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 سرکار خانم دکتر بهناز انجذاب مسئول انجام مأموریت
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 مقدمه

در دنیاي کنونی که لحظـه بـه لحظـه شـاهد پیشـرفت روز افـزون علـم و دانـش در حـوزه هـاي گونـاگون هسـتیم ، پرسـتاري نیـز بـه در کنـار                 
خبرگـان و  . و پیراپزشـکی در دنیـا روز بـه روز در حـال گسـترش و تخصصـی شـدن در حـوزه هـاي مختلـف خـود مـی باشـد             سایر علوم پزشکی 

و تحقـق اهـداف کـالن    اسـت   پزشـکی   گـروه  رشـته  هـاي  تـرین   از علمـی  يپرسـتار کـه   کارشناسان نظام سـالمت همـواره تاکیـد نمـوده انـد     
پیشــرفت هــاي مــداوم در زمینــه تکنولــوژي  .ان امکــان پــذیر نخواهــد شــدتارپرســ علــوم و خــدمات  تحــول در نظــام ســالمت، بــدون توســعه

تغییــر کــه بایســتی متناسـب بــا   پزشـکی و مراقبــت از بیمـاران امــروزه پرســتاري را بـه صــورت یـک حرفــه پیچیــده و پـر چــالش درآورده اسـت      
در  حرفـه اي نمـوده و کماکـان نقـش محـوري خـود را از طریـق توسـعه نقـش هـاي          نیازهاي سالمتی جامعـه بـه مـوازات پیشـرفت تکنولـوژي      

 .تیم سالمت حفظ نماید
داراي نقـش هـاي مختلـف     رمـانی، د بهداشـتی  درنظـام  خـدمات  ارایـه  مقـدم  خـط  در اي نیروهـاي حرفـه   قشـر  بزرگتـرین  عنـوان  به پرستاران 

اي بــر کــه دو درمــان مــی باشــن هبــري ، مراقبــتر و مشــاوره ، مــدیریت، گی، حمایــت کننــديو تســهیل گــر یآموزشــی، پژوهشــی، همــاهنگ
ـ ، ایفاي هر چه بهتر ایـن نقـش هـا    الزم پرسـتاري  اد مختلـف  عـ اب توسـعه هماهنـگ  برنامـه ریـزي  بـراي    مبتنـی بـر    گروهـی و منسـجم   یحرکت

در ایــن مســیر اســتفاده از خــرد جمعــی و توجــه بــه راهبردهــاي مفیــد اندیشــمندان و مســوالن دلســوز و متعهــد،  ضــرورتی انکــار ناپــذیر . ســتا
، برنامـه  دسترسـی بـه آمـار و مسـتندات مـرتبط بـا  مطالعـات بنیادي،کـاربردي و عملیـاتی          ، الزم اسـت، عـالوه بـر   این شـرایط  براي ایجاد است. 

پاسـخگویی   و زمینـه ي تمهیـدات الزم   ،پرسـتاران حرفـه اي   و ارتقـاي مسـولیت هـاي     ظعـالوه بـر  حفـ     تـا بتـوان  د تدوین شـو  ریزي مناسبی
توسـعه  و مقـدمات   ودنمـ فـراهم   نیـز  (افـراد، خـانواده هـا، گـروه هـا و جوامـع مختلـف) را         تاخـدم و گیرنـدگان   یازهاي فردي ارائه دهندگان نبه 

مـدیریت هرچـه بهتـر منـابع ، تجهیـزات،  فراینـدها، قـوانین و        و دسـتیابی بـه اسـتانداردهاي مراقبتـی در پرسـتاري      بـا   علمی و عملـی پرسـتاري  
 .دگردفراهم و سیاست گذاري هاي مرتبط با پرستاري  مقررات

جــذب و -2بــازنگري و توســعه کوریکــوم آموزشــی،  -1در ســه شــاخه ي  کــه کــارگروه توســعه علــوم پرســتاري ي ماموریــت اولیــهدر راســتاي 
در طــول بــود،  گســترش زیرســاخت هــاي تربیــت نیــروي پرســتاري)  تعیــین گردیــده-3تــامین هیــات علمــی و نیــروي تخصصــی پرســتاري، و 

طـرح تـوجیهی راه   «و  » ريتوسـعه علـوم پرسـتا    نقشـه راه «،نیازسـنجی و اولویـت بنـدي برنامـه هـا       پـس از تـا  تـالش شـد     یک سال گذشـته 
تدوین و بـه مسـوالن مربوطـه ارایـه شـود تـا گـام هـاي پـیش نیـاز بـراي  برنامـه ریـزي و               »مطالعات و توسعه علوم پرستاري اندازي مرکز ملی

 محتــواي نظــرات دریــافتی از متخصصــان،نتــایج  نیازســنجی و تحلیــل کیفــی  عملیــات مبتنــی بــر اطالعــات و ســاختار مناســب فــراهم گــردد.
ــان و  ــور،  کارشناس ــتاري کش ــوالن پرس ــت    10در مس ــراي ماموری ــزي و اج ــه ری ــراي برنام ــاتی ب ــور  عملی ــاي مح ــوم   ه ــعه عل ــارگروه توس ک

جلـب مشـارکت هـاي فراگیـر در سـطح منطقـه و        بـه  نیـاز  ،  هـر کـدام   در ادامـه راه بـراي اجرایـی شـدن      ه اسـت کـه  گردیـد  خالصه  پرستاري
 ، حرکت هاي موقتی و بطئی جلوگیري شود .نگريدارد، تا از جزیی وجود  کشور 

 

 چشم انداز
» 1404ســند پــیش نــویس نقشــه  جــامع پرســتاري در افــق «بــا چشــم انــداز منــدرج در  همســو ،توســعه علــوم پرســتاريکــارگروه چشــم انــداز 

سـطوح سـالمت، در     کلیـه داشـتن پرسـتارانی برخـوردار از نقـش بـارز و شایسـته در       تسهیل توسـعه علـوم پرسـتاري بـه منظـور      "عبارت است از: 
ــاانگیزه در ســطح کشــور و منطقــه؛ فعــال در   عرصــه بخشــی، تــوان   پیشــگیري، درمــان، تمــام عرصــه هــايهــاي مختلــف جامعــه توانمنــد و ب

ي خـدمات کیفـی،    دهنـده  ارایـه    سـالمت جامعـه،  سـواد  هـاي مختلـف اجتمـاعی، ارتقـاي      در موقعیـت توانمنـد   و کوشـا  ،بازتوانی و بحـران، حاضـر  
 و گــري اي مبتنــی بــر حرفــه ،ن معیشــت و امنیــت شــغلیتــامی ،هــاي رشــد و شــکوفایی فرصــتبــا شــان و جایگــاه اجتمــاعی شایســته و داراي  
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تحقیــق و پــژوهش، مجهــز بــه  داراي روحیــهپرانگیــزه و رضــایتمند، خــالق و نــوآور،  پرســتارانی هــاي معنــوي و اخالقــی، سرشــار از شایســتگی
 راهبـري و مـدیریت     هـاي بـالینی و بهداشـتی روز، قـادر بـه انتقـال اثـربخش مفـاهیم بهداشـت و سـالمتی بـه شـهروندان،             ها و مهـارت  تخصص

 ".دفاع از حقوق  بیمارانو توانمند در  فرایند سالمت

 

 1396ل در سابرنامه ریزي جهت اجراي ده  کد برنامه عملیاتی مصوب کارگروه  

بـا توجــه بــه چشــم انــداز فــوق و تحــوالت اخیــر در حــوزه علـوم پزشــکی و  نظــام ســالمت، در ادامــه ي راه  بــا اســتناد بــه گزارشــات پیشــین،    
طــرح تــوجیهی  « اجــالس معــاونین آموزشــی منــاطق آمایشــی کشــور)، -1395نقشــه راه کــارگروه توســعه علــوم پرســتاري (گــزارش آبــان مــاه 

، بـه عنـوان پـیش نیـاز سـاختار اداري و اجرایـی  برنامـه هـاي کـارگروه توسـعه علـوم            »راه اندازي مرکز ملی مطالعات و توسـعه  علـوم پرسـتاري   
پرستاري  به معاونـت آموزشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان پیشـنهاد شـد، تـا ایـن مرکـز بتوانـد همـاهنگی بـین سیاسـتگذاران و مجریـان                 

امه هاي مرتبط با آموزش و خـدمات پرسـتاري و برنامـه ریـزي هـاي کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت مـرتبط بـا عملـی نمـودن مضـامین اصـلی و                برن
پیشنهادي توسـعه علـوم پرسـتاري را  بـا  جمـع آوري آراء خبرگـان، مسـوالن، کارشناسـان پرسـتاري و  سیاسـت گـذاران اصـلی نظـام سـالمت،               

لعات و اقـدامات مـرتبط بـا توسـعه علـوم پرسـتاري  را بـا جلـب  همراهـی پایاپـاي تمـام ارکـان اجرایـی، بـالینی و               بر عهده گرفته و  انسجام مطا
سـازمان  آمـوزش و خـدمات پرسـتاري)       -3برنامـه هـاي آموزشـی          -2اسـتاد و دانشـجو         -1آموزشی بـا  توجـه همزمـان بـه سـه محـور(      

ن و مســوالن پرســتاري در بــالین، اســاتید و دانشــجویان در آمــوزش پرســتاري را تســهیل  و بــر و بــا کســب  بازخوردهــاي دریــافتی از کارشناســا
 اساس نتایج نیازسنجی و اولویت بندي برنامه هاي توسعه علوم پرستاري، مطالعات و  اقدامات الزم را  هدایت نماید.

فرمت «، بر اساس  1396در  سال  کارگروه توسعه علوم پرستاري  فهرست برنامه هاي عملیاتیدر ادامه  فرایند و خروجی هاي قابل انتظار از   
 :برنامه عملیاتی به شرح ذیل آمده است 10در قالب » برنامه هاي عملیاتی سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 بومی سازي و اجرایی نمودن فرایند پرستاري در کشور(در دو حوزه آموزش و خدمات پرستاري) .1
 پرستاري رشته بومی هاي درسنامه تدوین و تهیه .2
 ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاري (Log Book) الگ بوك تدوین و تهیه .3

 رشته پرستاري clinical study guideتهیه و تدوین راهنماي آموزش بالینی .4

 (ارتقاء طرح اینترنشیپ) ها بیمارستان در سال آخر دانشجویان نمودن مقیم فرآیند .5

 پرستاري کارشناسی دستورالعمل برگزاري آزمون پیش کارورزي(صالحیت بالینی)تدوین  .6

  1396توانمندسازي اعضاي هیات علمی  گروه هاي پرستاري در سال  .7
 پرستاري خدمات کادر توانمندسازي  .8

 پرستاري دکتراي و ارشد کارشناسی هاي نامه پایان سازماندهی .9

 رشته ارشد پرستاري ویژه آموزشی کوریکولوم بازنگري و تحلیل نقد، .10
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 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)
 فرمت برنامه عملیاتی

 )دو حوزه آموزش و خدماتبومی سازي و اجرایی نمودن فرایند پرستاري در کشور(در  :1عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:

 :7کالن منطقه آمایشی  :دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی 
بـا همکـاري کلیـه     دانشکده  پرسـتاري ومامـایی  -علوم پزشکی اصفهاندانشگاه 

  و دست اندرکاران آموزش پرستاري کشور کده هاي پرستاري و ماماییدانش

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 :  )هاي ورودي برنامه تأمین(هاي محتوا محور بسته: بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکیبسته: 
 هاي آموزش عالی سالمت توسعه راهبردي، هدفمند و مأموریتگراي برنامهبسته 

 آمایش کشور (اصفهان، کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد) 7مأموریت مشترك: منطقه 
 مأموریت ویژه: توسعه علوم پرستاري

 اهداف برنامه:

 سازماندهی نیروها (تشکیل تیم مرکزي پروژه، کمیته هاي تخصصی و راهبردي) و تدوین چشم انداز  -١

 مرور مطالعات انجام شده (در قالب طرح تحقیق مروري)  -٢

 مصاحبه  کیفی با کارشناسان و صاحبان تجربه در اجراي فرایند پرستاري (در قالب طرح تحقیق کیفی) -٣

 پیش نویس برنامه تفصیلی و اجماع نظرات براي تصویب برنامه و شاخص هاي ارزشیابی  آنتدوین راهبردهاي اجرایی،  -۴

 اجرا و ارزشیابی  حداقل سه چرخه اقدام و بهبود کیفیت بابازنگري برنامه( در قالب طرح تحقیق: اقدام پژوهی)  -۵

 برایند) و بهبود برنامه –فرایند  -تحلیل نتایج  ارزشیابی  (ساختار -۶

 گزارش و انتشار نتایجتدوین  -٧

 بازه زمانی اجراي برنامه:

 ماه 27   1396از:فروردین  1398تا: تیرماه 
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 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:
 اعضاي تیم درمان، عامل مهمی در تسریع بهبودي و بازگرداندن بیماران به خانه و خانواده میبعنوان عملکرد پرستاران  باالبردن کیفیت

استانداردهاي . باشد ها جهت افزایش کیفیت مراقبتهاي پرستاري، استفاده از استانداردها در امر مراقبت می مهمترین راه ازکی  ي.دشو
 می هاي متحمل شده بر فرد، خانواده و جامعه سبب افزایش کیفیت مراقبتها، بهبود نتایج حاصله از بیماري و کاهش هزینه مراقبتی

است که هدف آن شناسایی وضعیت  ي عملکرد حرفه اي در پرستارياستانداردهامهمترین استفاده از فرآیند پرستاري یکی از . شود
هدف  فرآیند پرستاري یک روش سیستماتیک و.فعلی سالمتی یا مشکالت احتمالی مراقبتهاي بهداشتی است سالمتی مددجو، مشکالت

فرآیند پرستاري چارچوبی است که توانایی پرستاران را  به عبارتی. شود راقبت از بیماران میبه ارتقاء کیفیت در م محور است که منجر
و اذعان  نشان داداي اثرآموزش فرایند پرستاري بر کیفیت مراقبت پرستاري را  مطالعهدر اکبري (در رفع مشکالت بیمار تعیین میکند

عدم بکارگیري فرایند پرستاري به  .کنند هم به طور ناقص استفاده می ري آناز پرستاران تهران از فرآیند پرستا13/3%تنها  داشته که
پرستاري از نظر علمی و عملی، عدم ارزشیابی  عنوان استاندارد مراقبتی، سبب کاهش کیفیت ارایه مراقبت، کاهش رضایت شغلی، تنزل

ارزش حرفه نزد خود پرستاران و وابستگی بیش از حد آنان به  ولین به این رشته، کاهشئتوجهی برخی از مس توجهی و کم صحیح، بی
هاي فراوان  ، اطاعت کورکورانه، پرداختن بدون تفکر، انجام مراقبتهاي تک بعدي، کاهش استقالل در بیماران و صرف هزینهتیم درمان

فرآیند پرستاري در اکثر کشورها،  اجرايی الملل بینو قانونی استانداردهاي و  الزاماتعلیرغم  .شود می به علت انجام اعمال تکراري
که در این برنامه سعی می شود به شکلی ملی و بر اساس الگویی از  .مشکالت وجود دارد یکسري در کشورمان هنوز براي اجراي آن

   .مشارکت و بسیج همگانی برنامه هایی براي رفع موانع و تسهیل اجرایی نمودن آن با کمک ذینفعان تدوین واجرا شود

 
 فعالیت ها 

 مرحله مسئول بازه زمانی شاخص ارزیابی
ردی
 ف

ابالغ تیم مرکزي  و تشکیل 
 کمیته  راهبردي

مسول طرح بـه انتخـاب    ماه3
ــا   ــارگروه  ب سرپرســت ک

 جلب مشارکت اعضا 

تشـکیل تـیم مرکـزي پـروژه،     (سازماندهی نیروهـا  
و تـدوین چشـم   ) کمیته هاي تخصصی و راهبردي

 انداز 

1 

ــع،   ــت موانـ ــدوین فهرسـ تـ
تسهیل کننده ها،فرصت هـا،  
ــنهادي و   ــاي پیشـ راهبردهـ
نیروهاي تغییـر و مـداخالت   

 اثربخش 

ــه    ماه6 ــا تجرب ــیم ب ــیم (ت ت
 )مرکزي

در قالـب طـرح تحقیـق    (مرور مطالعات انجام شده 
و مصاحبه  کیفی با کارشناسان  و صاحبان ) مروري

در قالـب طـرح   (تجربه در اجراي فراینـد پرسـتاري   
 )تحقیق کیفی

2 

تیم مرکزي با مشـارکت   ماه 3 تصویب برنامه بر اساس
 کمیته راهبردي

تدوین راهبردهـاي اجرایـی، پـیش نـویس برنامـه      
تفصیلی و اجماع نظـرات  بـراي تصـویب برنامـه و     

 شاخص هاي ارزشیابی  آن

3 
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مشاهده گزارش عملیات اجرا 
و ارزشیابی کمی و کیفـی در  

 ماهه 4دو مرحله 

ــه   ماه 9 ــزي و کمیت ــیم مرک ت
ــا   ــی بـ ــاي تخصصـ هـ
ــه   ــارکت کمیتـــ مشـــ

ــردي، ــان  راهب کارشناس
 پرستاري و مجریان طرح

اجراي حداقل سـه چرخـه اقـدام و بهبـود کیفیـت      
اقـدام  : در قالـب طـرح تحقیـق   ( بابـازنگري برنامـه  

 )پژوهی

4 

ــایج   ــزارش نتـ ــاهده گـ مشـ
 )تحلیل هاي کمی و کیفی(

 5 ) برایند –فرایند  -ساختار(تحلیل نتایج  ارزشیابی    تیم مرکزي ماه3

 6 تدوین گزارش و انتشار نتایج  تیم مرکزي ماه 3 مشاهده گزارش نهایی

 میلیون تومان 60اعتبارات موردنیاز برنامه: 

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
 میلیون تومان  3 مرحله سازماندهی نیروها و  تدوین چشم انداز  مرکز ملّی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی
 میلیون تومان 10 )مروري و مصاحبه هاي کیفی(بررسی هاي مقدماتی  مرکز ملّی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی
 میلیون تومان  40 مرحله آموزش و اجراي برنامه  مرکز ملّی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی

 میلیون تومان 7 مرحله ارزشیابی و تحویل گزارش  تحقیقات راهبردي آموزش پزشکیمرکز ملّی 

 
 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 اجراي برنامه 10زمان پایش اول:  پایان ماه  
 اجراي برنامه  20زمان پایش دوم:  پایان  ماه  
 اجراي برنامه27زمان پایش سوم: پایان ماه  

 

 برنامه: خروجی هاي مورد انتظار

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 اول

 خروجی

   تشکیل تیم و تدوین چشم انداز 
 مطالعات و  بررسی هاي اولیه

    برنامه ریزي و اجراي برنامه 
   ارزشیابی و بهبود برنامه 
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 (آتنا)سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري 

 فرمت برنامه عملیاتی

 پرستاري رشته بومی هاي درسنامه تدوین و تهیه :2عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:

 :7کالن منطقه آمایشی    :دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان     دانشگاه/ دانشکده علـوم پزشـکی-
 دانشکده  پرستاري ومامایی

و دسـت انـدرکاران    کده هـاي پرسـتاري و مامـایی   با همکاري کلیه دانشـ  
  آموزش پرستاري کشور

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 ):اي هاي زمینه بسته(بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکیبسته:  
  هاي آموزش پزشکی توسعه و ارتقاي زیرساخت 

 )شهرکرد، شهید صدوقی یزد اصفهان، کاشان،(آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:

 توسعه علوم پرستاري مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

 در کشور پرستاري رشته مورد نیاز بومی هاي درسنامه تدوین فهرست .1

 در کشور پرستاري رشته مورد نیاز بومی هاي درسنامهتشکیل تیم هاي تخصصی مولفین   .2

 در کشور پرستاري رشته مورد نیاز بومی هاي درسنامهتدوین و انتشار  .3

 در کشور پرستاري رشته مورد نیاز بومی هاي درسنامهسال) و تکمیل  5بازنگري دوره اي (هر  .4

