینی و نظری(، انگیزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی: هدف کلی

           تدوین مجازی سازی دروس عملی و کارآموزی از طریق ارائه پروسیجرهای آموزشیافزایش مهارت های بالینی دانشجویان مامایی و  هدف اختصاصی: 

ف
ردی

مسئول  شرح فعالیت 

 اجرا

زمان 

 شروع 

زمان 

 پایان

 پایش  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

 یابیارزش یا 

 مالحظات

طرح راه اندازی  1

منتوری در 

راستای ارتقاء 

آموزش بالین 

دانشجویان 

کارشناسی و 

کارشناسی ارشد 

 مامایی

دکتر 

 والیانی  

مهر 

1311 

مهر 

1411 

تهیه طرح تحقیقاتی در قالب مقایسه 

ا ب برنامه آموزش بالینی از طریق منتور

 آموزش بالینی فعلی 

 مذاکرد با ماماهای با تجربه استان

 ولیه تشکیل جلسه توجیهی ا

یادآوری طرح های درسی و بیان حداقل 

و حداکثر ها برای ماماهای با تجربه 

 استان

 معرفی دانشجویان به ماماهای منتخب 

نظارت مستقیم و  -

ارائه گزارش مرحله 

به مرحله طرح 

 تحقیقاتی 

مقایسه میزان  -

  یادگیری

ارزیابی رضایت  -

 دانشجویان

شاخص تعریف  -

شده در طرح 

 تحتقیقاتی

همکاران اصلی  -

خانم ترابی و خانم 

 پیرهادی
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بررسی روند آموزش منتورها با تکیه بر  

 ارزیابی یادگیری دانشجویان

راه اندازی طرح  2

ر د سینیور جونیور

راستای ارتقاء 

آموزش بالین 

دانشجویان 

 کارشناسی مامایی

دکتر 

 والیانی

مهرماه 

1311  

مهر ماه 

1411 

برنامه ریزی کارآموزیهای زایشگاه و 

سایر بخش ها  و درمانگاهها به صورت 

حضور دانشجویان ترم هفت و 

دانشجویان ترم پنج در برنامه های 

و دانشجویان ترم 1311کارآموزی 

هشت با شش و ترم شش با ترم چهار در 

 1411کارآموزیهای مهر سال 

نظارت مستقیم  -

 محیط بالین 

مقایسه نمرات  -

دانشجویان و میزان 

یادگیری مهارتهای 

 بالینی 

ارزیابی رضایت  - -

 دانشجویان

چک لیست تهیه  -

 شده

-  

3 
 

راه اندازی طرح 

ارزشیابی برنامه 

 های دروس بالین

خانم 

 ترابی 

مهرماه 

1311  

مهر ماه 

1411 

 انتخاب مسئول امور بالین  -

اولیه برای بررسیی نظارت  -

مشکالت احتمالی و موارد مثبت 

 فیلدهای کارآموزی 

یست ارزشیابی چک لتهیه  -

 و دانشجو، محیط بالین، مربیان

 کننده خدمت ئهسیستم ارا

کاربرد چک لیست و مقایسه  -

 نتایج ارزشیابی با سالهای گذشته

مقایسه انگیزه  -

 دانشجویان

مقایسه نمره ارتباط  -

افراد در تیم های 

 لف درمانیمخت

ارزیابی رضایت  -

 دانشجویان

چک لیست   -

 ارزشیابی تهیه شده

 

راه اندازی طرح  4

گروهی مشارکت 

 و فردی

در  یاندانشجو

 بالین آموزش

دکتر 
والیانی، 
خانم 

 پیرهادی
و خانم 

دکتر 

 محمدی

تیر 
1311 

تیر 
1411 

فراخوان ارسال  کلیپ های آموزشی  

گروهی و فردی در زمینه آموزش علوم 

 مامایی )مامایی و بهداشت باروری(

بررسی کلیپ ها جهت دسته بندی و 

 برگزاری جشنواره آموزشی

و معرفی برترین ها و برگزاری جشنواره 

 ملی 

مقایسه انگیزه  -

 دانشجویان

ارزیابی مهارت  -

 بالینی دانشجویان

 میزان پوشش -

اهداف آموزشی 

 بالینی
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ارزیابی رضایت  -

 دانشجویان

تداوم برگزاری  5

کارگاه احیای 

بزرگساالن در 

کاراموزی داخلی 

 و جراحی

خانم 

 بیگی

بهمن 

ماه 
1311 

و 
1411 

بهمن 

ماه 
1311 

و 
1411 

ارائه گزارش از  - کارگاه در طی دو روز  2برگزاری 

 برگزاری کارگاه

مقایسه نمرات پیش  -

آزمون و پس 

 آزمون دانشجویان

ارزیابی رضایت  -

 دانشجویان

  