 :بازه زمانی اجراي برنامه

 ماه 24 1396از:فروردین  1397تا: اسفند
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 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:
آموزش دانشجویان و پاسخگویی به نیازهاي مطالعاتی کارشناسان و درسنامه ها منابع استاندارد و جامعی هستند که براي 

با توجه به اینکه تدوین درسنامه هاي بومی مورد نیاز رشته پرستاري می تواند به . متخصصان یک رشته خاص تدوین می شوند
کارگروه توسعه علوم پرستاري تکمیل و توسعه دانش روز پرستاري در کشورمان کمک کند ، یکی از اولویت برنامه هاي عملیاتی 

به تدوین درسنامه هاي مربوطه اختصاص یافته است و براي این موضوع نیز از فرایند نیازسنجی، برنامه ریزي و جلب مشارکت 
   .  متخصصان، مخاطبان و ذینفعان در تولید و بازنگري دوره اي  درسنامه ها استفاده خواهد شد

 فعالیت ها 

 شاخص ارزیابی
 بازه

 زمانی
 مرحله مسئول

ردی
 ف

ــر و اعضــاي   ابــالغ دبی
 کارگروه تالبف درسنامه

ــعه   روز 15 ــارگروه توس ــت ک سرپرس
 علوم پرستاري

ــاي   ــدوین درســنامه ه ــارگروه تخصصــی ت تشــکیل ک
پرســتاري مــورد نیــاز کشــور و تعیــین دبیــر هــر گــروه 

 تخصصی

1 

 هـاي  درسـنامه  فهرست
 مورد نیاز

ــدوین   ماه1 ــارگروه ت ــت ک سرپرس
 درسنامه

نیازســنجی عنــاوین تخصصــی درســنامه هــاي بــومی   
 مورد نیاز کشور پرستاري

2 

ــداد  ــالغ اعضــاي  تع اب
 هاي تخصصی تیم

تخصصـی بـراي    هـاي  فراخوان مولفان  و تشکیل  تیم دبیر کارگروه تدوین درسنامه  ماه1
نیـاز در   مـورد  بـومی  هـاي  درسنامه  عناوین موضوعی

 سطح کشور

3 

ــاهده فهرســــت  مشــ
 محتواي هر درسنامه 

دبیر کارگروه تدوین درسنامه  روز 15
 با همکاري گروه هاي مولفان

تدوین فهرست محتـواي درسـنامه هـاي بـومی، عقـد      
  بین مولفان تقسیم کار و قرارداد 

4 

ــاي    ــنامه ه ــداد درس تع
 تالیف شده 

دبیر کارگروه تدوین درسنامه  ماه8
 با مشارکت گروه مولفان 

 5 کشور در پرستاري نیاز مورد بومی هاي درسنامهتالیف 

تعداد عناوین و تیراژ هر 
عنوان درسنامه در سـال  

 سال  5هر  و اول

 6 ویراستاري علمی و ادبی درسنامه هاي تالیف شده دبیر کارگروه تدوین درسنامه  ماه 5
 7 انتشار درسنامه هاي تالیف شده    ماه 8
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 میلیون تومان 80 برنامه:اعتبارات مورد نیاز 

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
مرکــز ملّــی تحقیقــات راهبــردي آمــوزش 

 پزشکی
 میلیون تومان 2 مرحله سازماندهی نیروها، نیازسنجی 

مرکــز ملّــی تحقیقــات راهبــردي آمــوزش 
 پزشکی

مرحله اجراي برنامه (تـالیف درسـنامه   

 ها، آماده سازي و حق تالیف)

درسنامه  15میلیون تومان به ازاي (  75
 میلیون) 5هر درسنامه 

مرکــز ملّــی تحقیقــات راهبــردي آمــوزش 
 پزشکی

 میلیون تومان 3 مرحله ارزشیابی و تحویل گزارش 

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 6پایان ماه    :زمان پایش اول

  12پایان  ماه  :  زمان پایش دوم

  24پایان ماه   :زمان پایش سوم

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 اول

 خروجی

    فهرست موضوع، محتوا و  گروه مولفان درسنامه هاي بومی
 پرستاري مورد نیاز 

   درسنامه هاي بومی منتشر شده در سال اول 
    درسنامه هاي بومی جدید و بازنگري شده در سال دوم 
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 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 فرمت برنامه عملیاتی

 ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاري (Log Book) الگ بوك تدوین و تهیه : 3عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:

 :7کالن منطقه آمایشی    /دانشــکده علــوم پزشکی:دانشـگاه علــوم پزشــکی اصــفهان دانشـگاه-
کده هـاي پرسـتاري و   با همکـاري کلیـه دانشـ    دانشکده  پرستاري ومامایی

 T و دست اندرکاران آموزش پرستاري کشور مامایی

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 )هاي نظارت و ارزیابی محور بسته(پزشکیبسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم بسته:  
 ارتقاي سنجش و آزمونهاي علوم پزشکی 

 بر اساس تقسیم کار و مصوبات چهارمین و پنجمین همایش کشوري کارگروه توسعه علوم پرستاري   مأموریت مشترك:

 توسعه علوم پرستاري مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

  1تقسیم وظیفه و صدور ابالغ تدوین الگ بوك هاي ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاري در سطح دانشگاه هاي تیپ  .1

 دانشجویان بالینی ارزشیابی هاي بوك الگ تدوین  چارچوب طراحی .2

یم وظایف با تدوین الگ بوك هاي ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاري در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق تقس .3
 مشارکت و همکاري سایر دانشگاه ها 

انتشار الگ بوکهاي تالیف شده  و تایید و تکمیل روایی محتواي هر عنوان با نظرسنجی از متخصصان، کارشناسان و  .4
 دانشجویان

 تا  2بازنگري دوره اي محتواي الگ بوك هاي قبلی  و تکمیل عناوین موضوعی با تکرار مراحل  .5

 اجراي برنامه:بازه زمانی 

 ماه 24   1396از:فروردین  1397تا: اسفند
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 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:
ی مهارت ها و صالحیت هاي بالینی مورد نیاز را دانشجوی سالمت الزم است در دوران  به عنوان عضوي مؤثر در ارائه خدمات پرستاران

 هاي بالینی را از طریق تمرین و تجربه در محیطبراي کار باافراد، خانواده ها و جامعه   مورد نیازعات ودانش الاط کسب کنند تا بتوانند
نقش بسیار مهمی در شکل  د یادگیري بالینی،گرد اي در بالین تکمیل می هاي حرفه بخش اعظم یادگیري .کنندتبدیل توانمندي به 

بیش از پنجاه درصد وقت به همین دلیل  دارد دانشجویان پرستاري اي هاي حرفه گیري و یادگیري ارزشها و هنجارها و نگرش
عالوه بر این که مبنایی براي  بالینی ارزشیابی .شود سپري میدر دوره هاي بالینی  کارآموزي و کارآموزي عرصه  دانشجویان پرستاري 

 یفرآیند آموزش هاي  مهمترین بخشان یکی از قضاوت بر فرایند و نتایج آموزشی اساتید و دانشجویان به حساب می آید، خود به عنو
 . مورد تاکید  است گروه پرستاري

 حیت بالینی را متوسط وضعیف گزارش میالهاي برخی مطالعات در ایران میزان دستیابی دانشجویان پرستاري به ص یافتهبا این حال 
 حقیقات نشان میت .عدم آمادگی آنها را براي ورود به محیط کار نشان داده است نیز آموختگان پرستاري تجارب عینی برخی دانش. کند

اي دیگر این  درصد و در مطالعه 77اي این رقم  دهد روند ارزشیابی دانشجویان دربخش بالینی اغلب توأم با نارضایتی است، در مطالعه
شامل عدم ثبات ابزارهاي به کار گرفته شده از سالی به  ت مطرح شده در این زمینهالبرخی مشک .درصد گزارش شده است 51میزان 

و عدم وجود چارچوبی مناسب  مختلف به وسیله مربیان بالینی  اي به دوره دیگر، ناهماهنگی در فرآیند ارزشیابی  سال دیگر و از دوره
دفترچه ( گ بوكوجود دارد که اللینی هاي با ارزیابی مهارت براي روشهاي متعددي .دانشجویان است بالینی براي نشان دادن پیشرفت

گ بوك در واقع یک وقایع نگار است دانشجو تجربه اش رادرقالب یک جدول زمانی ال. آن هاستیکی از  )هاي عملکردي ثبت مهارت
دانشجو را به کند  گ بوك کمک میال. گیرد سوپر وایزر وي قرار می این تجربه روزانه بعداً مورداستفاده خود و روزانه می نویسد و

به اهدافی که از دیدگاه افراد مجرب وضع  هدایت کنیم تا را او )بازخورد(با فیدبک به او کمک کنیم وو  سمت موارد مهم متمرکز کنیم
 گ بوك وپورت فولیو مکمل هم هستند وال(indirect supervision)گ بوك ابزاري براي نظارت غیر مستقیم استال.شده برسد

هایی که  مهارتها وتوانایی.یند را مشخص میکندآفر گ بوك روزانه تشکیل میدهد که جدول فعالیت وفولیو را الیک برگ از پورت 
گیرد که او پس از انجام هر یک از وظایف، با ذکر  شود و در اختیار دا نشجو قرار می دانشجو باید کسب کند در یک دفترچه نوشته می

کند و مربی درقسمتی از دفترچه انجام و نحوه مشارکت دانشجو را با امضا تأیید یا  ثبت میعات را التاریخ و نحوه مشارکت خویش، اط
از  ،گردد بدین ترتیب، با ثبت وقایع، از فراموشکاري اجتناب و از اعمال نظر مربی و سوء تعبیر دانشجو جلوگیري می .کند تعدیل می

  . دبازخورد به دانشجو و مربی نیز وجود دارو  ن گزارش پیشرفت مهارتطرفی، چون فعالیتها در طول ترم مرتبا تکرار میشود، امکا
براي این موضوع نیز از . بنابراین تدوین الگ بوك یکی از اولویت برنامه هاي عملیاتی کارگروه توسعه علوم پرستاري تعریف شده است

تولید و بازنگري دوره اي  درسنامه ها استفاده  فرایند نیازسنجی، برنامه ریزي و جلب مشارکت متخصصان، مخاطبان و ذینفعان در
 .    خواهد شد
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 فعالیت ها 

 شاخص ارزیابی
بازه 
 زمانی

 مرحله مسئول
ردی
 ف

صورتجلســـه تقســـیم  
 وطایف

کارگروه توسعه علـوم پرسـتاري بـا     ماه2
 همکاري سایر دانشگاه ها

تقسیم وظیفه و صدور ابالغ تدوین الگ بـوك  
هاي ارزشیابی بالینی دانشـجویان پرسـتاري در   

  1سطح دانشگاه هاي تیپ 

1 

ــارچوب   ــاهده چــ مشــ
 هماهنگ الگ بوك

دانشــــکده پرســــتاري و  EDO  ماه 4
 مامایی  

 هــاي بــوك الگ تــدوین  چــارچوب طراحــی
 دانشجویان بالینی ارزشیابی

2 

ــالغ   ــت اب ــداد و کفای تع
ــاي   ــیم هـ ــاي تـ اعضـ

 تخصصی تالیف درسنامه   

کارگروه هاي تخصصی تدوین الگ  ماه 12
بوك هاي کارشناسی و کارشناسـی  

 ارشد در مراکز مسئول 

ــالینی    ــیابی ب ــاي ارزش ــوك ه ــدوین الگ ب ت
دانشجویان پرسـتاري در مقـاطع کارشناسـی و    
ــا    ــایف ب ــق تقســیم وظ کارشناســی ارشــد طب

 مکاري سایر دانشگاه ها مشارکت و ه

3 

تعــداد الگ بــوك هــاي 
 تالیف شده 

دبیـر کـارگروه تـدوین درسـنامه بــا      ماه 3
ــوعی   ــاي موض ــروه ه ــاري گ همک

 مولفان

انتشــار الگ بوکهــاي تــالیف شــده  و تاییــد و 
تکمیل روایی محتواي هر عنوان با نظرسـنجی  

 از متخصصان، کارشناسان و دانشجویان

4 

هـر  عداد عناوین و تیراژ 
عنوان الگ بـوك هـاي   
منتشر شـده و بـازنگري   

در ســــال اول  ) شــــده
 سال  5سپس هر 

دبیر کارگروه تدوین الگ بـوك بـا    ماه3
 مشارکت کار گروه هاي تخصصی 

بــازنگري دوره اي محتــواي الگ بــوك هــاي 
قبلی  و تکمیـل عنـاوین موضـوعی بـا تکـرار      

 تا  2مراحل 

5 
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 میلیون 50اعتبارات مورد نیاز برنامه: 

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک

 آموزش پزشکی

 میلیون تومان 3 مرحله سازماندهی نیروها، و تدوین چارچوب هماهنگ 

ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک
 آموزش پزشکی

ــون تومــان  60 )تالیف الگ بوك ها(مرحله اجراي برنامه  هــرالگ (میلی
 ) 6بوك

ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک
 آموزش پزشکی

 میلیون تومان 2 مرحله ارزشیابی ،تایپ و صفحه آرایی و تحویل گزارش 

 

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

  6زمان پایش اول:  پایان ماه  

  12زمان پایش دوم:  پایان  ماه  

  24زمان پایش سوم: پایان ماه  

 برنامه:خروجی هاي مورد انتظار 

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 اول

 خروجی

       فهرست موضوعات، چارچوب الگ بـوك و کـارگروه هـاي
 تخصصی 

    تدوین  الگ بوك ها 
   ارزشیابی و بازنگري  و تحویل گزارش 
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 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 فرمت برنامه عملیاتی

 رشته پرستاري Clinical study guideتهیه و تدوین راهنماي آموزش بالینی: 4عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:

 :7کالن منطقه آمایشی دانشکده  -دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
و  و مامـایی کده هـاي پرسـتاري   با همکاري کلیـه دانشـ   پرستاري ومامایی

 T دست اندرکاران آموزش پرستاري کشور

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 ):هاي نظارت و ارزیابی محور بسته( بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکیبسته:  
 ارتقاي سنجش و آزمونهاي علوم پزشکی بسته 

 )اصفهان، کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد(آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:

 توسعه علوم پرستاري مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

 ي براي دانشجو بردکار واضح و روشن  و  محتواي  اهدافنیازسنجی و تدوین  .1

 ، پرستاريراهنماها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته هاي مختلف  هماهنگ سازي چارچوبطراحی  .2

 در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق تقسیم کاربا مشارکت و همکاري سایر دانشگاه ها   بالینی هاي تدوین راهنما .3
بالینی تالیف شده  و تایید و تکمیل روایی محتواي هر عنوان با نظرسنجی از متخصصان، کارشناسان و  هاي انتشار راهنما .4

 دانشجویان
 4تا  2بالینی قبلی  و تکمیل عناوین موضوعی با تکرار مراحل  هاي محتواي راهنمابازنگري دوره اي  .5

 بازه زمانی اجراي برنامه:

 ماه 18   1396از:شهریور 1397تا: اسفند
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  شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:
بخش و  شود سپري میدر دوره هاي بالینی  کارآموزي و کارآموزي عرصه  بیش از پنجاه درصد وقت دانشجویان پرستاري از آنجا که 

هماهنگی اساتید، محتوا ها ، و نقش بسیار مهمی در  د، وجود  راهنماهاي بالینی،گرد اي در بالین تکمیل می هاي حرفه اعظم یادگیري
، ارتقاي سنجش و آزمونهاي علوم پزشکی به همین دلیل یکی از ملزومات بسته  .رفع نیازهاي مطالعاتی و دانشجویان ایفا می کنند

 . تدوین  راهنماهاي بالینی متناسب با الگ بوکها و محتواهاي آموزشی ضروري براي دانشجویان است
که در  وزش عالی سالمتهاي آم توسعه راهبردي، هدفمند و مأموریتگراي برنامهعالوه بر این راهنماهاي بالینی با محتواي مناسب به 

گنجانده می شود نیز کمک نموده و منجر به هماهنگی بیشتر و بهبود اثربخشی  )هاي ورودي تأمین برنامه(محتوا محوربسته هاي 
 .آموزشهاي ارایه شده می شود

 فعالیت ها 

 شاخص ارزیابی
بازه 
 زمانی

 مرحله مسئول
ردی
 ف

تعــداد ابــالغ و مکاتبــه  تــدوین 
راهنماهــــاي بــــالینی بــــراي 
کارآموزي هاي مختلف در سطح 

 1دانشگاه هاي متقاضی تیپ 

کارگروه توسعه علوم پرستاري بـا   ماه2
 همکاري سایر دانشگاه ها

 1 نیازسنجی ، فراخوان همکاري و تقسیم  کار 

ــاهده چــارچوب هماهنــگ    مش
 راهنماي مطالعه بالینی

ــا کمـــک دبیر  ماه 4  EDOخانـــه بـ
 دانشکده پرستاري و مامایی 

 2  بالینی هاي راهنما تدوین  چارچوب طراحی

تعداد و کفایت ابالغ اعضاي تیم 
 هاي تخصصی تالیف درسنامه   

کارگروه هـاي تخصصـی تـدوین     ماه 12
بـالینی کارشناسـی و    هاي راهنما

 کارشناسی ارشد در مراکز مسئول 

در مقاطع کارشناسـی و    بالینی هاي تدوین راهنما
کارشناسی ارشد طبق تقسیم وظایف با مشـارکت و  

 همکاري سایر دانشگاه ها 

3 

تعــداد راهنمــاي مطالعــه بــالینی 
 هاي تالیف شده 

دبیر کارگروه تدوین درسـنامه بـا    3
همکاري گـروه هـاي موضـوعی    

 مولفان

بـالینی تـالیف شـده  و تاییـد و      هاي انتشار راهنما
واي هر عنوان بـا نظرسـنجی از   تکمیل روایی محت

 متخصصان، کارشناسان و دانشجویان

4 

تیراژ هر عنوان راهنماي مطالعـه  
بالینی در سال اول  و سپس هـر  

 سال  5

دبیــر کــارگروه تــدوین راهنمــاي  ماه3
مطالعه بـالینی بـا مشـارکت کـار     

 گروه هاي تخصصی 

بــالینی قبلــی  و  هــاي بــازنگري محتــواي راهنمــا
 4تا  2تکمیل عناوین موضوعی با تکرار مراحل 

5 
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 میلیون 105اعتبارات مورد نیاز برنامه:

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک

 آموزش پزشکی

مرحله سازماندهی نیروها، و تدوین  سـاختار و  
 چارچوب  راهنماي بالینی

 میلیون 2

ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک
 آموزش پزشکی

مرحله اجراي برنامه (تالیف راهنما هاي بـالینی  
 کارشناسی و کارشناسی ارشد )

و میلیـون   20میلیون (مقطع کارشناسـی   100
 میلیون)  10رشته  ارشد هر کدام  8براي

ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک
 آموزش پزشکی

 میلیون 3 مرحله ارزشیابی و تحویل گزارش 

 

 6زمان پایش اول:  پایان ماه  

  12زمان پایش دوم:  پایان  ماه  

  18زمان پایش سوم: پایان ماه  

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 اول

 خروجی

    فهرست موضوع، چارچوب و کارگروه هاي 
   تدوین راهنماهاي بالینی هماهنگ 
    ارزشیابی و بازنگري دوره اي 
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 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)
 فرمت برنامه عملیاتی

 طرح اینترنشیپ) (ارتقاء ها بیمارستان در سال آخر دانشجویان نمودن مقیم فرآیند: 5عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:

 7آمایشی: کالن منطقه        دانشگاه/ دانشـکده علـوم پزشـکی: دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان-
و  کده هاي پرستاري و مامـایی با همکاري دانش دانشکده  پرستاري ومامایی

 T دست اندرکاران آموزش پرستاري کشور

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 ):اي هاي زمینه بسته( درآموزش علوم پزشکیبسته هاي تحول و نوآوري بسته:  
 هاي آموزش پزشکی توسعه و ارتقاي زیرساخت

 )اصفهان، کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد(آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:
 توسعه علوم پرستاري مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

 تامین امکان و شرایط کار مستقل و کاهش شکاف تئوري .1

پرستاري در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته هاي  طراحی ابزاري ثابت و استاندارد جهت ارزیابی دانشجویان .2
 ، مختلف پرستاري

 اجراي دوره هاي کارآموزي عرصه با امکان پرداخت حقوق رضایت مندي دانشجویان ازافزایش  .3

 بازه زمانی اجراي برنامه:

 ماه12   1396از:مهر  1397تا: شهریور ماه 
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 :شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه
در سرفصل جدید آموزش پرستاري تاکید بیشتري بر کسب مهارتهاي بالینی شده است و هدف از کارآموزي در عرصه افزایش اسـتقالل  

بـالینی و توسـعه مهارتهـاي بـالینی     دانشجو، توسعه تفکر انتقادي، ارتقا مهارتهاي حل مسئله و تصمیم گیري بالینی در انجام مراقبتهاي 
مطالعات مختلف بومی و مشاهدات نشان می دهند کسب مهارتهاي بالینی و رسیدن به صـالحیت بـالینی مطلـوب بـراي     . دانشجو است

موانع و مشکالت متعددي دسـتیابی  . ایفاي نقشهاي پرستاري پس از دانش آموخته شدن یکی از چالشهاي نظام آموزش پرستاري است
 :از عبارتند آنها از برخی اهداف کارآموزي در عرصه و کسب مهارتهاي بالینی الزم بهبه 

 درمان و پزشکی آموزش ادغام مدل مانند پرستاري خدمات ارائه و پرستاري آموزش ادغام عدم .1
 توام بالینی و آموزشی پوزیشن از برخورداري با بالین در مستقر اساتید وجود عدم .2
 عرصه در کارآموزي/  آموزي کار در پرستاري دانشجویان ناکافی انگیزش .3
 پرستاري بالینی خدمات ارائه در دانشجویان موثر کارگیري به عدم .4
 مراکز بالینی مراقبتهاي ارایه روند با ها دانشکده بالینی آموزش هاي برنامه کافی تطابق عدم .5
 پرستاري دانشجویان بالینی آموزش در بالینی پرستاران تجارب از موثر استفاده عدم .6
 بالینی پرستار نقش به دانشجویی نقش از گذار و پرستاري دانشجوي اي حرفه شدن اجتماعی روند در اشکال .7
 کافی بالینی تجربه داراي و متبحر بالینی مربی کمبود .8
 اخیر سالهاي در پرستاري دانشجوي پذیرش افزایش .9

ــود     ــد کمب ــددي مانن ــهاي متع ــکالت و چالش ــر مش ــرف دیگ ــرح    از ط ــراي ط ــس از اج ــتاران پ ــاري پرس ــار ک ــزایش ب ــتار، اف  پرس

تحول نظام سالمت، عدم افزایش امکانات آموزشی به موازات افزایش پذیرش دانشجو، کمبود مربی و استاد پرستاري و استاندارد نبـودن  
 .وزشدر عرصه را عقیم سـاخته اسـت  کیفیت خدمات بالینی در مراکز، تالشها در زمینه ارتقا کمیت و کیفیت آموزش پرستاري به ویژه آم

تاکنون طرح ها و پیشنهادات مختلفی از جمله طرح هیات علمی مستقر در بالین، طرح به کار گیري همکاران آموزشی و طرح استفاده از 
دانشجویان پرستاري سال آخر به عنوان نیروي کار پرستاري ارائه شـده انـد کـه از اهـداف آنهـا کمـک بـه توسـعه مهارتهـاي بـالینی           

در  )مقیم سـازي در بـالین  ) مراکز آموزشی درمانی  آیین نامه اجرایی کارورزي دانشجویان پرستاري در .استدانشجویان پرستاري بوده 
کنار طرح هاي یاد شده و مکمل آنها با هدف توسعه مهارتهاي بالینی دانشجویان پرستاري و نیل به کسب صالحیت بالینی مطلوب بـه  

 .ار استپرست هنگام دانش آموخته شدن براي ایفاي نقشهاي

 فعالیت ها 

 شاخص ارزیابی
بازه 
 زمانی

 مرحله مسئول
ردی
 ف

ــامین     مسئول اجرایی طرج ماه2  ــولیت ت ــل مس ــار و تحوی ــیم ک تقس
 مستندات و مطالعات اولیه براي  طرح 

1 

مسئول اجرایی با نظـرات اعضـاي    ماه2 تدوین پیش نویس  طرح
 کارگروه توسعه علوم پرستاري

مقــیم ســازي تــدوین پــیش نــویس  طــرح 
 دانشجو

2 

ــرات   ماه2 تعداد نظرات دریافتی ــا نظـ ــی بـ ــئول اجرایـ مسـ
 متخصصان در سطح کشور

 3 نظرسنجی کشوري
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مسئول اجرایی بـر اسـاس اجمـاع      ماه 2  تدوین آیین نامه اجرایی
ــوم   ــعه عل ــارگروه توس ــاي ک اعض

 پرستاري 

 4 اجماع متخصصان و کارشناسان منطقه 

آیین تدوین دستورالعمل اجرایی 
نامه مقـیم سـازي دانشـجویان    

 سال آخر

ــت   ماه4 ــی و سرپرسـ ــئول اجرایـ مسـ
 کارگروه توسعه علوم پرستاري

ــا   ــذاکره ب ــی  و م ــه اجرای ــین نام ــدوین آی ت
 مسوالن مربوطه جهت پایلوت طرح

5 

 میلیون تومان 5اعتبارات مورد نیاز برنامه: 

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
ــز  ــردي  مرک ــات راهب ــی تحقیق مّل

 آموزش پزشکی

تــامین مســتندات، پــیش نــویس و نظرســنجی (مقــدماتی
 )کشوري

 میلیون تومان 1

ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک
 آموزش پزشکی

اجمـاع متخصصــان و تــدوین آیـین نامــه و دســتورالعمل   
 اجرایی برنامه 

 میلیون تومان 2

ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک
 آموزش پزشکی

 میلیون تومان 3 تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه و تحویل گزارش 

 

 6پایان ماه  :  زمان پایش اول

  8پایان  ماه  :  زمان پایش دوم

  12پایان ماه  : زمان پایش سوم

 :خروجی هاي مورد انتظار برنامه

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 اول

 خروجی

   تامین مستندات، پیش نویس و نظرخواهی کشوري 
    اجماع و تدوین آیین نامه و دستورالعمل اجرایی برنامه 
    پایلوت و بهینه سازي برنامه  و تحویل گزارش 
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 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 فرمت برنامه عملیاتی

 پرستاري کارشناسی )صالحیت بالینی(دستورالعمل برگزاري آزمون پیش کارورزيتدوین  : 6عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:

 :7کالن منطقه آمایشی   :دانشـکده   -دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان    دانشگاه/ دانشکده علوم پزشـکی
و دسـت انـدرکاران    کده هاي پرستاري و ماماییبا همکاري دانش پرستاري ومامایی

 T آموزش پرستاري کشور

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 )هاي نظارت و ارزیابی محور بسته(بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکیبسته:  
 ارتقاي سنجش و آزمونهاي علوم پزشکی 

 )کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزداصفهان، (آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:

 توسعه علوم پرستاري مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

 طرح مسئله و  تقسیم کار با تعیین   مسئول طرح .1

 تامین مستندات و مطالعات اولیه .2

 تدوین پیش نویس  طرح .3

 نظرسنجی تکمیلی و اجماع متخصصان و کارشناسان منطقه و کشور   .4
 اجرایی  و مذاکره با مسوالن مربوطه جهت پایلوت طرحتدوین آیین نامه  .5

 بازه زمانی اجراي برنامه:

 ماه 12   1395مهر :از 1397شهریور:  تا

 



  1396ي در سال کارگروه توسعه علوم پرستار یاتیعمل يبرنامه ها 
 

22 

 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:

 هـــــدف از برنامـــــه. پرســـــتاري بـــــه عنـــــوان یـــــک رشـــــته علمـــــی و بـــــالینی، تحـــــولی رو بـــــه رشـــــد دارد

 آموختگـــانی اســـت کـــه بـــا دریافـــت آمـــوزش هـــاي نظـــري و        آمـــوزش کارشناســـی پرســـتاري، تربیـــت دانـــش    

ــا     ــؤثر نقـــش هـ ــام مـ ــاي الزم بـــراي انجـ ــاله، توانمنـــدي هـ ــار سـ ــده در طـــی یـــک دوره چهـ ــه ریـــزي شـ  عملـــی برنامـ

 رســــالت و هــــدف دانشــــکده هــــاي پرســــتاري آن اســــت کــــه از کســــب. و وظــــایف حرفــــه اي را بدســــت آورنــــد

ــراي ورود      ــان بـ ــش آموختگـ ــط دانـ ــا توسـ ــدي هـ ــن توانمنـ ــد     ایـ ــل نماینـ ــدمات،اطمینان حاصـ ــه خـ ــه ارائـ ــه عرصـ  .بـ

 تحقـــق ایـــن مهـــم نیازمنـــد آن اســـت کـــه مســـئولین آمـــوزش دانشـــکده هـــا، عـــالوه بـــر پـــایش مســـتمر و             

ــارآموزي     ــه کـــ ــجو بـــ ــل ازورود دانشـــ ــیلی، قبـــ ــی دوره تحصـــ ــجو در طـــ ــادگیري دانشـــ ــده یـــ ــدي شـــ  زمانبنـــ

 کــــارورزي از میــــزان دســــتیابی درعرصــــه و مقــــیم شــــدن در عرصــــه بالینی،بــــا برگــــزاري آزمــــون عملــــی پــــیش

ــارآموزي در     ــدت کــ ــول مــ ــد و طــ ــل نماینــ ــان حاصــ ــه اي اطمینــ ــاي حرفــ ــالحیت هــ ــداقل صــ ــه حــ ــجو بــ  دانشــ

 عرصــــه تبــــدیل بــــه فرصــــتی بــــراي تکمیــــل صــــالحیت هــــاي حرفــــه اي از طریــــق اصــــالح نقــــاط ضــــعف و 

    .تقویت نقاط قوت دانشجو گردد

 فعالیت ها 

 شاخص ارزیابی
بازه 
 زمانی

 مرحله مسئول
ردی
 ف

ــین      سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاري  ماه2 صورتجلسه  ــا تعی ــار ب طــرح مســئله و  تقســیم ک
 مسئول طرح

1 

 2 تامین مستندات و مطالعات اولیه دکتر اباذري با همکاري کارگروه مربوطه ماه 2 گزارش اول
 3 تدوین پیش نویس  طرح دکتر اباذري با همکاري کارگروه مربوطه ماه1 نامه پیش نویس  آیین

نظرسنجی تکمیلی و اجماع متخصصـان و   کارگروه توسعه علوم پرستاري ماه 3  برگزاري جلسه
 کارشناسان منطقه و کشور  

4 

تدوین آیـین نامـه اجرایـی  و مـذاکره بـا       سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاري ماه4 آیین نامه اجرایی
 مسوالن مربوطه جهت پایلوت طرح

5 
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 میلیون تومان 5اعتبارات مورد نیاز برنامه:   

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک

 آموزش پزشکی

 میلیون تومان 2 سازماندهی نیروها، تامین مستندات و پیش نویس  

ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک
 آموزش پزشکی

دریافت نظرات تکمیلـی و اجمـاع متخصصـان و کارشناسـان     
 منطقه و کشور  

 میلیون تومان 2

ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک
 آموزش پزشکی

 میلیون تومان 1 مذاکره با مسوالن وبدا و تدوین آیین نامه اجرایی  

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 5زمان پایش اول:  پایان ماه  

 8پایان  ماه  زمان پایش دوم:  

  12زمان پایش سوم: پایان ماه  

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 اول

 خروجی

    فهرست موضوع، چارچوب و کارگروه هاي 
   تدوین  الگ بوك هاي هماهنگ در سال اول 
    ارزشیابی و بازنگري دوره اي 

 

  

 



  1396ي در سال کارگروه توسعه علوم پرستار یاتیعمل يبرنامه ها 
 

24 

 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 فرمت برنامه عملیاتی

  1396علمی  گروه هاي پرستاري در سال  توانمندسازي اعضاي هیات: 7عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:

 :7کالن منطقه آمایشی  دانشکده  -پزشکی کاشاندانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی: دانشگاه علوم
و  کده هـاي پرسـتاري و مامـایی   با همکاري کلیـه دانشـ   پرستاري ومامایی

 T دست اندرکاران آموزش پرستاري کشور

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 ) هاي فرآیند محور بسته(بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکی  بسته:
 ها تمرکززدایی و توانمندسازي دانشگاه بسته

 )اصفهان، کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد(آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:

 توسعه علوم پرستاري مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

 تدوین پیش نویس واجماع  چارچوب و آیین نامه  برگزاري برنامه هاي توانمندسازي اساتید .1

 1396فراخوان  برنامه هاي توانمندسازي (مورد نیاز  و قابل اجرا) در سال نیازسنجی و  .2

 هماهنگی برگزاري،  اجراي  برنامه و اعطاي گواهی ها در .3

 جهت  بهبود کیفیت برنامه هاي آتی 1396تحلیل کمی و کیفی و گزارش  نتایج ارزشیابی دوره هاي سال  .4

 بازه زمانی اجراي برنامه:

 ماه 15   1395از:دي ماه  1396تا: اسفند
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 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:
مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان   نیروي انسانی بوده و کیفیت و توانمندي نیروي انسانی،  اصلی ترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان،   

ي ساز است. نیروي انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. شکوفایی و ارتقاي نیروي انسانی، در سالیان اخیر تحت عنوان توانمند
 مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی قرار گرفته است. 

توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد براي نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان. توانمندسازي   توانمند سازي عبارت است از شناخت،
بهینه و بهره گیري از ظرفیت و توانایی فردي و گروهی در راستاي بهره وري یکی از تکنیکهاي نوین و موثر براي افزایش بهره وري و استفاده 

به بهبود و   و اهداف سازمانی است. بدین تعبیر توانمند سازي فرآیندي است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها،
 بهینه سازي مستمر عملکرد کمک می شود. 

ن و بزرگترین راهبردهاي توسعه و شکوفایی سازمان است. افراد به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت توانمندسازي از بهتری
ایی نهفته هستند و در واقع توانمندسازي آزاد کردن این قدرت است. به عبارت دیگر ظرفیتهاي بالقوه اي که براي بهره برداري از سرچشمه توان

ت و کامل نمی شود، آزاد می گردد و در یک محیط سالم سازمانی روش متعادلی را بین اعمال کنترل کامل از انسان که از آن استفاده درس
 سوي مدیریت و آزادي عمل کارکنان پیشنهاد می کند. 

ازي از طریق آگاهی ارائه برنامه هاي آموزشی بخش کوچکی از فرآیند توانمند سازي است و از دیدگاه علوم انسانی توجه به سایر ابعاد توانمندس
نیروي انسانی از اطالعات سازمان، آزادي عمل و خود مختاري متناسب با نوع کار و مسئولیتی که برعهده فرد است و کار گروهی به جاي 

ل شده بهبود ساختار سلسله مراتبی، سازمانها  می توانندر فرآیند توانمندسازي روانشناختی و مهارتهاي فردي افراد را در کار ها و امور محو
 بخشند و به آنها احساس اعتبار و توانمندي  بدهند.

 

 فعالیت ها 

 مرحله مسئول بازه زمانی شاخص ارزیابی
ردی
 ف

ریاست دانشکده پرستاري و مامایی کاشان  ماه 1 پیش نویس آیین نامه
 )دکتر نگین مسعودي علوي(

تدوین پیش نویس آیین نامه توانمندسـازي  
ــی    ــات علم ــاي هی ــاي  اعض ــکده ه دانش

پرستاري و مامـایی و تکمیـل آن از طریـق    
نظرخواهی و اجمـاع بـر روي دسـتورالعمل    

 اجرایی

1 

ریاست دانشکده پرستاري و مامایی کاشان  ماه1 فهرست نیازها 
 )دکتر نگین مسعودي علوي(

نیــاز ســنجی اختصاصــی عنــاوین دوره هــا 
-درمـانی -بهداشتی (ازاعضاي هیات علمی 

 ) پژوهشی -آموزشی

2 

 ریاست دانشکده پرستاري و مامایی کاشان ماه1  فهرست برنامه ها
 )دکتر نگین مسعودي علوي(

فراخوان برگزار کنندگان و بررسی امکانـات  
و اولویت بندي یا تجمیع  توانمندي برگـزار  

 کنندگان زیر مجموعه خود

3 
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اخبار و گزارش برگزاري 
 دوره هاي توانمندسازي

ریاست دانشکده پرستاري و مامایی کاشان  ماه 9
 )دکتر نگین مسعودي علوي(

 4 هماهنگی اجرا  و اعطاي گواهی 

ــیابی دوره  ــایج ارزشـ نتـ
 هاي یک ساله

ریاست دانشکده پرستاري و مامایی کاشان  ماه 3
 )دکتر نگین مسعودي علوي(

همـراه بـا   (ارزشیابی و ارایه گزارش  نتـایج  
 )چرخه هاي بهبود کیفیت

5 

 (با توجه به واگذاري اجرا به مراکز مجري) میلیون 7اعتبارات مورد نیاز برنامه: 

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
هاي توانمندسـازي   دورهتدوین پیش نویس واجماع  چارچوب و آیین نامه  برگزاري  مرکز ملّی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی

 اساتید

 میلیون  1

 میلیون  3 برنامه هاي توانمندسازي مورد نیاز  و قابل اجرافراخوان نیازسنجی و  ملّی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی مرکز
 - در مراکز پیشنهاد دهنده و مورد تایید و  اجراي  برنامه برگزاري  ان مورد تاییدمجریپیشنهاد دهنده و مراکز 

 میلیون1 گواهی  ارسالصدور و  مرکز ملّی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی

 میلیون  2 تحلیل کمی و کیفی و گزارش  نتایج ارزشیابی دوره  جهت  بهبود کیفیت برنامه  مرکز ملّی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 3زمان پایش اول:  پایان ماه  

  12زمان پایش دوم:  پایان  ماه  

  15زمان پایش سوم: پایان ماه  

 :خروجی هاي مورد انتظار برنامه

تحقق در زمان 
 پایش سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 اول

 خروجی

        ــاي ــه ه ــوان برنام ــنجی و فراخ ــویس ، نیازس ــیش ن ــدوین پ ت
 1396توانمندسازي اساتید سال 

    اعطاي گواهی ها  با برگزاري برنامه 

    ارزشیابی نتایج و بهبود برنامه 
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 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)
 فرمت برنامه عملیاتی

 پرستاري خدمات کادر توانمندسازي: 8عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:

 :7کالن منطقه آمایشی      دانشـکده   -اصـفهان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشـکی: دانشـگاه علـوم پزشـکی
 کده هادانشمراکز و با همکاري کلیه  پرستاري ومامایی

 سطح برنامه:

ملی منطقه اي دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکیبسته:  

 )اصفهان، کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد(آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:
 

 توسعه علوم پرستاري ویژه: مأموریت

 اهداف برنامه:

 افزایش دانش و توانمندي هاي شناختی مورد نیاز کادر خدمات بالینی  بهداشت و درمان پرستاري  -١

 افزایش مهارتهاي  بالینی و آموزش بالینی / عملی کادر خدمات بالینی  بهداشت و درمان در پرستاري -٢

 بازه زمانی اجراي برنامه:

 ماه18 1395مهر :از 1397اسفند: تا
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 :شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه
مهمترین عامل بقاء و حیات   نیروي انسانی بوده و کیفیت و توانمندي نیروي انسانی،  اصلی ترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، 

سازمان است. نیروي انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. شکوفایی و ارتقاي نیروي انسانی، در سالیان اخیر تحت عنوان 
 مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی قرار گرفته است.  توانمند سازي

توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد براي نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان.   توانمند سازي عبارت است از شناخت،
هینه و بهره گیري از ظرفیت و توانایی فردي و گروهی توانمندسازي یکی از تکنیکهاي نوین و موثر براي افزایش بهره وري و استفاده ب

در راستاي بهره وري و اهداف سازمانی است. بدین تعبیر توانمند سازي فرآیندي است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و 
 به بهبود و بهینه سازي مستمر عملکرد کمک می شود.   قابلیت افراد و تیم ها،

و بزرگترین راهبردهاي توسعه و شکوفایی سازمان است. افراد به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب  توانمندسازي از بهترین
قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازي آزاد کردن این قدرت است. به عبارت دیگر ظرفیتهاي بالقوه اي که براي بهره برداري از 

و کامل نمی شود، آزاد می گردد و در یک محیط سالم سازمانی روش متعادلی را بین  سرچشمه توانایی انسان که از آن استفاده درست
 اعمال کنترل کامل از سوي مدیریت و آزادي عمل کارکنان پیشنهاد می کند. 