ارتقاء مرکز  6

مهارتهای بالینی 
(Skill Lab)  

خانم 

دادخواه 

 تهرانی

 تیر 
 1311 

 بهمن
1411 

 بررسی نیازهای آموزشی عملی

 خرید تجهیزات الزم

 آماده ساسزی محیط آموزشی

مقایسه انگیزه  -

 دانشجویان

ارزیابی مهارت  -

 بالینی دانشجویان

پوشش میزان  -

اهداف آموزشی 

 بالینی

ارزیابی رضایت  -

 دانشجویان

  

تداوم برگزاری  7

کارگاه احیای 

نوزاد در 

کاراموزی 

نوزادان برای 

 دانشجویان مامایی

دکتر 

جانی 

 قربان

مهرماه 

1311 
و 

1411 

آذرماه 

1311 
و 

1411 

ارائه گزارش از  - کارگاه دو روزه برای دانشجویان 

 برگزاری کارگاه

پیش  مقایسه نمرات -

آزمون و پس 

 آزمون دانشجویان

ارزیابی رضایت  - -

 دانشجویان

  

طرح نیازهای  8

حرفه ای قبل از 

 فراغت تحصیل

دکتر 

 والیانی

مهرماه 
1311 

آذرماه 
1311 

برگزاری کارگاههای مورد نیاز 

دانشجویان قبل از فراغت از تتحصیل 

گواهی  5داشتن 

مبنی بر گذراندن 
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و 
1411 

و 
1411 

جهت جذب بهتر در سیستم های 

بهداشتی و درمانی کشور شامل کارگاه 

زایمان فیزیولوژیک، کارگاه مطب 

داری و نسخه نویسی، کارگاه مشاوره 

گذاری، کارگاه  IUDفرزند آوری و 

 شیرمادر ، کارگاه احیاء نوزاد

کارگاه  5این 

آموزشی برای ارائه 

در زمان فارغ 

التحصیلی و تسویه 

 حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مامایی کارشناسی و کارشناسی ارشد انیدانشجونظری  آموزشارتقاء به مربوط یتهایفعال جدول

 اماییدانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد م ارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی )بالینی و نظری(، انگیزشی و پژوهشیهدف کلی:  -1
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 دانشجویان مامایی  دانش نظری و انگیزهافزایش هدف اختصاصی: 

ف
ردی

زمان  مسئول اجرا شرح فعالیت 

 شروع 

زمان 

 پایان

پایش  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

 یابیارزش یا 

 مالحظات

خرداد  خانم عبدی توسعه آموزش مجازی 1

1311 

خرداد 

1411 

برنامه ریزی دروس کارشناسی و 

کارشناسی ارشد برای ارائه دروس 

 بر اساس اولویت

اطالع رسانی کلیه کارگاههای 

وبیناری از طریق اعالم لینک به 

 نمایندگان گروههای ارشد و دکترا

بررسی کمیت کالس های  -

 مجازی

بررسی کیفیت کالس های  -

مجازی از طریق بررسی نظرات 

نظرات مربیان و دانشجویان، 

 نمرات دانشجویان

جک لیست تهیه 

 شده

 

راه اندازی طرح  2

گروهی و مشارکت 

دانشجو در  فردی

 نظری آموزش

دکتر والیانی، خانم 
و خانم  پیرهادی

 دکتر محمدی

تیر 
1311 

تیر 
1411 

فراخوان ارسال  کلیپ های  

آموزشی گروهی و فردی در زمینه 

آموزش علوم مامایی )مامایی و 

 بهداشت باروری(

بررسی کلیپ ها جهت دسته بندی و 

 برگزاری جشنواره آموزشی

و معرفی برترین ها و سپس جشنواره 

 ملی 

 مقایسه انگیزه دانشجویان -

 دانشجویان دانشارزیابی  -

ی میزان پوشش اهداف آموزش -

 نظری

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

 

  

 

 

 

 

 

 مامایی کارشناسی و کارشناسی ارشد انیدانشجوارتقاءمهارت پژوهش  به مربوط یتهایفعال جدول
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 ارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی )بالینی و نظری(، انگیزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ماماییهدف کلی:  -2

 افزایش مهارت پژوهش دانشجویان مامایی هدف اختصاصی: 