زي از طریق ارائه برنامه هاي آموزشی بخش کوچکی از فرآیند توانمند سازي است و از دیدگاه علوم انسانی توجه به سایر ابعاد توانمندسا
آگاهی نیروي انسانی از اطالعات سازمان، آزادي عمل و خود مختاري متناسب با نوع کار و مسئولیتی که برعهده فرد است و کار 

ر گروهی به جاي ساختار سلسله مراتبی، سازمانها  می توانندر فرآیند توانمندسازي روانشناختی و مهارتهاي فردي افراد را در کار ها و امو
  شده بهبود بخشند و به آنها احساس اعتبار و توانمندي  بدهند. محول

 فعالیت ها 

 شاخص ارزیابی
بازه 
 زمانی

 مرحله مسئول
ردی
 ف

دبیرخانه کارگروه توسـعه علـوم    ماه 1 عناوین دریافتی
 پرستاري

نیازســنجی و دریافــت  عنــوان دوره توانمندســازي 
  درمانی-بهداشتی و کادر  ازاعضاي هیات علمی 

1 

دبیرخانه کارگروه توسـعه علـوم    ماه2 اعالم برنامه ي مصوب
 پرستاري

سـاختار    طراحی  برنامه توانمندسازي پرسـتاران در 
 برنامه هاي آموزش مداوم یا ضمن خدمت

2 

ارزشیابی دوره از سـایت  
 آموزش مداوم

دبیرخانه کارگروه توسـعه علـوم    ماه 3 
 پرستاري

هاي درخواسـتی بـه ترتیـب     اجرا و ارزشیابی  دوره
 زمان دریافت برنامه 

3 

ارزشیابی دوره از سـایت  
 آموزش مداوم

دبیرخانه کارگروه توسـعه علـوم    ماه12
 پرستاري

برنامه ریزي، اجرا و ارزشـیابی دوره  اي  و سـاالنه   
در چرخه هاي (کارگاه هاي توانمندسازي پرستاران 

 )بهبود کیفیت

4 
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 میلیون  7 برنامه:اعتبارات مورد نیاز 

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
ــی تحقیقــات راهبــردي آمــوزش  مرکــز ملّ

 پزشکی
برنامه هاي توانمندسازي مورد نیاز  و قابل ، فراخوان و هماهنگی نیازسنجی

 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا
 میلیون  3

 - در مراکز پیشنهاد دهنده و  اجراي  برنامه برگزاري مراکز پیشنهاد دهنده و مجریان مورد تایید 
ــی تحقیقــات راهبــردي آمــوزش  مرکــز ملّ

 پزشکی
 میلیون2 گواهی  رسالاصدور و 

ــی تحقیقــات راهبــردي آمــوزش  مرکــز ملّ
 پزشکی

 میلیون  2 جهت  بهبود کیفیت برنامه  اي و ارایه بازخوردتحلیل  نتایج ارزشیابی دوره 

 برنامه:مقاطع زمانی پایش 

 6زمان پایش اول:  پایان ماه  

   12زمان پایش دوم:  پایان  ماه  

  18زمان پایش سوم: پایان ماه  

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 اول

 خروجی

    نیازپرستاراننیازسنجی و طراحی برنامه توانمندسازي مورد 
   اجرا و ارزشیابی دوره اي توانمندسازي پرستاران 
      تکرار برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی یک ساله کارگـاه هـاي

 توانمندسازي پرستاران
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 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 فرمت برنامه عملیاتی

 پرستاري دکتراي و ارشد کارشناسی هاي نامه پایان سازماندهی: 9عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:

 :7کالن منطقه آمایشی :دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی 
کده با همکاري کلیه دانش دانشکده  پرستاري ومامایی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  و دست اندرکاران آموزش پرستاري کشور هاي پرستاري و مامایی

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 ):اي هاي زمینه بسته( بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکیبسته:  

 هاي آموزش پزشکی توسعه و ارتقاي زیرساخت
 )اصفهان، کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد(آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:

 توسعه علوم پرستاري مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

 "سامانه کاوش در مطالعات پرستاري"براي طراحی و ساماندهی   عاتالشناخت و تجزیه و تحلیل اط -١

 "کاوش در مطالعات پرستاري سامانه"پیاده سازي و استقرار  -٢

 "کاوش در مطالعات پرستاري سامانه"راه اندازي فاز تست و  -٣

 "کاوش در مطالعات پرستاري سامانه" کاربران آموزشو سرور و  فاز تحویل سیستم -۴

 کیفیت و بهبود طرح تضمینفاز پشتیبانی و  -۵

 بازه زمانی اجراي برنامه:

 ماه 18 1395 بهمناز: 1397تیر  تا: 
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 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:
ت و البهره گرفتن از یک سامانه متمرکز اسناد، مقا ،)کمپ( طراحی و راه اندازي سامانه کاوش در مطالعات پرستاري  هدف اصلی

 کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت: برنامه عبارتند از  نتایج حاصل از اجراي.در زمینه پرستاري می باشد پژوهش هاي جامع
ع المنظم سازي در امر اط ،بردن سرعت در امور اداري باالدانشجویان و پژوهشگران براي دسترسی به طرح ها و مطالعات و نتایج آنها، 

ي فرهنگی جامعه و پژوهشگران در این الکمک به اعت ر،ات و اموعالرسانی و پژوهش و جلوگیري از گسیختگی و بهم ریختگی اط
بردن سطح دسترسی افراد به  االب د،رسانی و مورد استفاده قرار گیرن العایجاد فضایی که خدمات ارائه شده به نحوي فراگیرتر اط، عرصه

ایجاد یک محیط آزاد براي انجام و پیگیري امور به این نحو که هر کس  ،ات به روز با حداقل هزینه و در کمترین زمان ممکنعالاط
برداشتن محدودیت زمانی جهت  د،عات کسب کنها در آن مورد خاص اطال تواند موضوع مورد نظر خود را انتخاب کند و ساعت می

اشخاص می توانند از وقت هاي غیر قابل استفاده خود مثال ساعاتی از شب و یا ایام تعطیل به  استفاده بهینه افراد از وقت و انرژي 
ینه از منابع موجود و استفاده به، به افراد... ت، نشریات، کتابها والارائه آسان، سریع و موثر مقا ،انجام امور، مطالعه و پژوهش بپردازند
کاهش مکاتبات و مکالمات اداري و  ن،عدم وابستگی به موقیت مکانی و زمانی استفاده کنندگا ،کاهش هزینه مربوط به زمان و انرژي

اهش چشمگیر هزینه ها بویژه ، کبهینه سازي روندها و مراحل انجام فرایندها در مجموعه ص،امکان پیگیري مستقیم توسط خود شخ
 .تسریع در ارائه خدمات و همچنین ارائه خدمات با کیفیت تر به اعضا و مراجعه کنندگان ،ع رسانیالهاي اط هزینه

 فعالیت ها 

 شاخص ارزیابی
بازه 
 زمانی

 مرحله مسئول
ردی
 ف

ــت کــارگروه توســعه علــوم     روز 15 گزارش سرپرس
 پرستاري با همکاري سایر دانشگاه ها

  عـات الشناخت و تجزیه و تحلیـل اط 
سـامانه  "براي طراحـی و سـاماندهی   
 "کاوش در مطالعات پرستاري

1 

کـاوش   سامانه"پیاده سازي و استقرار  مسئول مربوطه روز 15 گزارش
 "در مطالعات پرستاري

2 

مشاهده سامانه در حال    
 استفاده

کاوش  سامانه"راه اندازي  و فاز تست مسئول مربوطه ماه2
 "در مطالعات پرستاري

3 

ــت کــارگروه توســعه علــوم     ماه 3 جلسات آموزشیگزارش  سرپرس
 پرستاري

و سـرور   سیسـتم  تحویل ،فاز آموزش
 "کاوش در مطالعات پرستاري سامانه"

4 

گزارش تضـمین و بهبـود   
 کیفیت سامانه 

 و بهبـود  تضـمین فاز پشتیبانی  جهت  مسئول مربوطه ماه 12
 کیفیت

5 
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 میلیون تخمین امکانات افزوده) 10با احتساب (میلیون   65 اعتبارات مورد نیاز برنامه:

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
ــردي    ــات راهب ــی تحقیق ــز ملّ مرک

 آموزش پزشکی
 میلیون تومان بابت نرم افزار  10 "کمپ سامانه"طراحی

ــرور   45 "کمپ سامانه"پیاده سازي و استقرار  "         "     " ــت س ــان باب ــون توم ــک میلی بان
 اطالعاتی

و  سیستم آموزش،حویلراه اندازي، تفاز تست  "         "     "
 "کمپ سامانه" سرور

 رایگان

یـک سـاله    کیفیـت  و بهبود فاز طرح تضمین "         "     "
 "کمپ  سامانه"

 10تخمـین  (بسته بـه امکانـات افزودنـی    
 )میلیون تومان

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 3پایان ماه    زمان پایش اول:

   6زمان پایش دوم:  پایان  ماه  

 18زمان پایش سوم: پایان ماه 

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 اول

 خروجی

    کمپ سامانه"پیاده سازي و استقرار" 
   کمپ  سامانه"و سرور  فاز تست و تحویل سیستم" 
   کیفیـت  و بهبـود  تضـمین و پشـتیبانی   ،آمـوزش  ، فاز 

 "کمپ  سامانه"
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 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 فرمت برنامه عملیاتی

  رشته ارشد پرستاري ویژه آموزشی کوریکولوم بازنگري و تحلیل نقد،: 10عنوان برنامه

  ارائه دهنده:

 7منطقه آمایشی: کالن :دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی 
با همکاري کلیه  دانشکده  پرستاري ومامایی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  و دست اندرکاران آموزش پرستاري کشور کده هاي پرستاري و ماماییدانش

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 ):بسته هاي زمینه اي(ی و نوآوري درآموزش علوم پزشک بسته هاي تحولبسته:  
 بسته ي توسعه و ارتقاي زیرساختهاي آموزش پزشکی

 )اصفهان، کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد(آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:

 توسعه علوم پرستاري مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

 رشته ارشد پرستاري ویژه  بازنگري کوریکولوم آموزشی •

 بازه زمانی اجراي برنامه:

 ماه 10   1395از:آذر  1396تا: شهریور
 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:

بازنگري دوره اي کوریکولوم هار رشته هاي علوم پزشکی جهت به روز رسانی و  پاسخگویی به نیازهـاي در حـال تحـول        •
 جامعه  و همسویی با تکنولوژي هاي در حال تغییر ضروري است.

به همین دلیل  بر اساس تقسیم کار صورت گرفته در بورد آموزش و اعتباربخشی رشته هاي پرستاري ، وظیفه به روزرسانی   •
 و بازنگري کوریکولوم رشته تخصصی ارشد پرستاري ویژه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان محول شده است .
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 فعالیت ها 

 شاخص ارزیابی
بازه 
 زمانی

 مرحله مسئول
ردی
 ف

مصوبه و ابالغ بازنگري 
ــوم از وزارت  کوریکولـــ

 بهداشت  

دبیــر بــورد تخصصــی پرســتاري در  ماه 1
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش 

 پزشکی  

ــه ریاســت   ــار ب ــویض اختی طــرح مســیله و تف
دانشکده پرستاري و مامـایی اصـفهان  جهـت    
بازنگري کوریکولوم ارشد پرستاري مراقبتهـاي  

 ویژه

1 

معاون اموزشی و مـدیر گـروه ویـژه     ماه 1 پیش نویس اول
دانشکده پرستاري و مامایی اصفهان 

دکتر علیمحمـدي  و دکتـر یـزدان    (
 )نیک

تامین مستندت  و بررسی هاي اولیه  و تـدوین  
 پیش نویس

2 

دکتـر علیمحمــدي  و دکتــر یــزدان   ماه3 برگزاري جلسه طرح
 نیک

نظرسنجی تکمیلی متخصصـان و کارشناسـان   
 منطقه 

3 

ریاست دانشکده پرستاري و مامـایی   ماه3  گردهمایی برگزاري
 )دکتر طالقانی(اصفهان  

ــوري    ــایی کش ــزاري گردهم ــاهنگی و برگ هم
 دانشگاه  32مدیران گروه هاي پرستاري ویژه 

4 

ــه   ــزارش و مکاتبــ گــ
 مربوطه

ریاست دانشکده پرستاري و مامـایی   ماه2
 )دکتر طالقانی(اصفهان  

 5 بورد پرستاري تهیه گزارش ، مکاتبه  تاییدیه

 میلیون  33اعتبارات مورد نیاز برنامه: 

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
مرکز ملّی تحقیقات راهبردي 
 آموزش پزشکی

 میلیون 3 بررسی مستندات ، تدوین پیش نویس اولیه

مرکز ملّی تحقیقات راهبردي 
 آموزش پزشکی

 میلیون 5 نظرسنجی منطقه

ملّی تحقیقات راهبردي مرکز 
 آموزش پزشکی

برگزاري گردهمایی  و پانل کشوري مدیران گروه هاي 
 دانشگاه 32پرستاري ویژه 

 میلیون 20

مرکز ملّی تحقیقات راهبردي 
 آموزش پزشکی

 هماهنگی و تهیه گزارش ، ارسال به بورد پرستاري
 مکاتبه  تاییدیه بورد پرستاري

 میلیون 5
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 برنامه:مقاطع زمانی پایش 

 5زمان پایش اول:  پایان ماه  

 8زمان پایش دوم:  پایان  ماه  

  10زمان پایش سوم: پایان ماه  

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 اول

 خروجی

   (نظرات منطقه) پیش نویس اولیه و ثانویه 
   (اجماع متخصصان  کشور) پیش نویس نهایی 
   گزارش و مکاتبه  تاییدیه بورد پرستاري 

 

 

 
 

 



 به نام خدا

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی      

 

 

 

 

 

 

 »1396هاي آموزش علوم سالمت تدوین الگوي اعتباربخشی برنامه یاتیعمل يبرنامه ها«
 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 رآمایشی کشو 7منطقه 

 1395اسفند 

 



 مقدمه:

آموزش عالی ایران در پاسخ به تقاضاي رو به تزاید اجتماعی و نیز ارتباط تنگاتنگ توسعه و  نظام
مطابق با برنامه چهارم به عنوان مثال دانایی به طرز فزاینده اي به سمت گسترش کمی سوق یافته است. 

درصد در سال  30به  1383درصد در سال  2/18توسعه، می بایستی شاخص ثبت نام در آموزش عالی از 
و چنانچه نظام  بودهسریع در تعداد دانشجویان و برنامه هاي آموزش عالی  ي. این رشدمی رسید 1388

ی، درماندگی نظام آموزش عالی کشور در مواجهه کارآمدي از ارزیابی نهادینه نشود، اتالف منابع مادي و انسان
 با چالش هاي جهانی شدن و رقابتی شدن از عواقب این موضوع خواهد بود. 

هاي متمادي است در کشورهایی مانند امریکا در حال اجراء است. در منطقه ه موضوع اعتباربخشی برنامه ده
جنوبی کره کشوراند. براي مثال اعتباربخشی در پرداختهآسیا نیز کشورها به سمت نهادینه سازي این موضوع 

تأسیس شد. ساختار اجرایی آن شامل آژانس ملی اعتباربخشی بود که ابتدا به ساکن  1980-90طی دهه 
) Meta-evaluationکلید خورد. نتایج یک ( 2000تأسیس گردید و اعتباربخشی کامل اولین بار در سال 

که اعتباربخشی یک عامل مشخص در اصالح ظرفیت اعضاء هیأت علمی و نشان داد  2011-2017از سال 
. اخیراً اصالح مداوم کیفیت و فرهنگ آموزش را تغییر داده استآموزش پزشکی بوده  دانشکده هايامکانات 

)CQI به عنوان یک استاندارد اعتباربخشی جدید تجویز شده است. عالوه بر این گزارش اجباري پیشرفت (
توان تجربه کشور هاي دیگر حرکت در منطقه میسال ارسال گردد. از نمونه 2می بایستی هر  اهدانشکده
آغاز  2007سال از آوریل  اعتبار بخشی در خصوصفعالیت ها در این کشور  .مورد توجه قرار دادعراق را 

ربخشی از در پی برگزاري کارگاهی درخصوص آموزش پزشکی و استانداردهاي اعتباموضوع و این  گردید
 22در این کارگاه نمایندگانی از وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و  .بود WHOطریق حمایت هاي 

پزشکی حضور داشتند. واحد اعتباربخشی و تعیین کیفیت و اعتباربخشی مسئول انجام اولین  دانشکده
همچنین در سایر کشورهاي  .دنباشدر کشور عراق می خودارزیابی با کمک کمیته گزارش خودارزیابی

هایی در این راستا برداشته شده است. به همسایه از جمله ترکیه و کشورهاي حاشیه خلیج فارس نیز گام
هاي هاي علوم پزشکی ضرورت اعتباربخشی برنامهاي در دانشگاهاعتباربخشی موسسهشدن ی ئدنبال اجرا

 آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

بی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)سامانه ارزیا  



 

 فرمت برنامه عملیاتی

 اي در نظام آموزش عالی ایرانیابی اعتباربخشی برنامهزمینه :1عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:
 :7کالن منطقه آمایشی  :دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی 

با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 هاي کالن منطقه همکاري دانشگاه

 سطح برنامه:
 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:
 :نظارت و ارزیابی محور هاي بسته: بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکیبسته: 
 اعتباربخشی موسسات و مراکز آموزش عالی سالمتبسته 

 (اصفهان، کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد)آمایش کشور  7مأموریت مشترك: منطقه 
 هاي آموزشی علوم سالمتتدوین الگوي اعتباربخشی برنامهمأموریت ویژه: 

 اهداف برنامه:
 ، کمیته هاي تخصصی و راهبردي) و تدوین چشم انداز ماموریتسازماندهی نیروها (تشکیل تیم مرکزي  -١

 (در قالب طرح تحقیق) اي در نظام آموزشی ایران نظام اعتباربخشی برنامهمرور  -٢

 (در قالب طرح تحقیق کیفی) این زمینهکارشناسان و صاحبان تجربه در تبیین تجربه اعتباربخشی برنامه  -٣

  اي موجود بر پایه دستیابی به اهداف شماره یک و دواعتباربخشی برنامه راهبردهاي اجراییتبیین  -٤

 نتایجتدوین گزارش و انتشار  -٥

 بازه زمانی اجراي برنامه:
 ماه 12   1395فروردین از:  1396فروردین تا: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت ها 

 
 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی شاخص ارزیابی

ابالغ تیم مرکزي  و تشکیل کمیته  
 نیکو یمانیدکتر  ماه3 راهبردي

تشکیل تیم مرکزي پروژه، (سازماندهی نیروها 
-صدور ابالغو ) کمیته هاي تخصصی و راهبردي

  ها

1 

تدوین فهرست موانع، تسهیل کننده 
ها،فرصت ها، راهبردهاي پیشنهادي 

و نیروهاي تغییر و مداخالت 
 اثربخش 

 دکتر فریبا جوکار ماه6

-برنامهادبیات موجود در زمینه اعتباربخشی مرور 
 ) در قالب طرح تحقیق مروري( هاي آموزشی

2 

 نقشه مفهومی استخراج شده
 آقاي دهقانی ماه 3

مصاحبه  با کارشناسان  و صاحبان تجربه در 
در قالب ( هاي آموزشیزمینه اعتباربخشی برنامه

  )طرح تحقیق کیفی

3 

ارائه جدول فرآیند، ساختار ارزیابی 
دکتر دکتر یمانی،   هاي آموزشی برنامه

 مستغاثی

بررسی مستندات و ساختارهاي اجرایی موجود در 
هاي آموزشی در وزارت زمینه اعتباربخشی برنامه

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی

4 

تدوین شماي وضعیت اعتباربخشی 
 5 4و  3، 2، 1هاي شماره نتایج فعالیت تحلیل تیم پروژه  برنامه در نظام آموزش عالی کشور

 6 تدوین گزارش و انتشار نتایج تیم پروژه  مشاهده گزارش نهایی

 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:

ضرورت بازنگري در  ، تغییر نیازها و خواست جامعه و همچنین فراگیران توسعه فناوري اطالعات ،انفجار علم

از سوئی دیگر لزوم پاسخگوئی نظام آموزش عالی علوم  نموده است.ناپذیر امري اجتناب را هاي آموزشیبرنامه

کند معیارهاي شفافی از کیفیت آموزش در تمامی سطوح ارایه سالمت به جامعه و افکار عمومی ایجاب می

گردد. بنابراین در راستاي بسته آموزش پاسخگو و اعتباربخشی موسسات و مراکز آموزشی درمانی، بازنگري 

اي از هدر رفت نیرو و سرمایه و نیز جهت دهی آموزشی در قالب استانداردهاي اعتباربخشی برنامههاي برنامه

اي تجارب گذشته نظام باشد. در راستاي تدوین الگوي اعتباربخشی برنامهصحیح امري غیرقابل اجتناب می

ن نظام آموزش عالی نفعااندکاران و ذيروشنگر بسیاري از نکات ارزشی و نگرشی دست آموزش عالی کشور

خواهد بود که شناسائی آنها کمک به تدوین الگویی خواهد نمود که با مقاومت کمتري روبرو شده و مقبولیت 

  آن نیز افزایش یابد. 