ف
ردی

زمان  مسئول اجرا شرح فعالیت 

 شروع 

زمان 

 پایان

پایش  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

 یابیارزش یا 

 مالحظات

راه اندازی طرح مشارکت  1

 دانشجو در پژوهش

تیر   خانم پیرهادی

1311 

تیر 

1411 

به کارگیری دانشجویان مامایی فعال در 

 پژوهشی مصوب گروه طرح های

 مقایسه انگیزه دانشجویان -

مقایسه نمره ارتباط افراد  -

در تیم های مختلف 

 پژوهشی

ارزیابی مهارت تحقیقی  -

 دانشجویان

ارزیابی رضایت  -

 دانشجویان

  

تقویت عملکرد کمیته  2

ینه در زم تحقیقات دانشجویی

 مامایی

تیر  خانم پیرهادی

1311 

تیر 

1411 

 دانشجویان مامایینیازسنجی آموزشی 

برگزاری کارگاههای آموزشی برای 

مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان 

 مامایی 

به کارگیری دانشجویان مامایی فعال در 

  مصوب گروه پژوهشی طرح های

تقویت شرکت دانشجویان در 

 سمینارهای علمی مختلف 

 

 مقایسه انگیزه دانشجویان -

مقایسه دانش دانشجویان  -

در زمینه سمینارها و 

 کارگاههای آموزشی  

ارزیابی مهارت تحقیقی  -

 دانشجویان

ارزیابی رضایت  -

 دانشجویان

  

برگزاری سمینار در عرصه  3

دانشجویی با موضوع 

رئیس مرکز 

تحقیقات 

 دانشجویی

آبان 

1311 

آذر 

1311 

فراخوان مقاله و دعوت تشکیل کمیته و 

از اساتید برجسته در جهت ارائه پنل 

ارائه گزارش برگزاری  -

 سمینار
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موربیدیتی و مورتالیتی مادر 

 و کودک

پیرامون موارد گزارش شده مورتالیتی و 

 موربیدیتی مادر

بررسی دیدگاه مدرسین  -

گروه و دانشجویان در 

 خاتمه سمینار

برگزاری کارگاه روش   4

  searchتحقیق و 

رئیس مرکز 

تحقیقات 

 دانشجویی

آذر 
1311 

بهمن 
1311 

انتخاب اساتید و مکاتبه با آنها برای 

 برزگزاری طبق برنامه 

 اعالم تاریخ برگزاری 

ثبت نام دانشجویان کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد مامایی

ارزیابی مهارت تحقیقی  -

 دانشجویان

ارزیابی رضایت  -

 دانشجویان

  

برگزاری کارگاه مقاله  5

 نویسی  

رئیس مرکز 

تحقیقات 

 دانشجویی

آذر 

1311 

بهمن 

1311 

انتخاب اساتید و مکاتبه با آنها برای 

 برزگزاری طبق برنامه 

 اعالم تاریخ برگزاری 

ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد 

 مامایی

ارزیابی مهارت تحقیقی  -

 دانشجویان

ارزیابی رضایت  -

 دانشجویان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشد مامایی انیدانشجوارتقاء دانش و مهارت پژوهشی  به مربوط یتهایفعال جدول
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 ارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی )بالینی و نظری(، انگیزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ماماییهدف کلی:  -3

  کارشناسی ارشد مامایی دانشجویان  یپژوهشآموزشی و افزایش مهارت هدف اختصاصی: 

ف
ردی

زمان  مسئول اجرا فعالیتشرح  

 شروع 

زمان 

 پایان

 شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

 پایش یا 

 یابیارزش

 مالحظات

برگزاری کارگاههای آموزشی  1

ارشد مورد نیاز برای دانشجویان 

 مامایی بر حسب گرایش تحصیلی

تیر  دکتر والیانی 

1311 

تیر 

1411 

نیازسنجی آموزشی و 

 تحقیقاتی دانشجویان 

 

نگرش دانشجویان بررسی  -

دکترا نسبت به موضوعات 

پایان نامه و تحلیل های 

 تحقیقی

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

تیر  بیگیخانم  برگزاری کارگاه سالمت جنسی 2
1311 

تیر 
1411 

اعالم برنامه پس از 

مذاکره با اساتید مربوطه و 

 ثبت نام دانشجویان 

ارزیابی مهارت تحیقیقی در  -

  نامهان یطی اجرای پا

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

و  ART آشنایی با برگزاری کارگاه 3

 تحقیقات نوین پیرامون آن

خانم دکتر 

 نوروزی

تیر 

1311 

تیر 

1411 

اعالم برنامه پس از 

مذاکره با اساتید مربوطه و 

 ثبت نام دانشجویان 

ارزیابی مهارت تحیقیقی در  -

 ان نامه یطی اجرای پا

 دانشجویانارزیابی رضایت  -

  