 



 اعتبارات موردنیاز برنامه: 
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

 میلیون تومان  1 مرحله سازماندهی نیروها و  تدوین چشم انداز  
 میلیون تومان 8 )مروري و مصاحبه هاي(بررسی هاي مقدماتی  
 میلیون تومان  5 )مروري و مصاحبه هاي (بررسی هاي مقدماتی  
 میلیون تومان 3 مرحله ارزشیابی و تحویل گزارش  

 
 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 اجراي برنامه  3زمان پایش اول:  پایان ماه 
 اجراي برنامه  6زمان پایش دوم:  پایان  ماه  
 برنامهاجراي  9زمان پایش سوم: پایان ماه  

 
 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 خروجی اول

   تشکیل تیم و تدوین چشم انداز 
 

   مطالعات و  بررسی هاي اولیه 
   مرحله ارزشیابی و تحویل گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تحول و نوآوري (آتنا)سامانه ارزیابی بسته هاي 

 فرمت برنامه عملیاتی

 مطالعه تطبیقی الگوهاي اعتباربخشی در جهان :2عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:
 :7کالن منطقه آمایشی  مرکز -دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
  منطقههاي کالن دانشگاهبا همکاري  

 سطح برنامه:
 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:
 :نظارت و ارزیابی محور هاي بسته: بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکیبسته:  
 اعتباربخشی موسسات و مراکز آموزش عالی سالمتبسته 

 )شهید صدوقی یزداصفهان، کاشان، شهرکرد، (آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:

 هاي آموزش پزشکیتدوین الگوي اعتباربخشی برنامه مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
 استخراج الگوي اعتباربخشی برنامه در قاره امریکا شمالی .1
 استخراج الگوي اعتباربخشی برنامه در اروپاي شمالی .2
 استخراج الگوي اعتباربخشی برنامه در اروپاي مرکزي .3
  الگوي اعتباربخشی برنامه در اروپاي شرقیاستخراج  .4
 استخراج الگوي اعتباربخشی برنامه در قاره افریقا .5
 استخراج الگوي اعتباربخشی برنامه در قاره آسیا و اقیانوسیه .6
 هاي استخراج در قاره آمریکا، اروپا، افریقا، آسیا و اقیانوسیهانطباق الگوي .7

 :بازه زمانی اجراي برنامه
 ماه 6 1396 نفروردی از: 1396 رشهریو:  تا

 

 



 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:

تجارب بین المللی نشان می دهد که یک الگوي جهان شمول تضمین کیفیت براي تمام کشورها کاربرد داشته 

 باشد، وجود ندارد و هر کشوري با توجه به مشخصات اجتماعی و ذهنی خودالگوي تضمین کیفیت را طراحی و

اجرا می کند. تحوالت و چالش هاي جهانی و علل در دو دهه اخیر نظیر جهانی شدن، ظهور فناوري هاي 

اطالعات و ارتباطات، اقتصاد مبتنی بر دانایی تغییرات جمعیتی و افزایش تقاضا براي آموزش عالی، گسترش 

تاري کارکردي  در نظام هاي مردم ساالري، عدم تمرکز و محدودیت منابع مالی منجر به ایجاد تغییرات ساخ

آموزش عالی جهان شده است. اعتباربخشی برنامه از قدمت باالئی در قاره امریکاي شمالی برخوردار است به 

کار هستند. از سوئی دیگر ه مؤسسه اعتباربخشی برنامه و مؤسسه اي در ایاالت متحده مشغول ب 80اي که  گونه

 2010-2011گردد . در گزارشی در فاصله سالهاي اعتباربخشی میمنابع وسیع انسانی و مالی صرف موضوع 

داوطلب  20761کارمند تمام وقت و پاره وقت را به کار گرفته و با بیشتر از  850سازمان اعتباربخشی بیشتر از 

هاي اعتباربخشی برنامه در طرح حاضر براي پاسخگوئی به این پرسش است که سوابق و فعالیتکار کرده اند. 

ام علمی جهان چگونه است. دستیابی به این اطالعات در پاسخگوئی به این پرسش که الگوي اعتباربخشی نظ

 موثر خواهد بود.کشور چیست؟، هاي آموزشی علوم سالمت برنامهمناسب 

 

 فعالیت ها 

 شاخص ارزیابی
بازه 
 زمانی

 ردیف مرحله مسئول

کار با تعیین   مسئول  طرح مسئله و  تقسیم  دکتر یمانی  ماه 1 صورتجلسه 
 طرح

1 

 2 تامین مستندات و مطالعات اولیه مهندس دهقانی ماه 1 و فایل مستندات گزارش
 3 بررسی مستندات امریکا و کانادا دکتر وکیلی و همکاران ماه1 گزارش کتبی 
 4   بررسی مستندات اروپا دکتر جوکار و همکاران ماه 1  گزارش کتبی
 5 بررسی مستندات آسیا، اقیانوسیه و افریقا  ماه1 گزارش کتبی
 6 تهیه جدول تطیبقی اعتباربخشی برنامه دکتر جوکار و همکاران ماه 1 گزارش کتبی

 

 

 



 میلیون تومان 7اعتبارات مورد نیاز برنامه:   
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

 میلیون تومان 3 سازماندهی نیروها، تامین مستندات  
 میلیون تومان 3 هزینه ترجمه و تایپ 
 میلیون تومان 1 تهیه گزارش نهائی 

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 2زمان پایش اول:  پایان ماه  

 4زمان پایش دوم:  پایان  ماه  

  6زمان پایش سوم: پایان ماه  

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان پایش 

 سوم
تحقق در زمان پایش 

 دوم
تحقق در زمان پایش 

 خروجی اول

    فهرست موضوع، چارچوب 
     جدول موضوعی اعتباربخشی هر قارهتدوین 
   هاي جهانتدوین جدول تطبیقی اعتباربخشی قاره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 فرمت برنامه عملیاتی

 تدوین چارچوب کلی تدوین استانداردها و تعیین حیطه هاي کلی: 3عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:
 :7کالن منطقه آمایشی مرکز -دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
  هاي کالن منطقهدانشگاهبا همکاري  

 سطح برنامه:
 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:
 :نظارت و ارزیابی محور هاي بسته: بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکی  بسته:
 اعتباربخشی موسسات و مراکز آموزش عالی سالمتبسته 

 )اصفهان، کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد(آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:

 هاي آموزش علوم پزشکیتدوین الگوي اعتباربخشی برنامه مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
 و تهیه چارچوب تدوین استاندارد ايهاي استاندارد الگوي اعتباربخشی برنامهنویس حیطهتدوین پیش .1

 ايمنطقهپیش نویس واجماع   تصویب .2

 فراخوان و اجماع متخصصان  .3

 فراخوان کشوري و اجماع ملی .4

 اجراي برنامه: بازه زمانی
 ماه 6   1396شهریور از: 1396آذرتا: 

 

 

 

 



 

 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:

هاي علوم سالمت بسیار گسترده است اما داراي یک اعتباربخشی برنامه با توجه به تنوع و وسعت رشته 

یا مورد توجه بیشتري واقع تواند توسعه یابد و چارچوب کلی است که این چارچوب با توجه به ماهیت رشته می

هاي مورد توجه در اعتباربخشی برنامه با توجه به نتایج قبلی تعیین و تعریف شده  یستی حیطهباشود. بنابراین می

 .هاي مورد توجه در هر حیطه را تعریف و تعیین نمایندتا متخصصین هررشته با توجه به ماهیت رشته شاخص

 

 

 میلیون تخمین امکانات افزوده) 10با احتساب (میلیون 20اعتبارات مورد نیاز برنامه:
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

 میلیون تومان  7  
 میلیون تومان 5  
 میلیون تومان 5  
 میلیون تومان 5  

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 2زمان پایش اول:  پایان ماه  

   2زمان پایش دوم:  پایان  ماه 

 2زمان پایش سوم: پایان ماه 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان پایش 

 سوم
تحقق در زمان پایش 

 دوم
تحقق در زمان پایش 

 خروجی اول

   هاي استانداردچارچوب حیطه 
   از حیطه ها و فرمت  درفت مورد اجماع متخصصین

 تهیه استاندارد
    هاي اعتباربخشی برنامه هايحیطهساختار نهائی

 آموزش علوم پزشکی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 

 فرمت برنامه عملیاتی

  هاي آموزش علوم سالمتاعتباربخشی برنامه ساختارتدوین : 4عنوان برنامه 

  ارائه دهنده:
 :7کالن منطقه آمایشی مرکز -دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
  هاي کالن منطقهدانشگاهبا همکاري  

 سطح برنامه:
 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:
 :نظارت و ارزیابی محور هاي بسته: بسته هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشکی  بسته:
 اعتباربخشی موسسات و مراکز آموزش عالی سالمتبسته 

 )اصفهان، کاشان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد(آمایش کشور  7منطقه  مأموریت مشترك:

 هاي آموزش علوم پزشکیتدوین الگوي اعتباربخشی برنامه مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
 هاي آموزش علوم پزشکیاعتباربخشی برنامهو فرایند اجراي  ساختارنویس تدوین پیش .1

 ايمنطقهپیش نویس واجماع   تصویب .2

 فراخوان و اجماع متخصصان  .3

 فراخوان کشوري و اجماع ملی .4

 بازه زمانی اجراي برنامه:
 ماه3   1396 خرداداز: 1396شهریورتا: 

 

 

 



 

 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:
و عمل  تتمرکز فعالیهاي تعیین و تعریف ساختار اجرائی یکی از اقدامات ضروري در راستاي تعیین حوزه 

نفعان و موفقیت اعتباربخشی برنامه در در چارچوبی واحد و ایجاد زبان مشترك، کسب رضایتمندي کلیه ذي
اي باشد که جریان فرآیند اعتباربخشی را تسهیل نموده و از گونهباشد. ساختار اجرائی بایستی بهبلند مدت می

پذیر نگردیده در عین اینکه جریان مداومی از تبادل اطالعات را  امکان بوروکراسیسویی منجر به افزایش 
نفعان را دارا ها و مفاهیم بنیادین اعتباربخشی برنامه به ذينماید. همچنین ساختار بایستی توان انتقال ارزش

شد. ساختار اجرائی امکان تعریف اجزاء حقیقی یا حقوقی را فراهم نموده و در نتیجه به روشنی سطوح با
در این راستا به منظور تعریف و تعیین  شوند.ها تعیین و تعریف میپاسخگوئی، نحوه ارتباط، ابعاد و مسئولیت

بایستی ساختار اجرائی را ستر موجود میگیري از تجارب جهانی و بخشی برنامه با بهرهببازوهاي اجرائی اعتبار
 طراحی نمود که در بستر موجود کارائی الزم را داشته باشد.

 
 

 فعالیت ها 
 مرحله مسئول بازه زمانی شاخص ارزیابی

 سازماندهی نیروها  : دکتر یمانیمسول طرح  ماه1 ابالغ تیم و تشکیل کمیته  

سطح ساختار هاي اجرائی اعتباربخشی برنامه در مرور  تیم پروژه ماه1 تدوین 
بررسی و ) در قالب طرح تحقیق مروري( کشورهاي جهان

ساختارهاي موجود در سطح وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در راستاي قابلیت تطبیق در به کارگیري در 

 ساختار اعتباربخشی برنامه
با مشارکت کمیته  ماه 1 ساختارتصویب 

 راهبردي
، پیش نویس آن راهبردهاي اجراییساختار اجرائی و تدوین 

 تفصیلی و اجماع نظرات  براي تصویب 
 تدوین گزارش و انتشار نتایج پروژهتیم  ماه1 مشاهده گزارش نهایی

 

 میلیون تومان 6اعتبارات موردنیاز برنامه: 
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

 میلیون تومان 1 مرحله سازماندهی نیروها  
 میلیون تومان 2 )مروري و مصاحبه هاي کیفی(بررسی هاي مقدماتی  
 میلیون تومان  2  اجماع کشوري و تصویبتهیه پیش نویس و  
 میلیون تومان 1 مرحله ارزشیابی و تحویل گزارش  



 
 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 اجراي برنامه اولزمان پایش اول:  پایان ماه  
 اجراي برنامه  دومزمان پایش دوم:  پایان  ماه  
 اجراي برنامهسوم زمان پایش سوم: پایان ماه  

 
 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:

تحقق در زمان پایش 
 سوم

تحقق در زمان پایش 
 دوم

تحقق در زمان پایش 
 خروجی اول

    تشکیل تیم 
 مطالعات و  بررسی هاي اولیه

    برنامه ریزي و اجراي برنامه 
   ارائه درفت نهائی 

 

 



 
 

                                                                                                     

 

 

 »1396برنامه هاي عملیاتی کارگروه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت«

 
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 رآمایشی کشو 7منطقه  

 1395اسفند 

 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 رمت برنامه عملیاتیف

  سالمت اطالعات فناوري رشته یآموزش کولومیکور يبازنگر عنوان برنامه:

  ارائه دهنده:
  :کالن منطقه آمایشی  علوم پزشکی کاشان دانشگاه 

 سطح برنامه:
 ملی  منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:
  بسته:

 توسعه راهبردي، هدفمند و ماموریت گراي برنامه هاي آموزش عالی سالمت
 آموزش پاسخگو و عدالت محور

 توسعه و ارتقاي زیر ساخت هاي آموزش علوم پزشکی

 - مأموریت مشترك:

 ماموریت ویژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

 شناسایی نیازها (نیازسنجی) نظام سالمت و جامعه 

 شناسایی فرصت هاي شغلی متخصصان فناوري اطالعات سالمت 

 ارائه عناوین شغلی پیشنهادي براي متخصصان فناوري اطالعات سالمت 

 تدوین کوریکولوم آموزشی 

  :برنامهبازه زمانی اجراي 
 ماه    1395شهریور   از: 1396خرداد  تا:



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
هاي ریزيهاي بهداشتی خود را احساس نموده و در برنامهدر چند دهه اخیر  بسیاري از کشورها نیاز به ارزیابی مجدد خط مشی

-با تاثیراند، این مسئله همراه جدید و تجدید معماري نظام بهداشتی خود بیش از هر چیز به اطالعات بهداشتی درمانی توجه نموده
هاي جامعه و به تبع آن در نظام ارائه سالمت و توسعه این فناوري در هاي اطالعاتی و ارتباطی در کلیه بخشگذاري عظیم فناوري

هاي پزشکی از راه هاي اطالع رسانی بهداشت، شبکهها ایجاد نمود. ایجاد شبکه، تحولی در بکارگیري و استفاده از دادهبخش سالمت
هائی از کاربرد فناوري اطالعات در هاي الکترونیک سالمت نمونههاي همکاري علمی پزشکی، تجهیزات هوشمند و پروندهدور، شبکه

بهداشت و درمان هستند تا چارچوب الزم براي ارائه مدیریت فراگیر اطالعات در حوزه سالمت را توصیف نماید و مبادله ایمن 
ها بکارگیري نیروهاي متخصص آموزش دیده ضروري است و با توجه به ده از این فناورياطالعات را امکان پذیر سازد. براي استفا

هاي درسی موجود پاسخگوي نیازهاي جامعه اطالعاتی نیستند. نام رشته و حرفه مدارك پزشکی در اکثر اینکه رویکردها و برنامه
رشته مدارك پزشکی به مدیریت  1388. به طوریکه از سال کشورها و به موازات آن در ایران به مدیریت اطالعات سالمت تغییر یافت

ریزي جدید درسی ابالغ شده از سوي شوراي انقالب با برنامه 1388اطالعات سالمت تغییر نام داده و دانشجویان ورودي سال 
ف تعیین شده وارد بازار التحصیل و براي اشتغال به وظایفارغ1392فرهنگی مشغول به تحصیل شدند. اولین گروه این دانشجویان در 

هاي درسی این رشته هنوز مورد ارزیابی و بازنگري قرار نگرفته است. ضرورت انجام ارزیابی هاي الزم در کارشدند. نظر به اینکه برنامه
 ضمن اینکه تدوین برنامه درسی و تعیین نیازهاي آموزشی مستلزم شناخت نیازهاي جامعه و این زمینه بشدت احساس می گردد.

از جایگاه ویژه و برتري در نظام آموزش  multidisciplinaryي ها رشتهبرخالف سایر نقاط جهان که از طرف دیگر  ذي نفعان است.
جایگاه شایسته و مناسب خود را در بین تصمیم گیران نظام آموزشی  اند نتوانستههنوز  ها رشتهگونه  برخوردار هستند در ایران این

گزاران براي تعریف و درنهایت در میان سیاست ها رشته، ایجاد انگیزه در دانشجویان براي انتخاب این اه رشتهبراي گسترش این 
پیدا نمایند. رشته فناوري اطالعات سالمت نیز ازجمله رشته هایی است که  ها رشتهآموختگان این  ي شغلی براي دانشها رسته

این رشته در نظام سالمت و جامعه نیازها و انتظارات ذي نفعان  شناسایی. لذا الزم است ضمن باشد یممشمول این قبیل مشکالت 
ي شغلی براي ها رستهایی در این رشته،  ي حرفهها تیفعالي موردنیاز براي ها مهارتتعریف مشخصی از رشته، واحدهاي درسی، 

سپس این رشته به مشتریان و ذي نفعانش  اي  براي رشته مذکور ارائه ، وظایف و مقررات حرفهها نقشآموختگان آن و همچنین  دانش
 معرفی گردد. 