ابعاد سالمت  برگزاری کارگاه 4

 روانی و حقوقی در درمان ناباروری

تیر  خانم دکتر کهن
1311 

تیر 
1411 

اعالم برنامه پس از 

مذاکره با اساتید مربوطه و 

 ثبت نام دانشجویان 

ارزیابی مهارت تحیقیقی در  -

 ان نامه یطی اجرای پا

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

روش تحقیق برگزاری کارگاه  5

 کیفی

خانم دکتر 

 برومندفر

تیر 

1311 

تیر 

1411 

اعالم برنامه پس از 

مذاکره با اساتید مربوطه و 

 ثبت نام دانشجویان 

ارزیابی مهارت تحیقیقی در  -

 ان نامه یطی اجرای پا

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

خانم دکتر  برگزاری کارگاه مقاله نویسی   6

 نوروزی 

 تیر
1311 

تیر 
1411 

اعالم برنامه پس از 

مذاکره با اساتید مربوطه و 

 ثبت نام دانشجویان 

ارزیابی مهارت تحیقیقی در  -

 ان نامه یطی اجرای پا

 ارزیابی رضایت دانشجویان -
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خانم دکتر جانی  نقد مطالعات برگزاری کارگاه  7

 قربان 

تیر 

1311 

تیر 

1411 

اعالم برنامه پس از 

مذاکره با اساتید مربوطه و 

 ثبت نام دانشجویان 

مهارت تحیقیقی در ارزیابی  -

 ن نامه طی اجرای پایا

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

آموزشی روشهای  برگزاری کارگاه 8

 نوین آموزش 

تیر  خانم ترابی
1311 

تیر 
1411 

اعالم برنامه پس از 

مذاکره با اساتید مربوطه و 

 ثبت نام دانشجویان 

مهارت آموزشی و ارزیابی  -

 اداره کالس 

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

آموزشی  برگزاری کارگاه 9

 غربالگری سرطان سینه 

تیر  خانم دکتر صوابی
1311 

تیر 
1411 

اعالم برنامه پس از 

مذاکره با اساتید مربوطه و 

 ثبت نام دانشجویان 

مهارت آموزشی و ارزیابی  -

 اداره کالس 

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکترای بهداشت باروری انیدانشجوارتقاء دانش و مهارت پژوهشی  به مربوط یتهایفعال جدول
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 )بالینی و نظری(، انگیزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ماماییارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی هدف کلی:  -4

 افزایش مهارت پژوهش دانشجویان مامایی هدف اختصاصی: 

ف
ردی

مسئول  شرح فعالیت 

 اجرا

زمان 

 شروع 

زمان 

 پایان

پایش  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

 یابیارزش یا 
 مالحظات

آموزشی  برگزاری کارگاههای 1

 مورد نیاز برای دانشجویان دکترا

تیر  دکتر والیانی 

1311 

تیر 

1411 

و نیازسنجی آموزشی 

 دانشجویان تحقیقاتی 

 

بررسی نگرش دانشجویان دکترا  -

نسبت به موضوعات پایان نامه و 

 تحلیل های تحقیقی

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

خانم دکتر  برگزاری کارگاه سالمت جنسی 2
 کهن

تیر 

1311 

تیر 

1411 

اعالم برنامه پس از مذاکره با 

اساتید مربوطه و ثبت نام 

 دانشجویان 

ارزیابی مهارت تحیقیقی در طی  -

  اجرای پاان نامه

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

روش تحقیق برگزاری کارگاه  3

 کیفی

خانم دکتر 

 برومندفر

تیر 
1311 

تیر 
1411 

اعالم برنامه پس از مذاکره با 

اساتید مربوطه و ثبت نام 

 دانشجویان 

ارزیابی مهارت تحیقیقی در طی  -

 اجرای پاان نامه 

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

 تحلیل عاملیبرگزاری کارگاه   4

 تاییدی و اکتشافی

خانم دکتر 

 کاظمی 

تیر 
1311 

تیر 
1411 

اعالم برنامه پس از مذاکره با 

اساتید مربوطه و ثبت نام 

 دانشجویان 

ارزیابی مهارت تحیقیقی در طی  -

 اجرای پاان نامه 

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

خانم دکتر  برگزاری کارگاه مقاله نویسی   5

 نوروزی 

تیر 

1311 

تیر 

1411 

اعالم برنامه پس از مذاکره با 

اساتید مربوطه و ثبت نام 

 دانشجویان 

ارزیابی مهارت تحیقیقی در طی  -

 اجرای پاان نامه 

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

خانم دکتر  نقد مطالعات برگزاری کارگاه  6

 جانی قربان 

تیر 
1311 

تیر 
1411 

اعالم برنامه پس از مذاکره با 

اساتید مربوطه و ثبت نام 

 دانشجویان 

ارزیابی مهارت تحیقیقی در طی  -

 اجرای پاان نامه 

 ارزیابی رضایت دانشجویان -
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خانم دکتر  یمصاحبه کیفبرگزاری کارگاه  7

 برومندفر

تیر 

1311 

تیر 

1411 

اعالم برنامه پس از مذاکره با 

اساتید مربوطه و ثبت نام 

 دانشجویان

ارزیابی مهارت تحیقیقی در طی  -

 اجرای پاان نامه 

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

آموزشی  برگزاری کارگاه 8

 روشهای نوین آموزش 

تیر  خانم ترابی
1311 

تیر 
1411 

اعالم برنامه پس از مذاکره با 

اساتید مربوطه و ثبت نام 

 دانشجویان 

مهارت آموزشی و اداره ارزیابی  -

 کالس 

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

آموزشی  برگزاری کارگاه 9

غربالگری سرطان سینه و 

 خودمراقبتی و تسکینی

خانم دکتر 

 صوابی

تیر 
1311 

تیر 
1411 

اعالم برنامه پس از مذاکره با 

اساتید مربوطه و ثبت نام 

 دانشجویان 

مهارت آموزشی و اداره ارزیابی  -

 کالس 

 ارزیابی رضایت دانشجویان -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول فعالیتهای مربوط به ارتقاء توانمندیهای آموزشی اعضا هیئت علمی گروه مامایی
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 ارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و انگیزشی دانشجویان و اعضاء هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروریهدف کلی: 

  گروهارتقاء کیفیت آموزش اعضا هیئت علمی هدف اختصاصی: 

ف
ردی

مسئول  شرح فعالیت 

 اجرا

زمان 

 شروع 

زمان 

 پایان

پایش  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

 یابیارزش یا 

 مالحظات

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   1

 آموزشی زایمان فیزیولوژیک پیشرفته 

دکتر 

 والیانی

مهر 
1311  

مهر 
1411 

مجرب کشوری  دعوت ازاساتید

از  طبق برنامهزایمان فیزیولوژیک 

 پیش تعیین شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  نمره پایان دوره

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   2

آموزشی روشهای کاهش درد 

 غیردارویی

خانم دکتر 
 والیانی

مهر 
1311  

مهر 
1411 

مجرب طب  دعوت ازاساتید

طبق برنامه از پیش مکمل و ایرانی 

 تعیین شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  پرسش و پاسخ

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   3

 لگنکینزیولوژی آموزشی 

خانم 
 دادخواه 

مهر 
1311  

مهر 
1411 

مجرب آناتومی دعوت ازاساتید 

 طبق برنامه از پیش تعیین شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  پرسش و پاسخ

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   4

 پیشرفتهاحیا نوزاد و بزرگسال 

خانم دکتر 
   جانی قربان

مهر 
1311  

مهر 
1411 

مجرب بیهوشی و دعوت ازاساتید 

طبق برنامه از پیش تعیین نوزادان 

 شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  پرسش و پاسخ

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   5

 پیشرفته مانیتورینگ جنین

خانم 
 پیرهادی 

مهر 
1311  

مهر 
1411 

مجرب زنان و دعوت ازاساتید 

طبق برنامه از پیش تعیین مامایی 

 شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  پرسش و پاسخ

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   6

 ارتباط و مشاوره پیشرفته

مهر  خانم ترابی
1311  

مهر 
1411 

مجرب گروه اساتید  دعوت از

طبق برنامه از پزشکی اجتماعی 

 پیش تعیین شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  پرسش و پاسخ

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   7

 پیشرفته مشاوره خانواده در کرونا

خانم دکتر 
 کهن

مهر 
1311  

مهر 
1411 

مجرب عفونی و اساتید  دعوت از

طبق برنامه از پیش تعیین مشاوره 

 شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  پرسش و پاسخ
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 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   8

 پیشرفته غربالگری سرطانهای زنان

خانم دکتر 
 نوروزی

مهر 
1311  

مهر 
1411 

 مجرب گروه زنان دعوت ازاساتید

 طبق برنامه از پیش تعیین شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  پرسش و پاسخ

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   9

پیشرفته روشهای نوین باروری و 

 ناباروری

خانم دکتر 
 کاظمی

مهر 
1311  

مهر 
1411 

 مجرب گروه زنان دعوت ازاساتید

 طبق برنامه از پیش تعیین شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  پرسش و پاسخ