 
 

 فعالیت ها 
 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی شاخص ارزیابی

شهریور تا آذر  نیازمندیهاي استخراج شده
1395  

 1 شناسایی نیازهاي نظام سالمت و جامعه  

فرصت هاي شغلی تعیین 
 شده

شهریور تا آذر 
1395  

شغلی متخصصان فناوري شناسایی فرصت هاي  
 اطالعات سالمت

2 

چارت سازمانی 
 پیشنهادشده

آذر تا دي ماه 
1395  

تدوین و پیشنهاد چارت سازمانی براي  
 متخصصان  

 

تا  1395دي  سرفصل هاي بازنگري شده 
  1396خرداد 

  تدوین و بازنگري کوریکولوم آموزشی  

 اعتبارات موردنیاز برنامه:
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

   
   
   



 مقاطع زمانی پایش برنامه:

  1395زمان پایش اول: پایان آذر 

  1396زمان پایش دوم: پایان خرداد 

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان پایش 

 سوم
تحقق در زمان 

 پایش دوم
تحقق در زمان 

 پایش اول
 خروجی

    شناسایی نیازها و فرصت هاي شغلی و ارائه عناوین شغلی 
    بازنگري کوریکولوم آموزشی 



 

 )1396لغایت خرداد  1395شهریور ماه  از( فن آوري اطالعات سالمت  تدوین و بازنگري کوریکولوم -چارت گانت
 

 فعالیت هاي فرعی فعالیت اصلی
 مدت زمان

 خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور

شناسایی نیازهاي نظام 
سالمت و جامعه به فن 
 آوري اطالعات سالمت

 

           نیازسنجی نقش هاي موردنیاز در راستاي پاسخگوئی به نیازهاي جامعه

           بررسی منابع جهت تعیین نقش ها و فرصتهاي شغلی در سایر کشورها
نشست جلسات فوکوس گروپ و بررسی نتایج نیاز سنجی جامعه و نقش 

           ها و فرصتهاي شغلی در کشورهاي دیگر

           تعیین صالحیت ها و حیطه هاي کلی دانش و مهارتهاي مورد نیاز 

           نظر سنجی از سایر دانشگاهها و تیم کارگروه در خصوص نقش ها و مهارتها 

 بازنگري کوریکولوم
کارشناسی فن آوري 

  سالمت اطالعات

           تعیین اهداف آموزشی از طریق جلسات فوکوس گروپ متخصصان

           تعیین محتواي آموزشی از طریق جلسات فوکوس گروپ متخصصان

           سازماندهی محتواي آموزشی از طریق جلسات فوکوس گروپ متخصصان

           نظر سنجی از سایر دانشگاهها و تیم کارگروه در خصوص اهداف، محتوي و نحوه سازماندهی کوریکولوم

           اصالح و اعمال نظرات از سایر دانشگاهها و جمع بندي نهائی

           اخذ تایید از هیئت بورد

 

 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 رمت برنامه عملیاتیف

امکان سنجی، طراحی و راه اندازي مرکز ذخیره سازي داده هاي حجیم و آزمایشگاه تخصصی  عنوان برنامه:

 داده کاوي

  ارائه دهنده:
 :کالن منطقه آمایشی  علوم پزشکی کاشان و شهرکرد دانشگاه 

 سطح برنامه:

 ملی  منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:
  بسته:
 محور عدالت و پاسخگو آموزش

 پزشکی آموزش علمی مرجعیت و نگري آینده
  سوم هزاره هاي دانشگاه سمت به حرکت
 ها دانشگاه توانمندسازي و زدایی تمرکز سرزمینی، آمایش
 پزشکی آموزش هاي زیرساخت ارتقاي و توسعه

 - مشترك:مأموریت 

 توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

 امکان سنجی علمی و فنی پیاده سازي آزمایشگاه داده کاوي و تحلیل داده هاي حجیم -1

  )Data mining Toolsجمع آوري و نصب ابزار تحلیل اطالعات و داده کاوي ( -2

 )Big-Data Analysisتحلیل داده هاي حجیم ( جمع آوري و نصب ابزار -3

 :برنامهبازه زمانی اجراي 
 ماه 18   1395مهر  از: 1396 اسفند تا:



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
موجـود در   1یکی از حیطه هاي فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی دانشجویان رشته فناوري اطالعات سالمت استخراج الگوهـاي 

می باشد. از مشکالت این دانشجویان و سایر پژوهشگران در دانشگاه ها عـدم   2داده هاي بالینی از طریق روش هاي داده کاوي
 دسترسی به داده هاي بالینی همچنین امکانات نرم افزاري و سخت افزاري جهت پردازش داده ها می باشد.  

هاي بالینی در محیط هاي بیمارستانی و سرپایی تولید می شود ولـی از ایـن داده   علی رغم اینکه روزانه حجم عظیمی از داده 
اجرایی می باشد -ها در راستاي اهداف آموزشی و پژوهشی بهره برداري کمی صورت می پذیرد. از دالیل اصلی آن موانع اداري

ه اقدام بـه راه انـدازي مراکـز ذخیـره     که جهت دسترسی به داده هاي مراکز مختلف وجود دارد. در برخی از کشورهاي پیشرفت
. بدین ترتیب دانشجویان و پژوهشگران با کمترین )7(در حجم زیاد براي اهداف آموزشی و پژوهشی نموده اند  3سازي داده ها

 اجرایی به داده هاي مورد نیاز خود دسترسی دارند.-موانع اداري
م افزارهاي تخصصی داده کاوي و همچنین سخت افزارهاي پیشرفته با توان پردازشی باال عدم دسترسی به نسخه هاي اصلی نر

از دیگر مشکالت دانشجویان و پژوهشگران در حیطه داده کاوي و پردازش داده هاي حجیم مـی باشـد. در راسـتاي حـل ایـن      
کـز پـرداش داده هـاي حجـیم نمـوده انـد.       مشکل نیز برخی از مراکز دانشگاهی در کشورهاي پیشرفته اقدام به راه اندازي مرا

 دانشجویان در این مراکز به نرم افزارهاي تخصصی و همچنین سخت افزارهاي پیشرفته با توان پردازشی باال دسترسی دارند.
 داده تخصصـی  آزمایشـگاه  و حجـیم  هـاي  داده سـازي  ذخیره مرکز اندازي راه و طراحی سنجی، لذا هدف در این طرح امکان

 بهره برداري دانشجویان فناوري اطالعات سالمت و پژوهشگران سایر رشته ها می باشد.کاوي جهت 

 
 فعالیت ها 

شاخص 
 ارزیابی

 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی

 دکتر شهرام طهماسبیان ماه 6 
 دکتر احسان نبوتی

انجام مطالعات دقیق در رابطه به انواع نرم 
دسته بندي آنها در قالب  افزارهاي داده کاوي

و نصب آنها بر روي سرویس  متن باز و تجاري
 دهنده مجازي

1 

 دکتر شهرام طهماسبیان ماه  6 
 دکتر احسان نبوتی

انجام مطالعات  در رابطه با پلتفرم هاي تحلیل 
داده هاي حجیم و نصب آنها  بر روي سرویس 

 دهنده مجازي

2 

 دکتر شهرام طهماسبیان ماه 6 
 احسان نبوتیدکتر 

طراحی معماري سرویس دهنده هاي تحلیل 
 داده هاي حجیم  

Clustered Servers 

3 

 دکتر شهرام طهماسبیان ماه 3 
 دکتر احسان نبوتی

 دکتر حمیدرضا دهقان

تهیه مجموعه هاي آموزشی در رابطه با داده 
 کاوي و تحلیل داد ه هاي حجیم

4 

 دکتر شهرام طهماسبیان ماه 3 
 احسان نبوتیدکتر 

 دکتر حمیدرضا دهقان

 5 مستند سازي و تهیه گزارش پایانی 

1 Pattern 
2 Data mining 
3 Data center 

                                                           



 اعتبارات موردنیاز برنامه:
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

   
   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

  1395پایان اسفند  زمان پایش اول:

  1396پایان شهریور  زمان پایش دوم:

  1396پایان اسفند : زمان پایش سوم

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان 

 پایش سوم
تحقق در زمان 

 پایش دوم
تحقق در زمان 

 پایش اول
 خروجی

    شناسایی نرم افزارهاي تخصصی داده کاوي، تعیین
زیرساخت سخت افزاري الزم جهت نصب نرم افزارها و 

 نگهداري داده ها
    شناسایی منابع داده اي، نصب و پیکربندي سخت

 افزار و نرم افزارها 
    دریافت داده ها و مجموعه هاي آموزشی، راه اندازي

 نهایی آزمایشگاه
 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 رمت برنامه عملیاتیف

 بالینی اطالعاتی هاي سیستم تخصصی آزمایشگاه اندازي راه و طراحی سنجی، امکان عنوان برنامه:

  ارائه دهنده:

:کالن منطقه آمایشی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 سطح برنامه:

 ملی  منطقه اي  قابل استفاده در  دانشگاهی)
 سطح منطقه اي و ملی)

 برنامه ناظر به:
  بسته:

 آموزش پاسخگو و عدالت محور 
 آینده نگري و مرجعیت علمی آموزش پزشکی 
 حرکت به سمت دانشگاه هاي هزاره سوم 

 آمایش سرزمینی، تمرکز زدایی و توانمندسازي دانشگاه ها 
 توسعه برنامه هاي آموزش عالی سالمت 

 توسعه و ارتقاي زیرساخت هاي آموزش پزشکی 
  مأموریت مشترك:

 توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:

 تخصصی فناوري اطالعات سالمت الزم جهت نصب و راه اندازي در آزمایشگاه بالینی تعیین نرم افزارها و سیستم هاي اطالعاتی

 جهت استفاده در آموزش دروس عملی و کارآموزيبالینی  راه اندازي نرم افزارها و سیستم هاي اطالعاتی نصب و

 جهت استفاده در آزمایشگاه تخصصی فناوري اطالعات سالمت به زبان فارسی بالینی بومی سازي سیستم هاي اطالعاتی

 نرم افزارها و سیستم هاي اطالعاتی بالینی با فناوري اطالعات سالمتدانشجویان رشته جهت آشنایی فراهم سازي یک محیط آزمایشگاهی 

 :برنامهبازه زمانی اجراي 
 ماه  24 1395فروردین  از: 1396 اسفند تا:



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
 2هاي کامپیوتري ورود دستورات، سیستم 1امروزه سیستم هاي اطالعات بالینی متنوعی مانند سیستم هاي پشتیبان تصمیمی گیري بالینی

با هدف بهبود ایمنی بیماران و انجام بهتر فرایندها در  4و سیستم هاي پرونده الکترونیکی سالمت 3شامل سیستم نسخه نویسی الکترونیکی
از این سیستم ها بجز محیط هاي بالینی بصورت گسترده در کشورهاي پیشرفته استفاده می شوند. ولی متاسفانه تاکنون در کشور ما هیچ کدام 

(که این هم بیشتر براي اهداف مالی و مدیریتی استفاده می شود) پیاده سازي نشده اند. لذا تقریبا هیچ  5سیستم هاي اطالعات بیمارستانی
چنین سیستم  محیط عملیاتی آزمایشگاهی یا واقعی که در آن دانشجویان فناوري اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی بتوانند نحوه کار با

 هایی را آموزش دیده و تجربه کسب نمایند وجود ندارد.
راه یکی از راه هاي افزایش مهارت هاي انفورماتیکی و کسب تجربه دانشجویان این رشته ها با نحوه کار کردن با سیستم هاي اطالعاتی بالینی، 

رهاي پیشرفته اقدام به راه اندازي چنین آزمایشگاه هایی نموده اند اندازي آزمایشگاه هاي تخصصی مربوطه می باشد. برخی دانشگاه ها در کشو
، دانشگاه آکسفورد. در چنین آزمایشگاه هایی قابلیت ها و عملکرد هاي اوري اطالعات سالمت دانشگاه تنسی، دانشگاه سیدنی(مانند آزمایشگاه فن

سیستم هاي اطالعات بالینی آموزش داده شده و دانشجویان در یک محیط آزمایشگاهی با چنین سیستم هایی بصورت عملی کار می کنند. 
 شود. ش داده می همچنین در برخی از این آزمایشگاه ها نحوه طراحی و ایجاد چنین سیستم هایی آموز

در  بر اساس نتایج بررسی هاي انجام شده تاکنون هیچ دانشگاهی در کشور ایران اقدام به راه اندازي چنین آزمایشگاه هایی ننموده است. البته
یازهاي آموزشی در برخی موارد دانشگاه ها آزمایشگاه هاي سیستم اطالعات بیمارستانی راه اندازي نموده اند که چنین آزمایشگاهی پاسخگوي ن

 ارتباط با تمامی سیستم هاي اطالعاتی بالینی نمی باشد.
هاي فناوري لذا هدف در این طرح، نیازسنجی، طراحی و راه اندازي آزمایشگاه تخصصی سیستم هاي اطالعاتی بالینی براي دانشجویان رشته

  اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی می باشد.

 فعالیت ها 
 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی ارزیابیشاخص 

لیست نرم افزارها و سیستم هاي 
 اطالعات بالینی استخراج شده

الی تیرماه  1395فروردین 
1395 

(شامل اعضاي هیئت  تیم اجرایی
علمی گروه مدیریت و فناوري 
اطالعات سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان و نمایندگان دانشگاه 

 هاي علوم پزشکی یزد و شهرکرد)

جهت انتخاب  بررسی متون
سیستم هاي نرم افزارها و 
 اطالعاتی بالینی

1 

آزمایشگاه راه اندازي شده به همراه نرم 
اطالعاتی بالینی افزارها و سیستم هاي 

 نصب شده

پیاده سازي نصب، اجرایی ( تیم اجرایی 1396 خردادالی  1395مرداد 
 نرم افزارها و سیستم ها)

2 

سیستم هاي اطالعاتی بومی سازي 
 شده

الی شهریور  1396خرداد 
1396 

بومی سازي سیستم هاي  تیم اجرایی
 اطالعاتی بالینی

3 

بهره برداري از آزمایشگاه جهت 
 عملی دروس دانشگاهی تدریس

 4 ارزیابی تیم اجرایی 1396الی بهمن  1396مهر 

 5 گزارش دهی تیم اجرایی  1396اسفند  گزارش کارهاي انجام شده

1 Clinical decision support system 
2 Computerized provider order entry  
3 Electronic prescribing system 
4 Electronic health record 
5 Hospital information system 

                                                           



 اعتبارات موردنیاز برنامه:
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

   
   
   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 1395اسفند پایان زمان پایش اول: 

 1396پایان خرداد زمان پایش دوم: 

 1396پایان شهریور زمان پایش سوم: 

 1396پایان بهمن زمان پایش چهارم: 

 1396پایان اسفند زمان پایش پنجم: 

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در 

زمان پایش 
 پنجم

تحقق در 
زمان پایش 

 چهارم

تحقق در زمان 
 پایش سوم

زمان تحقق در 
 پایش دوم

تحقق در زمان 
 پایش اول

 خروجی

      50آزمایشگاه راه اندازي شده با نصب حدود 
 درصد نرم افزارها و سیستم هاي اطالعاتی

     نصب تمامی نرم افزارها و سیستم هاي اطالعاتی 
     سیستم هاي اطالعاتی بومی سازي شده 
      آزمایشگاه جهت تدریس طی یک ترماستفاده از 
     گزارش نهایی 

 



 
 

                                                                                                     

 

 

 »1396مامائی و سالمت باروريبرنامه هاي عملیاتی کارگروه توسعه دانش «

 
 
 

 یزددانشگاه علوم پزشکی 

 رآمایشی کشو 7منطقه  

 1395اسفند 

 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 رمت برنامه عملیاتیف

 تدوین جایگاه هاي شغلی ماما در ایران در راستاي شرح وظایف مصوب عنوان برنامه:

  ارائه دهنده:

:هفتم کالن منطقه آمایشی :کاشان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی 

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  یدانشگاه 

 برنامه ناظر به:
 توسعه و ارتقاي زیر ساختهاي آموزش پرشگی بسته:

 ----مأموریت مشترك:

 گسترش زیر ساخت هاي الزم براي تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه وکشور مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
 توسعه جایگاه عملکردي فارغ التحصیالن

 ی در سطوح مختلف جامعهرفع نیازهاي مرتبط با خدمات مامای

 افزایش اشتغال به کار فارغ التحصیالن مامایی

 کمک به تدوین کوریکولوم بر اساس نیاز جامعه

 بازه زمانی اجراي برنامه:
 ماه 12 1/1/96 از: 1/1/97 تا:



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
مادران و نوزادان بوده و شاخص هاي یکی از مهم ترین نیازهاي جوامع در طول دوره هاي مختلف سالمت 

مرتبط با سالمت آنان به عنوان شاخص توسعه یافتگی به حساب می آید. از طرف دیگر اشتغال دانشجویان 
مامایی به عنوان یکی از دغدغه هاي اصلی سیستم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب می آید. به 

سازي دولت و توسعه مصادیق شغلی در متن جامعه و  ویژه اینکه در سال هاي اخیر تأکید بر کوچک
تقویت بخش خصوصی می باشد. پر واضح است که عملکرد هر حرفه اي در صورتی بیشترین اثربخشی را 
در راستاي دستیابی به اهداف همان حرفه خواهد داشت که ارتباط معنی داري خود را با بخش آکادمیک و 

سد در این برهه از زمان ضروري است تا ضمن در نظر گرفتن علمی حفظ کند؛ از اینرو بنظر می ر
کوریکولوم آموزشی و شرح وظایف مصوب رشته مامایی، جایگاه هاي مختلف شغلی را بررسی، بازنگري 

تا با فعال سازي بخش خصوصی به تقویت حرفه و بخش دولتی و بکارگیري و به جامعه معرفی شود 
هرچه بهتر و با کیفیت تر ماما در کشور اقدام و به صورت همه جانبه و فراگیر در راستاي ارتقاي شاخص 

 هاي بهداشتی مادر و کودك اقدام شود. 

 فعالیت ها 
شاخص 
 ارزیابی

 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی

 غوجود ابال
 1/2/96تا  1/1/96

دبیرخانه 
 کالن منطقه

آماده کردن ابالغ و تعیین شرح وظایف اعضا 
 و دبیر کمیته 

1 

 2 بررسی شرح وظایف مصوب مامایی کمیته 30/2/96تا  1/1/96 
 3 بررسی کوریکولوم آموزشی مامایی کمیته 30/3/96تا  1/1/96 
 

 کمیته 30/5/96تا  30/3/96
تبط با مامایی در تهیه مصادیق شغلی مر

راستاي شرح وظایف و کوریکولوم آموزش 
 مامایی

4 

 
 اعضاي کمیته 30/6/96تا  30/5/96

تهیه لیست جایگاه هاي شغلی مرتبط با 
و بخش  مامایی موجود در بخش دولتی

 خصوصی
5 

 
 اعضاي کمیته 30/8/96تا  30/6/96

تدوین جایگاه هاي نوین شغلی مرتبط با 
 مامایی در کشور

7 

 
 30/9/96تا 30/8/96

اعضاي هیئت 
علمی 

 اعتباریابی درونی
8 



 دانشکده
 

 30/10/96تا 30/9/96
اعضاي هیئت 

 علمی قطب
 اعتباریابی خارجی

9 

 10 ارائه جایگاه هاي شغلی مرتبط به وزارتخانه دبیر کمیته 30/12/96تا30/10/96 
 
 
 
 
 
 

 اعتبارات موردنیاز برنامه:
 میزان اعتبار نه کردمحل هزی محل تأمین اعتبار

با توجه به اینکه در راستاي 
می باشد  7ماموریت ویژه قطب 

 7انتظار  می رود دبیرخانه قطب 
 هزینه را تقبل نماید

برنامه ریزي و اجراي  
، حق جلسات مشترك

، اعضاء کارگروه الزحمه
پذیرایی مشارکت کنندگان، 

 تردد مشارکت کنندگان

 میلیون ریال 200

   
   

 طع زمانی پایش برنامه:مقا

 30/6/96زمان پایش اول: 

 1/10/96زمان پایش دوم: 

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان پایش 

 سوم
تحقق در زمان 

 پایش دوم
تحقق در زمان 

 پایش اول
 خروجی

   لیست جایگاه هاي شغلی ماما در سیستم 
   ه شغلیسرفصل خدمات ارائه شده در هر جایگا 

 



 

 

 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 فرمت برنامه عملیاتی

 مامایی  6برگزاري آزمون نظري و عملی قبل از ورود به عرصه(پره عرصه) جهت دانشجویان ترم عنوان برنامه:

  ارائه دهنده:

:کالن منطقه آمایشی :شهرکرد دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی 

 
 تأیید کننده برنامه:

 
 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 ارتقا آموزش بسته:

 مأموریت مشترك:

 کارگروه توسعه علوم ماماییمأموریت ویژه: 

 اهداف برنامه:

 ارتقا ء سطح توانمندي علمی و عملی  دانشجویان 

 پاسخگو کردن آموزش  

 ارتقاء سطح ارئه خدمات مامایی در جامعه

 بازه زمانی اجراي برنامه:

 دو نیمسال از: تا:



 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:
فوریت  ، نیاز به سطح باالي مهارتهاي تخصصی و تکنیکهاي بالینی ،با توجه به حساسیت زیاد حرفه مامایی

 و یی را دارندماما آزمون جامعداشتن اقدامات مامایی ونظر به اینکه دانشجویان استرس و اضطراب برگزاري 
و به جهت مرور دانسته ها و دانش کسب بمنظور ارزیابی تواناییهاي حرفه اي دانشجویان قبل از ورود به عرصه 

مشابه با آزمون  پایان دوره برگزار تا ضمن  (نظري و عملی) آزمونی ، ورود به این رشته پس از  شده سه سال
جهت ورود به عرصه آمادگی الزم را کسب نموده و در ، جوارزیابی ،ارتقاء و تثبیت آموخته هاي قبلی دانش

 تحصیلی تسهیل گردد. لنهایت توانایی الزم براي آزمون جامع و فارغ ا

 فعالیت ها 

شاخص ارزیابی و 
میزان پیشرفت 
فعالیت در بازه 

زمانی (از صفر تا 
 صد درصد)

 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی

 15/1/96- 
30/3/96 

گروه مامایی 
دانشگاه 
  شهرکرد

 1 تصویب برنامه 

 30/3/96- 
30/5/96 

گروه  
 آموزشی

 2 تهیه برنامه برگزاري آزمون

گروه  -30/5/96   3 دانشگاه شهرکردپایلوت برنامه در 



 آموزشی 30/11/96
    4 

 اعتبارات موردنیاز برنامه:
ه انجام می شود و ساعات حضور بصورت کارکرد با توجه به اینکه برگزاري آزمون تئوري و عملی توسط گرو

 اعضاي هیئت علمی در قالب واحد هاي ترم محاسبه میگردد هزینه مستقیمی  بدنبال نخواهد داشت .

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

با توجه به اینکه در راستاي 
می  7ماموریت ویژه قطب 
باشد انتظار  می رود 

هزینه را  7دبیرخانه قطب 
 تقبل نماید

برنامه ریزي و اجراي  
، حق جلسات مشترك

، اعضاء کارگروه الزحمه
 رکت کنندگان، پذیرایی مشا

 میلیون ریال 100

   
   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 30/3/96زمان پایش اول: 

 30/5/96 زمان پایش دوم:

 30/11/96: زمان پایش سوم

 مه:خروجی هاي مورد انتظار برنا

تحقق در زمان 
 پایش سوم

تحقق در زمان 
 پایش دوم

تحقق در زمان 
 پایش اول

 خروجی

   تهیه برنامه امتحان قبل از عرصه 
   برگزاري امتحان قبل از عرصه 

 

 

 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 رمت برنامه عملیاتیف

 شغلی و خانوادگی تدوین بسته حمایتی از ماماها دربحران هاي عنوان برنامه:

 )و .. واسیب هاي شغلی بیماري شغلی ،(فقدان، سوگ 

  ارائه دهنده:
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی: هفتم کالن منطقه آمایشی:

 شهرکرد
 

 تأیید کننده برنامه:
 

 سطح برنامه:
 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:
 جامعه سالم)-امنیت روانی ماماها(ماماي سالمحرکت به سوي بسته:

 مأموریت مشترك:

 * مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
رفع موانع ارائه خدمات مامایی 

 سالمت روان مادران و ارایه دهندگان خدمتارتقا 

کاربردي مرتبط با علوم پزشکی  -ارتقا کیفیت آموزشهاي علمی 

  پاسخگو کردن آموزشهاي علوم پزشکی 

 بازه زمانی اجراي برنامه:
 ماه12 15/1/96از: 15/1/97تا:



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
خانوادگی با بحران هاي مختلفی روبرومی شوند که عدم مدیریت صحیح آن می تواند ماماها درطی زندگی حرفه اي و 

 سالمت مادران  و کودکان ونهایتا جامعه را به مخاطره اندازد.
بحران نقطه عطفی درسیرهر چیزي، زمان،مرحله یا  از رایجترین تعاریف  بحران می توان به موارد ذیل اشاره نمود .

حران تهدید واقعی نسبت به هدف ها و مقاصد عوامل ).با حساس است(فرهنگی و بستررویدادي تعیین کننده ی
بحران نقطه عطف خطیري براي هر ارگانیزم،اعم از فرد، جامعه یا سیستم، با توجه به توانایی و آمادگی .)درگیراست(واینر

اید بیمارستانهاب).آنها براي انطباق با شرایط جدید است(استویان نیکولوف مادژاروف
 باشتاب و مدوام حرکت با صداتوام و پرسر و شلوغ هاي محالستراحتوتسکیناالمبیمارانباشندامابخش زنان و زایمان،محیط

 تاثیر بیمارستان مجموعه فضاي گردد، بحران هنگام ویژه به خانواده اعضاي در ترس سبب توانند می همگی که است وعجله
 سازنده که دارند را جادوگرانی حکم کارکنان آنان هاي خانواده و بیماران دید از در بردارد ها خانواده براي یادماندنی به

هستند، در حالی که پرسنل نیز خود با بحران و استرسهاي مختلفی روبرو هستند که  مدیریت  میدهد رخ که هرآنچه
هاي  یاري از  ارائه دهندگان مراقبتمطالعات نشان داده است بسنماید. به عنوان مثال  بحران توسط آنان را دچار اختالل می

کنند، عالوه بر  داد فقدان جنینی و نوزادي در محل خدمت  خود آنان نیز سوگ را تجربه می  بهداشتی و درمانی هنگام رخ
این ترس از متهم شناخته شدن سبب افزایش استرس و تنش این پرسنل میشود و در چنین شرایطی وظیفه مراقبت از یک 

 تعداد بنابراین میباشد پراسترس و سخت مشاغل از مامایی که ازآنجایی عالوه بر این را نیز به عهده دارند . مادر سوگوار
به منظور ارائه مراقبت موثر  شغلی نیز میشوند. آسیبهاي و بیماریها انواع دچار خدمت سنوات درطی ازماماها توجهی قابل

نیز باید  از امنیت روانی و شغلی  عمیقی از بحران  و تاثیر آن بر مادر خودارائه دهندگان مراقبت الزم است عالوه بر  درك 
برخوردار باشد . درك تجربیات دیگران به منظور تدوین و اجراي راهکارهاي مناسب و به موقع جهت پرداختن به نیازهاي 

 ضروري است . منحصر به فرد ماماها با  تجربه  بحران شغلی  و خانوادگی 
رت بهره وري حرفه اي الزم است ضرور و  بهداشت باروري و مامایی در برنامه هاي ارتقا سالمت و خانوادهنقش با توجه به 

ماماها  از امنیت روانی مطلوب برخوردار باشند.  در حالی که در کشورایران تاکنون هیچ بسته حمایتی در بحران هاي 
 ران هاي مامایی ضروري است .مامایی وجود ندارد، لذا  تدوین یک بسته حمایتی جهت بح

 

 فعالیت ها 
و  شاخص ارزیابی

میزان پیشرفت 
 در بازه زمانی فعالیت

(از صفر تا صد 
 درصد)

 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی

 15/1/96–
16/3/96 

گروه مامایی 
هاي  دانشکده

پرستاري و 
مامایی در 

منطقه 
 آمایشی هفتم

ماماها تهیه لیستی از قوانین حمایتی موجود از 
 در زمان وقوع بحران(شغلی و خانوادگی)

1 

 17/3/96–
17/7/96 

معاونت 
آموزشی  

هاي پیش روي ماماها(حرفه تهیه لیستی از بحران
 اي و خانوادگی)

2 



دانشگاه/ 
 دانشکده 

 18/7/96–
18/12/96 

گروه هاي 
 آموزشی

تدوین بسته حمایتی بر اساس نیاز سنجی انجام 
 شده و امکانات بومی هر منطقه 

3 

دانشکده ها و  97سال  
گروه هاي 

 آموزشی

بکارگیري بسته حمایتی به صورت پایلوت در  
 منطقه آمایشی هفتم 

4 

 اعتبارات موردنیاز برنامه:
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

اینکه در راستاي با توجه به 
می  7ماموریت ویژه قطب 
باشد انتظار  می رود 

هزینه را  7دبیرخانه قطب 
 تقبل نماید

برنامه ریزي و اجراي  
، حق جلسات مشترك

، اعضاء کارگروه الزحمه
پذیرایی مشارکت کنندگان، 

 تردد مشارکت کنندگان

 میلیون ریال 200

   
   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 زمان پایش اول: 

 15/1/98زمان پایش دوم:

 15/1/99زمان پایش سوم

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان پایش 

 سوم
تحقق در زمان 

 پایش دوم
تحقق در زمان 

 پایش اول
 خروجی

    تدوین بسته حمایتی 
    موافقت وزارت بهداشت  و دانشگاههاي آمایشی

 منطقه هفتم 
 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 رمت برنامه عملیاتیف

  آموزش مادران مبتنی بر وب و شبکه اجتماعی مجازي  طراحی برنامه عنوان برنامه:

  ارائه دهنده:
:کالن منطقه آمایشی :شهرکرددانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی 

 
 تأیید کننده برنامه:

 
 سطح برنامه:

 ملی نطقه ايم  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 کارگروه توسعه علوم مامایی /حرکت به سوي دانشگاههاي نسل سوم / ماموریت گرایی بسته:

 مأموریت مشترك:

 کارگروه توسعه علوم مامایی مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
 کاربردي کردن آموزشها 

 رفع نیازهاي بومی و منطقه اي 

کاربردي مرتبط با علوم پزشکی  -ت آموزشهاي علمیارتقا کیفی 

  پاسخگو کردن آموزشهاي علوم پزشکی 

 بازه زمانی اجراي برنامه:
 ماه 12 1/12/95از: 1/11/96تا:



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
اخته اسـت. وب سـایتها   اي به نـام وب سـایت مواجـه سـ    پیدایش اینترنت و به دنبال آن وب جهان گستر، جهان را با پدیده

ابزارهاي مناسبی بـراي برقـراري ارتبـاط بـین سـازمان هــا، کـاربران و شـهروندان هسـتند و مهمتـرین هــدف هــر وب        
سـایت، ارائـه اطالعـاتی اسـت کـه پاسخگوي انتظارات کاربران باشد. امـروزه میلیـون هـا نفــر در سراســر جهــان از وب    

د کـه  دارآوري نوین در دنیـاي کنـونی متنـوع ایـن توانـایی را       فن. برندات مورد نیاز خود بهره میبـراي دسترسی به اطالع
المللـی در آمـوزش و    ت بیناطالعا و ارتباطات میتواند از مشارکتفرآیند آموزش و یادگیري مؤثر آموزشی را تسهیل کنند  

گسـترة وسـیعی از    ،وارد شـده در حـوزة آمـوزش   آوریهـاي جدیـد    در حال حاضر فن. اي آموزش حمایت کند توسعه حرفه
آوري جدیـد بیشـترین روش   درفـن . را ایجـاد نمـوده اسـت    روشهاي یادگیري و مهارت آموزشی مؤثر بـر زنـدگی فراگیـران   

گیري از سیستمهاي الکترونیکـی ماننـد    الکترونیکی است. منظور از آموزش الکترونیکی به طور کلی بهره کاربردي، آموزش 
نظـایر ایـن    شبکه هاي اجتماعی و هاي مجازي و هاي الکترونیکی، خبرنامه اي، نشریهچند رسانه ینترنت، دیسکهايرایانه، ا

 جویی در وقت و هزینه و کاهش اتـالف انـرژي ضـمن یـادگیري بهتـر و      که با هدف کاستن از رفت و آمدها، صرفهباشد می
آنان از خود خالقیـت، نـوآوري و کنجکـاوي مـؤثر بـر یـادگیري        را تشویق میکند تا زنان  گیرد. این روشمؤثرتر صورت می

 .ماندگار نشان بدهند
یاد میدهند، به  زنانبه  مربیعالوه بر اینکه به عنوان یک  و تلفن هاي همراه از قبیل کامپیوتر آموزشی هاي جدید آوري فن

هـاي آمـوزش   یکـی از روش  .ر انتقادي برانگیزندرا به بحث و مذاکره و تفک مادرانعنوان یک برانگیزاننده و محرك میتوانند 
  و استفاده از شبکه هاي اجتماعی از طریق کامپیوتر و موبایل است. آموزش مبتنی بر وب ،الکترونیک

همچنین به دلیل امکان دسترسی آسان و سریع اقشار مختلف جامعه بـه ویـژه زنـان در محیطهـاي خـانواده و اجتمـاع بـه     
هاي انجام امور فرهنگی تحـول یافتــه اســت. در   انسانها و شیوه اندیشـه و اینترنت، سطح دانایی افراد، راههاي مؤثربرتفکـر

اهمیت خواهد بود. فراگیر شدن اینترنت سـبب شـده    به یک اندازه حائز زي در عرصهری ایـن راسـتا، فرصـت یـابی و برنامه
هــا بــه    تـا ایـن رسـانه بـه عنـوان ابـزاري بـراي آگـاهی از اخبـار و رویدادهاي روز مورد استفاده قرار گیــرد و خــانواده  

بدیهی است کـه تقریباً نیمی از جامعه بهره برند.  ویـژه زنـان از آن بـراي کسـب آگاهی بیشتر درباره موضوعات مورد عالقه
شخصـیتی و   بانوان بـا توجـه بـه ویژگیهـاي خــاص     . جایگـاهی خـاص برخوردارنـد را زنان تشکیل مـیدهنـد و از نقـش و

 روحیه فردي و اجتماعی، رویکرد متفـاوتی در اسـتفاده از اینترنـت دارنـد. جــدا از تأثیرهـایی کـه تفاوتهـاي جنسـیتی در         
یـابی آنـان نیـز     اسـتفاده از اینترنـت میـان مـردان و زنـان پدیـد آورده است، تمایزهـاي چشـمگیري در رفتارهـاي اطـالع    

. از انجاییکه دسترسی زنان و به ویژه مادران به چنین سیستم آموزشی می تواند با افزایش سـطح آگـاهی   پدیدار گشته است
یش امکان پیگیري و پایش آنان توسط مراکز ارایـه دهنـده خـدمات منجـر بـه      و دانش و حتی در سطوح کاربردي تر با افزا

 افزایش سطح سالمت زنان و متعاقبا خانواده و جامعه خواهد شد استفاده از چنین سیستم آموزشی توصیه می گردد.
 

 
 فعالیت ها 

و  شاخص ارزیابی
میزان پیشرفت 

 در بازه زمانی فعالیت
(از صفر تا صد 

 درصد)

 ردیف مرحله مسئول مانیبازه ز

دبیرخانه  1/2/96 –1/12/95 وجود سرفصل 
 کالن منطقه 

 تهیه سرفصل  برنامه هاي آموزشی 
 علمی کاربردي منتخب 

1 

معاونت  1/6/96 –1/2/96 نامه موافقت وزارت   2 تصویب سرفصل در واحد ذي ربط وزارت 



آموزشی  
دانشگاه/ 
 دانشکده 

گروه هاي  1/8/96 – 1/6/96 وجود محتوا
 آموزشی

 3 تولید برنامه ها و محتواي آموزشی

تعداد ثبت نام 
 کنندگان و  

1/8/96 – 
1/11/96 

دانشکده ها و 
گروه هاي 

 آموزشی

ثبت نام و جذب متقاضیان شرکت در دوره 
 آموزشی

4 

 5 و ......   