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   10

 EKGپیشرفته معاینات قلب و ریه و تفسیر 

مهر  خانم نکویی
1311  

مهر 
1411 

مجرب گروه  دعوت ازاساتید

طبق برنامه از پیش تعیین  داخلی

 شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  پرسش و پاسخ

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   11

 روشهای نوین تدریس نظری و بالینی 

خانم دکتر 
 حیدری

مهر 
1311  

مهر 
1411 

مجرب گروه  دعوت ازاساتید

آموزش پزشکی طبق برنامه از 

 پیش تعیین شده

گواهی شرکت در  ارائه

 کارگاه

  پرسش و پاسخ

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   12

پیشرفته مشاوره در سالمت جنسی و 

 ابعادحقوقی آن

خانم دکتر 
 کهن

مهر 
1311  

مهر 
1411 

مجرب اساتید  دعوت از

طبق برنامه از پیش روانپزشکی 

 تعیین شده

ارائه گواهی شرکت در 

 کارگاه

  پرسش و پاسخ

ژورنال کالب در زمینه های  برگزاری 13

 مختلف به صورت دو ماهانه

خانم دکتر 

 صالحی

 مهر ماه 

1311 

مهرماه 

1411 

دعوت ازاساتید طبق برنامه از پیش 

 تعیین شده

ارائه گواهی شرکت در 

 ژورنال کالب

  پرسش و پاسخ

آموزشی تخصصی  برگزاری کارگاه 14

غربالگری سرطان سینه و فرآیندهای 

 مشاوره ای و خودمراقبتی و تسکینی

خانم دکتر 

 صوابی

تیر 

1311 

تیر 

1411 

اعالم برنامه پس از مذاکره با 

اساتید مربوطه و ثبت نام 

 دانشجویان 

مهارت ارزیابی  -

آموزشی و اداره 

 کالس 

ارزیابی رضایت  -

 دانشجویان
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 اعضا هیئت علمی گروه ماماییو پژوهشی ارتقاء توانمندیهای آموزشی جدول فعالیتهای مربوط به 

 ارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و انگیزشی دانشجویان و اعضاء هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروریهدف کلی: 

 و راه اندازی مرکز تحقیقات علوم باروری و جنسی گروهافزایش مهارت های پژوهشی اعضا هیئت علمی هدف اختصاصی: 
ف

ردی
 

مسئول  شرح فعالیت

 اجرا

زمان 

 شروع 

زمان 

 پایان

 پایش یا  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

 یابیارزش

 مالحظات

 کارگاههیئت علمی درشرکت اعضا   1

آموزشی تحلیل آمار در پژوهش های 

 مامایی 

دکتر جانی 

 قربان

 مهر ماه 
1311 

آذر ماه 
1311 

شرکت هماهنگی جهت 

  اعضا در کارگاه

ارائه گواهی شرکت 

 در کارگاه

این برنامه  که در صورتی

اجرایی خواهد بود که تشکیل 

این کارگاه ها به وسیله بورد 

 مامایی ادامه یابد.

 

برگزاری دوره کوتاه مدت جستجو در  2

 پایگاه های اطالعات

دکتر جانی 

 قربان

آذر ماه 
1311 

 اسفند

ماه 

1311 

 با تجربه برایاساتید دعوت از

آموزش در گروه های 

 کوچک

ارائه گواهی شرکت 

 در کارگاه

  

تقویت ارائه و کمیت طرح های تحقیقاتی  3

 غیر پایان نامه ای 

خرداد  خانم ترابی
1311  

خرداد 
1411 

تشویق اساتید گروه برای 

 وارائه طرح های تحقیقاتی 

های کلینیکانعقاد تفاهم نامه با 
 مختلف درمانی

ارائه سه طرح غیر پایان نامه ای  ارزشیابی پژوهشی
 در طی یک سال در گروه 

 

پیگیری راه اندازی مرکز تحقیقات علوم  4
  باروری و جنسی

خانم دکتر 
 برومندفر 

خرداد 
1311  

خرداد 
1411 

پیگیری مکاتبات و هماهنگی 

با هیات موسس این مرکز 

 تحقیقاتی 

مرکز و هماهنگی با معرفی 

اعضا گروه برای اجرای 

 تحقیقات در این زمینه

تشکیل جلسات مرکز 
 تحقیقات بطور رسمی
و ارزشیابی پیشرفت 
اجرای طرح های 
تحقیقاتی مرتبط با 

 این مرکز 

ارائه و تصویب اولین طرح 
تحقیقاتی با موضوع مرتبط با این 

مرکز تحقیقاتی در طی سال 
 جاری
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تیم های پژوهشی تشکیل کمک به  5

در راستای اهداف مرکز  موضوعی
 تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی

خانم دکتر 
 کیان پور

خرداد 
1311  

خرداد 
1411 

تشویق اساتید گروه برای 

 ارائه طرح های تحقیقاتی 

ارائه طرح غیر پایان نامه ای  ارزشیابی پژوهشی
 گرانت 
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 جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی 

 دانشجویان و اعضاء هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروریپژوهشی  و انگیزشیارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی، هدف کلی: 

 کارشناسی ارشد مامایی در مقطعمشاوره راه اندازی رشته هدف اختصاصی: 
ف

ردی
 

مسئول  شرح فعالیت

 اجرا

زمان 

 شروع 

زمان 

 پایان

 پایش یا  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

 یابیارزش

 مالحظات

 راه اندازی  1

کارشناسی ارشد 

 مشاوره مامایی

دکتر 

 برومندفر

 مهر
 1311 

بهمن 
1311 

  تاکنون  انجام شده پیگیری مکاتبات اداری

  و رفع مشکالت احتمالی طرح در جلسه گروه 

 مسئولین ذیربطمکاتبات الزم با 

واحدهای بالین و تشکیل جلسه با مسئولین 

جهت بهره گیری از  گروههای آموزشی درکیر

ه مشاور فیلد آموزش بالین در زمینه های مختلف

 ای

و همچنین مربوطه  تخصصی مذاکره با اساتید

 گروههای آموزشی مرتبط با این رشته تحصیلی 

  برنامه ریزی نیمرخ تحصیلی

به مرحله تا اعالم ثبت ارزیابی مرحله 

نام فراگیران برای ورود به این مقطع 

 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ثبت نام دانشجویان 

دکترای مامایی 

 بالینی 

برگزاری کالس 

های آموزشی این 

 دوره 
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 جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی 

 دانشجویان و اعضاء هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروریپژوهشی  و انگیزشیارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی، هدف کلی: 

 دکترا راه اندازی رشته مامایی بالینی در مقطعهدف اختصاصی: 
ف

ردی
 

شرح 

 فعالیت

مسئول 

 اجرا

زمان 

 شروع 

زمان 

 پایان

پایش  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

 یابیارزش یا 

 مالحظات

 راه اندازی  1

دکترای 

مامایی 

 بالینی

دکتر 

 والیانی

 مهر
 1311 

مهر  
1411 

بررسی چگونگی راه اندازی این رشته در سایر 

 دانشگاهها

 طرح در جلسه گروه و تهیه مصوبه گروه

 مکاتبات الزم با مسئولین ذیربط

تشکیل جلسه با مسئولین بیمارستانی جهت بهره گیری از 

 فیلد آموزش بالین در زمینه های مختلف

تشکیل جلسه با گروههای آموزشی تخصصی و  مسئولین 

 این دورهدانشکده های درکیر در آموزش 

مذاکره با اساتید تخصصی مربوطه و همچنین گروههای 

 آموزشی مرتبط با این رشته تحصیلی

 برنامه ریزی نیمرخ تحصیلی 

ارزیابی مرحله به مرحله تا اعالم ثبت نام 

ع در فراگیران برای ورود به این مقط

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ثبت نام دانشجویان 

دکترای مامایی 

 بالینی 

برگزاری کالس 

های آموزشی این 

 دوره 
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 جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی 

 

 یگروه مامایی و بهداشت بارورارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و انگیزشی دانشجویان و اعضاء هیات علمی هدف کلی: 

 بهینه سازی بستر آموزش بالینیهدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

مسئول  شرح فعالیت

 اجرا

زمان 

 شروع 

زمان 

 پایان

 پایش یا  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

 یابیارزش

 مالحظات

اه اندازی واحد مشاوره پیگیری ر 1

مامایی در مراکز بهداشتی درمانی 

 نواب و ابن سینا 

دکتر 

 کهن

خرداد 

1311 

خرداد 

1411 

و  یتبا معاون بهداشات مکاتبپیگیری 

تشکیل جلسه مشترک با معاون 

آموزش دانشکده و مدیر گروه 

 مامایی باحضور معاون بهداشتی 

بررسی فضای  -

 فیزیکی 

بررسی  -

فرآیند 

مشاوره در 

 واحد

بررسی  -

شرایط 

مشاورین 

 مامایی

بررسی بهره گیری از  -

 ی واحد مشاوره مامای

بررسی اثربخشی  -

واحد مشاوره مامایی 

 از طریق مراجعین 

بررسی اثر بخشی  -

واحد مشاوره مامایی 

 از طریق دانشجویان
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 جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی 

 

 یگروه مامایی و بهداشت بارورارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و انگیزشی دانشجویان و اعضاء هیات علمی هدف کلی: 

   طب مکمل و جایگزین در مامایی  راه اندازی کلینیکهدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

مسئول  شرح فعالیت

 اجرا

زمان 

 شروع 

زمان 

 پایان

 مالحظات یابیارزش پایش یا  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

راه اندازی کلینیک  1

 مکمل وطب تلفیقی، 

    جایگزین در مامایی

 دکتر والیانی
 و خانم ترابی

خرداد 
1411 

بهمن 
1411 

 وتهیه برنامه پیشنویس برای راه اندازی کلینیک 
بیان اهمیت و ضرورت اجرای این کار در شرایط 
 حاضر با بهره گیری از تجارب گروه طب ایرانی

 مکاتبه و تشکیل جلسه با مسئولین ذیربط
مناسب برای در نظر گرفتن فضای فیزیکی 

 کلینیک
درخواست بودجه برای تهیه امکانات و تجهیزیات 

 اولیه
 تهیه امکانات و تجهیزات اولیه کلینک

دعوت از همکاران و برنامه ریزی حضور آنان در 
 ساعاتی از روز و روزهای هفته

اطالع رسانی به مردم جهت بهره گیری از 
امکانات مراقبتی و درمانی کلینیک طب مکمل 

 در مامایی

پیشرفت برنامه 
طبق برنامه 
 زمانبندی 

گشایش کلینیک با حضور همکاران 
گروه مامایی و بهره مندی مردم از 

 امکانات مراقبتی و درمانی این کلینیک
 ارزیابی رضایتمندی همکاران
 ارزیابی رضایتمندی مددجویان
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 دانشجویان و اعضاء هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروریارتقاء کیفیت ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و انگیزشی هدف کلی: 

اری، پس از راه اندازی مرکز مشاوره تلفنی بهداشت باروری دانشگاه با عناوین و کدهای مجزای مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره قبل از بارداری،  باردهدف اختصاصی: 

 ی شایع زنان ) دهانه رحم و پستان( زایمان، شیردهی، بهداشت روان، سقط، غربالگری سرطانها
ف

ردی
 

مسئول  شرح فعالیت

 اجرا

زمان 

 شروع 

زمان 

 پایان

 مالحظات یابیارزش پایش یا  شاخص نحوه پایش چگونگی اجرا

راه اندازی مرکز مشاوره  1

تلفنی بهداشت باروری 

 دانشگاه

خانم دکتر 
 محمدی

مهر 
1311 

آذر 
1311 

تهیه برنامه پیشنویس برای 
 اندازی مرکز تلفنراه 

 تهیه مفاهیم آموزشی
برگزاری کارگاه آشنایی با 

 مفاهیم آموزشی
 تدارک محل اجرا

معرفی اساتید داوطلب 
 مشاوره

 

پیشرفت برنامه طبق 
 برنامه زمانبندی 

گشایش مرکز تلفن با حضور همکاران گروه 
مامایی و بهره مندی مردم از امکانات مشاوره 

 های
 همکارانارزیابی رضایتمندی 

 ارزیابی رضایتمندی مددجویان
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 برنامه عملیاتی در برآورد زمان. 4

 

 )گانت چارت( یکساله جدول زمانی برنامه عملیاتی

 12 11 11 1 8 7 6 5 4 3 2 1 )ماه( مدت اهداف ردیف

1 

ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان رشته های مامایی  در 

مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

 دکترا
12 * * * * * * * * * * * * 

 تداوم و ارتقاء کیفی مجازی سازی ارائه دروس تئوری 2
6 * * * * * *       

3 
تدوین مجازی سازی دروس عملی و کارآموزی از 

 طریق ارائه پروسیجرهای آموزشی
   * * * * * *     

4 
راه اندازی رشته مشاوره مامایی در مقطع کارشناسی 

 ارشد
 * * * * * * * *     

 * * * * * * * * *     راه اندازی رشته مامایی بالینی در مقطع دکترای 5

6 
ارتقاء توانمندیهای آموزشی اعضا هیئت علمی گروه 

 مامایی
 * * * * * * * * * * * * 

7 
ارتقاء توانمندیهای پژوهشی اعضا هیئت علمی گروه 

 مامایی
 * * * * * * * * * * * * 

8 
پیگیری راه اندازی مرکز تحقیقات علوم باروری و 

 جنسی
 * * * *         

1 
پیگیری راه اندازی کلینیک شیر معاونت درمان در 

  بیمارستان امین 
  * * * * *       

   * * * * * * *      راه اندازی کلینیک طب مکمل و جایگزین در مامایی   11

11 
ره تلفنی بهداشت باروری راه اندازی مرکز مشاو

 دانشگاه
 * * * *         

  

  

 