 اعتبارات موردنیاز برنامه:
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

با توجه به اینکه در راستاي 
می  7ماموریت ویژه قطب 
باشد انتظار  می رود 

هزینه را  7دبیرخانه قطب 
 تقبل نماید

برنامه ریزي و اجراي  
، حق جلسات مشترك

، اعضاء کارگروه الزحمه
پذیرایی مشارکت کنندگان، 

، تردد مشارکت کنندگان
برنامه نویسی و پشتیبانی 

 برنامه

 میلیون ریال 500

   
   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 1/6/96زمان پایش اول: 

 1/8/96زمان پایش دوم:

 1/12/96:زمان پایش سوم

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان پایش  تحقق در زمان  تحقق در زمان   خروجی



 پایش اول پایش دوم سوم
    سرفصل دوره ها 
   ري دوره هاموافقت وزارت با برگزا 

 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 رمت برنامه عملیاتیف

 عنوان برنامه:
 کارآموزي و کارآموزي در عرصه هاي رشته کارشناسی مامایی Log bookتدوین بازنگري و 

  ارائه دهنده:

:هفتم کالن منطقه آمایشی :کاشان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی 

 سطح برنامه:

 ملی نطقه ايم  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون هاي علوم پزشکی بسته:

  - مأموریت مشترك:

 همکاري در تدوین، بازنگري و توسعه کوریکولوم هاي آموزشی مرتبط مأموریت ویژه:

 

 اهداف برنامه:
 توسعه مهارت هاي دانشجویان مامایی

 التحصیالن ماماییافزایش توانمندي هاي فارغ 

 یافتن آموزشهاي تئوري در بالین عینیت عملی کردن و 

 

 بازه زمانی اجراي برنامه:
 ماه 12 1/1/96از:  1/1/97تا: 



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
 

 می هاي متفاوتی قسمت در را خود دوره خصوص مامایی بالینی به حیطه در پزشکی دانش علوم فراگیران

کنند. اطمینان از کفایت مهارت هاي کسب شده در دانشجویان در بخش  می کسب متفاوتی و تجارب گذرانند
آموزشی دانشجویان و تبدیل آن  به ثبت تجربیات Log bookهاي مختلف بالینی یک ضرورت است. تدوین 

دانشجو  به بازخورد هارائ هدف رد یک واحد و نیز با یا قبولی براي دانشجو نمره از بخشی عنوان به اي به نمره
 کردن بهتر در فراگیران ترغیب براي مناسب روشی ها، میزان توانمندي انعکاس و کمک می کند. بازخورد

دوره  آموزشی حداقل اهداف با مقایسه آن شده و هاي عملی انجام باشد.  ثبت فعالیت می شان عملکرد
 هاي فعالیت بررسی کند و نیز با ترغیب می آن دانشجویان را جهت رفع و شده کمبودها و سبب کشف نقایص

 عملی تجارب کسب در آموزشی بالفعل گروه و بالقوه هاي توانایی توانند می گروه اساتید شده، ثبت

 .کنند استفاده آینده هاي برنامه در ارتقا حاصله نتایج از و کرده ارزیابی را دانشجویان

 کسب جهت ایجاد زمینه در بخش، موفقیت میزان وانندت می مسئولین نیز شده، ثبت هاي فعالیت بررسی با

 نتایج براساس می توانند  برنامه مسئول همراه به کنند. اساتید گروه ارزیابی را دانشجویان عملی تجارب

 از نیز را دانشجویان و دهند ارتقا را آموزشی برنامه دانشجویان، نظرات و ها بوك بررسی لوگ از حاصل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .سازند آگاه شده اخذ تصمیمات

مشترك، دانشجویان مامایی در فیلدهاي آموزشی با جغرافیاي  Log bookانتظار می رود با تدوین بسته 
 کشور دست یابند. متفاوت به اهداف حداقلی مشترك در زمینه هاي مختلف مرتبط با علوم مامایی درکل

 

 فعالیت ها 

 مرحله مسئول بازه زمانی شاخص ارزیابی
ردی
 ف

تا  1/1/96 وجود سرفصل
1/2/96 

 کمیته
 1 تهیه سرفصل برنامه هاي آموزشی بالینی 

وجود شرح 
 وظایف

تا  1/2/96
1/3/96 

 کمیته
 2 بررسی شرح وظایف مصوب مامایی

وجود کوریکولوم 
 آموزشی

تا  1/3/96
1/4/96 

 میتهک
 3 بررسی کوریکولوم آموزشی مامایی

تا  1/4/96 
1/7/96 

 کمیته
 4 تهیه الگ بوك ها و بررسی هاي تخصصی



 
تا  1/7/96

1/9/96 

اعضاي هیئت 
دانشگاه  علمی

 ع.پ.کاشان

 5 اعتباریابی درونی

تا  1/9/96 
1/11/96 

اعضاي هیئت 
 علمی قطب

 6 اعتباریابی خارجی

 1/11/96 
 1/12/96تا

 یتهدبیر کم
 7 ارائه الگ بوك ها به وزارتخانه

 اعتبارات موردنیاز برنامه:
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

با توجه به اینکه در راستاي 
می  7ماموریت ویژه قطب 
باشد انتظار  می رود 

هزینه را  7دبیرخانه قطب 
 تقبل نماید

برنامه ریزي و اجراي جلسات  
اعضاء  مشترك، حق الزحمه

کارگروه، پذیرایی مشارکت 
کنندگان، تردد مشارکت 

 کنندگان

 میلیون ریال 200

   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 1/7/96زمان پایش اول: 

 1/9/96زمان پایش دوم: 

 زمان پایش سوم

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان 

 پایش سوم
تحقق در زمان 

 پایش دوم
تحقق در زمان 

 پایش اول
 خروجی

   آماده شدن الگ بوك ها ي اولیه  
    تهیه الگ بوك ها  وارسال جهت  اعتباریابی



 خارجی
 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 رمت برنامه عملیاتیف

 ارتقا وضعیت اجراي آیین نامه هیات علمی بالینی مامایی عنوان برنامه:

 دکتر کهن  ارائه دهنده:

:7کالن منطقه آمایشی :اصفهان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی 

 سطح برنامه:

 دانشگاهی  منطقه اي ملی *

 برنامه ناظر به:

 بسته:

 مأموریت مشترك:

 کارگروه توسعه علوم مامایی مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
 تبیین تجارب مدرسین مامایی از اجراي هیات علمی بالینی مامایی

 تبیین تجارب دانشجویان و مدیران گروه مامایی از اجراي هیات علمی بالینی مامایی

 بیمارستان و زایشگاه از اجراي هیات علمی بالینی ماماییتبیین تجارب مسئولین 

 ارایه راهکارهاي ارتقا آموزش مامایی با بازنگري و نحوه اجراي آیین نامه هیات علمی بالینی مامایی

 بازه زمانی اجراي برنامه:
 ماه 1395آبان  از: 1396آبان  تا:



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
 1392علمی بالینی مامایی به پیشنهاد بورد مامایی و توسط اداره امور هیات علمی از سال آیین نامه هیات 

دولتی ارسال گردید. تا گامی در جهت احیا آموزش بالینی مامایی و  زشکیجهت اجرا به دانشگاهاي علوم پ
ه در مقطع کارشناسی ترویج زایمان طبیعی و بهبود ارایه خدمات سالمت مادران برداشته شود. در این آیین نام

ارشد مامایی و دکتري، افراد با حداقل سه سال تجربه کار بالین بصورت مقیم در بالین استخدام می شوند . در 
نفر جذب هیات علمی بالینی شده اند بنابراین الزم بود که  40-35این راستا تاکنون بیش از ده دانشگاه و 

لذا این  عف استخراج شده و بازنگري هاي الزم صورت گیرد.وضعیت اجراي این ایین نامه ، نقاط قوت و ض
مطالعه با رویکرد کیفی اقدام به جمع آوري اطالعات همه جانبه از مدیران گروه هاي مامایی، دانشجویان 

 مامایی، مسئولین دانشکده ها، مسئولین بیمارستان ها و اعضا هیات علمی بالینی نمود.
 

 فعالیت ها 
 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی شاخص ارزیابی

 1 انتخاب مشارکت کنندگان دکتر کهن یک سال  
تماس با مشارکت کنندگان و جمع آوري  دکتر کهن یک سال  

اطالعات از طریق مصاحبه حضوري، نامه 
 الکترونیکی 

2 

 3 تحلیل داده ها و ارایه گزارش دکتر کهن یک سال  
تخصصی مشترك در بورد تشکیل  پنل  دکتر کهن یک سال  

رشته مامایی و بهداشت باروري با حضور 
 متخصصین مدعو و بازنگري آیین نامه

4 



 اعتبارات موردنیاز برنامه:
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

با توجه به اینکه در راستاي 
می  7ماموریت ویژه قطب 
باشد انتظار  می رود 

 هزینه را 7دبیرخانه قطب 
 تقبل نماید

برنامه ریزي و اجراي  
مصاحبه ها، حق الزحمه 

محقق، پذیرایی مشارکت 
کنندگان، تردد مشارکت 

 کنندگان

 میلیون ریال 100

   
   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 1395بهمن زمان پایش اول: 

 1396خرداد  زمان پایش دوم:

 1396آبان  زمان پایش سوم

 برنامه:خروجی هاي مورد انتظار 
تحقق در زمان 

 پایش سوم
تحقق در زمان 

 پایش دوم
تحقق در زمان 

 پایش اول
 خروجی

  *  گزارش نهایی درباره وضعیت فعلی اجراي آیین
 نامه

* *  ارایه راهکارهاي ارتقا و بازنگري آیین نامه فعلی 
 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 رمت برنامه عملیاتیف

 یائسگی  سالمت زنان درکارشناسی ارشد رشته  تدوین کوریکلوم عنوان برنامه:

  ارائه دهنده:
:7 کالن منطقه آمایشی :شهید صدوقی یزد/  دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 دانشکده پرستاري مامایی

 سطح برنامه:
 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:
 ماموریت گرایی/ کارگروه توسعه علوم مامایی بسته:

 مأموریت مشترك:

 کارگروه توسعه علوم مامایی مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
 طراحی رشته اي جدید با توجه به وضعیت جمعیت و گروه سنی زنان

 

 

 پزشکیپاسخگو کردن آموزشهاي علوم 

 بازه زمانی اجراي برنامه:
 ماه 14ماه 15/1/96از: 30/2/97تا:



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
در اکثر کشورهاي  1امروزه با توجه به کاهش میزان باروري و بهبود وضعیت سالمت افراد، امید به زندگی

دنیا افزایش چشمگیري یافته است و همراه با آن افزایش جمعیت گروههاي سنی میانسال و سالمند قابل 
مشاهده است که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. در این میان امید به زندگی براي زنان 

سال  7یافته زنان بطور متوسط  افزایش بیشتري را نشان داده است بطوري که در کشورهاي توسعه
). لذا مسن شدن جمعیت جهان بویژه بر روي زنان 2005، 2طوالنی تر از مردان زندگی می کنند (هلمز

تأثیر می گذارد، زیرا بیشتر از مردان عمر می کنند و از بار مضاعف تبعیضهاي جنسیتی و سنی رنج برده 
ل می کنند و به دلیل طول عمر بیشتر، سالمتی آنان و مشکالت سالمت باروري خود را به کهنسالی منتق

تاثیر بیشتري بر خود و اطرافیانشان می گذارد و متاسفانه کیفیت زندگیشان متناسب با کمیت آن افزایش 
 ).2004، 3نمی یابد(تابلوسکی

)، 2009، 4سال گزارش شده است( پورملک و همکاران 73هر چند امید به زندگی براي زنان ایرانی حدود 
سال زندگی با بیماري، (  15سال می باشد، یعنی حدوداً  59براي زنان ایرانی  5اما امید به زندگی سالم

. همراه با سالمندي جمعیت، بار بیماري هاي غیر واگیر نیز در حال افزایش )2007 ،6هوسمان و همکاران
ساله و بیشتر دیده  50ان ش سن، در زناست و متاسفانه بیشترین بار بیماري هاي غیر واگیر به دلیل افزای

و این در حالی است که این بیماریها با محدود کردن عوامل خطر و تعدیل شیوه زندگی از جمله می شود 
، مصرف دخانیات، رژیم هاي غذایی ناسالم، عدم تحرك و مصرف مضر الکل قابل پیشگیري می باشند

سگی مستعد تغییراتی می شوند که بر وضعیت سالمت همچنین زنان به دالیل فیزیولوژیک با پدیده یائ
آنان تأثیر گذار است، کاهش سطوح استروژن در بدن عالوه بر تغییرات وازو موتور و خلق و خو، زنان را 
مستعد بیماري هاي قلبی عروقی، پوکی استخوان، افسردگی، مشکالت سیستم ادراري و ارتباطات جنسی 

این مشکالت لزوم تربیت نیروهایی به صورت تخصصی جهت ارتقاء  ) که همه2003، 7می نماید(کویین
 وضعیت سالمت زنان در این گروه سنی را نشان می دهد.

 
 
 
 
 
 
 
 

1  - Life expectancy 
2  - Holmes 
3  - Tabloski 
4  - Pourmalek et al 
5  - Healthy life expectancy 
6 - Housmann et al 
7 - Quinn 

                                                           



 فعالیت ها 

 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی شاخص ارزیابی
 15/1/96-

15/2/96 
دکتر 

 انجذاب
تعیین اعضاء کارگروه تدوین برنامه 

 مربوطه
1 

 15/2/96-
31/2/96 

دبیر کالن 
منطقه یا 

معاون 
 آموزشی یزد

 2 صدور ابالغ اعضائ

 31/2/96- 
30/7/96 

اعضاء 
کارگروه 
 مربوطه

به صورت  هم اندیشی برگزاري جلسات
تماس با مشارکت ، مجازي و حضوري

کنندگان و جمع آوري اطالعات از طریق 
 نامه الکترونیکی و جلسات حضوري

 

 30/7/96- 
30/9/96 

اعضاء 
کارگروه 
 مربوطه

 3 تهیه سرفصل  برنامه هاي آموزشی

 30/9/96- 
30/10/96 

اعضاء 
کارگروه 

مربوطه و 
اعضاء 

کارگروه 
توسعه علوم 

 مامایی

تصویب سرفصل در کارگروه مربوطه و 
 مصوب در منطقه آمایشی
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 30/10/96-
30/11/96 

دکتر 
 انجذاب

تشکیل  پنل تخصصی مشترك در بورد 
رشته مامایی و بهداشت باروري با حضور 

ارائه کوریکلوم  متخصصین مدعو و
 مربوطه

 

 30/11/96- 
30/2/97 

معاونت 
آموزشی 

وزارت 
 متبوع

 5 تصویب سرفصل در واحد ذي ربط وزارت

     



 
 

 اعتبارات موردنیاز برنامه:
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

راستاي با توجه به اینکه در 
می  7ماموریت ویژه قطب 
باشد انتظار  می رود 

هزینه را  7دبیرخانه قطب 
 تقبل نماید

برنامه ریزي و اجراي  
، حق جلسات مشترك

، اعضاء کارگروه الزحمه
پذیرایی مشارکت کنندگان، 

 تردد مشارکت کنندگان

 میلیون ریال 200

   
   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 30/7/96زمان پایش اول: 

 30/11/96زمان پایش دوم:

 30/2/97:زمان پایش سوم

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان 

 پایش سوم
تحقق در زمان 

 پایش دوم
تحقق در زمان 

 پایش اول
 خروجی

   لوم آموزشیوتهیه کوریک 
    وزارت مربوطهاخذ مجوز از شوراي گسترش 

 ا رشته جدیددر رابطه ب
 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)
 رمت برنامه عملیاتیف

 طراحی کوریکلوم آموزشی رشته سالمت نوجوان   عنوان برنامه:

  ارائه دهنده:

:7 کالن منطقه آمایشی :شهید صدوقی یزد/  دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی
 دانشکده پرستاري مامایی

 سطح برنامه:

 دانشگاهی  ايمنطقه  ملی ■

 برنامه ناظر به:

 ماموریت گرایی/ کارگروه توسعه علوم مامایی بسته:

 مأموریت مشترك:

 کارگروه توسعه علوم مامایی مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
 اشتغال زایی براي فارغ التحصیالن رشته مامایی

 سالمت نوجوان تاسیس مراکز ارائه خدمات دوستدار نوجوان به منظور رفع نیازهاي

 تعریف جایگاه خاص براي ارائه خدمات تا نوجوانان و والدین بدانند براي دریافت خدمات به کجا مراجعه کنند.

 تخصصی ، به روز و مبتنی بر شواهد علمی متمرکز، ارائه خدمات به صورت

 تربیت نیروي انسانی مورد نیاز براي ارائه خدمات سالمت به نوجوانان و والدین 

 بازه زمانی اجراي برنامه:
 : فروردینماه 20,1,96از: 20,12,96 اسفند تا:

1 
 



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
گسترش رشـته هـاي     ،در راستاي فعالیت هاي مرتبط با بسته تحول و نو آوري در حوزه آموزش علوم پزشکی

مرتبط به منظور تعریف جایگاه هاي حرفه اي جدید براي فارغ التحصیالن رشته و نیز تامین نیاز جامعه به ویژه 
از دیـدگاه سـازمان جهـانی     در ایران سالمت نوجوانانداشتن نوجوانان و والدین آنها و نیز در راستاي اولویت 

 آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. ی طراحی برنامه آموزش ، تاسیس رشته وبهداشت
رشته مامایی بنا به ماهیت حرفه اي یکی از مرتبط ترین رشته ها براي ارائه خدمات به نوجوانان محسـوب مـی   

در ایران نوجوانان گروه آسیب پذیري از جامعه محسوب می شوند که علی رغم جمعیت قابل توجه شـان   شود.
آنان پیش بینی نشده و همانند زنان و کودکـان کـه در مراکـز بهداشـتی     تخصص خاصی براي ارائه خدمات به 

و مرکز مشخصی درحال حاضر براي ارائه  متولی  ،درمانی به راحتی می توانند خدمات موردنیاز رادریافت نمایند
 با برخورداري از مهـارت   سالمت نوجوان رشتهفارغ التحصیالن بنابراین وجود ندارد.  خدمات تخصصی به آنان

پاسخگوي نیازهاي نوجوانان و والدین آن ها در جامعه بوده و بـا تاسـیس مراکـز    می توانند  هاي علمی و عملی
در قالـب   بوده اما در ایران بـه صـورت کمرنـگ    و فعال ارائه خدمات دوستدار نوجوان که در اکثر کشورها دائر

راحتی درمراکز مذکور بـه ارائـه خـدمات بپردازنـد. ارائـه خـدمات       ، بتوانند به شود بهداشت مدارس ارائه می
تخصصی  سالمت به نوجوانان  و خانواده هایشان یکی از مداخالت مهم و اثربخش محسوب می شـود کـه مـی    

و پیوند میان نوجوان  را به سمت ارتقاء سالمت سوق داده آسیب هاي اجتماعی و تواند سیماي رفتارهاي پرخطر
 ا استحکام بخشد.و خانواده ر

 
 فعالیت ها 

و  شاخص ارزیابی
میزان پیشرفت 
فعالیت در بازه 

زمانی (از صفر تا 
 صد درصد)

 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی

ارائه سر فصل 
 دروس 

تا 20,1,96
31,6,96 

با  دکتر تهمینه فرج خدا
و برد  همکاري قطب هفتم

 مامایی

تهیه سرفصل  برنامه 
آموزشی نظري، عملی و 

 تعیین کارآموزي  براساس
 تخصصیو  دروس اختیاري

1 

نامه موافقت 
شوراي گسترش 

 وزارت متبوع

تا 1,7,96
30,9,96 

با  دکتر تهمینه فرج خدا
، برد همکاري قطب هفتم

و نماینده شوراي  مامایی
 وزارت بهداشت گسترش

تصویب سرفصل در واحد 
 ذي ربط وزارت 

2 

ارائه محتواي 
 آموزشی

تا 1,10,96
30,11,96 

تهمینه فرج خدا با دکتر 
همکاري قطب هفتم و برد 

  مامایی

برنامه ها و  طراحی 
 محتواي آموزشی

 

نامه اعالم پذیرش  اعالم رشته توسط وزارت  وزارت بهداشت 1,12,96  

2 
 



دانشجو در رشته 
جدیدالتاسیس 

 وزارت متبوع

بهداشت جهت پذیرش  20,12,96تا
در  دانشجو در این رشته

  دانشگاه هاي متقاضی 
تعداد دانشجویان 
ثبت نام شده در 

دانشگاه ها در 
رشته 

 جدیدالتاسیس

گروه مامایی دانشکده  
پرستاري و مامایی دانشگاه 

 هاي کشور

و آموزش دانشجو  ثبت نام
در تاسیس رشته 

جدیدالتاسیس در دانشگاه 
 مربوطه

 

 اعتبارات موردنیاز برنامه:
 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار

  قطب هفتم قطب هفتم
   
   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 31,6,96زمان پایش اول: 

 30,9,96زمان پایش دوم:

 20,12,96:زمان پایش سوم

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان 

 پایش سوم
تحقق در زمان 

 پایش دوم
تحقق در زمان 

 پایش اول
 خروجی

    
    

 

3 
 



 سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا)

 رمت برنامه عملیاتیف

 تعیین وضعیت نیروي انسانی مامایی موجود کشور عنوان برنامه:

  ارائه دهنده:
:7 کالن منطقه آمایشی :شهید صدوقی یزد/  دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 دانشکده پرستاري مامایی

 سطح برنامه:
 ملی اي منطقه  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:
 ماموریت گرایی/ کارگروه توسعه علوم مامایی بسته:

 مأموریت مشترك:

 کارگروه توسعه علوم مامایی مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
جمع آوري و بررسی اطالعات نیروي انسانی مامایی به منظور نیاز سنجی نیروي  •

 مامایی ( تعیین کمبودها و نقاط قوت ) 
جهـت    تعیین و اجراي مداخالت براي بهبود و ارتقاي کمیـت خـدمات مامـایی    •

 دسترسی بهتر مردم به خدمات نظام سالمت

اجراي مداخالت براي کـاهش  مقایسه وضعیت موجود با استاندارد ها در راستاي  •
 مرگ ومیر مادران ونوزادان

برنامه ریزي و توزیع مناسب نیروي انسانی جهت دستیابی به مراقبـت سـالمت    •
 عادالنه و مطلوب

 
 
 



 
 بازه زمانی اجراي برنامه:

 ماه از: تا:
 شرح مختصر ضرورت و اهمیت برنامه:

رشد و توسعه هر جامعه در گرو بکارگیري صحیح منابع انسانی است امروز نیروي انسانی به عنوان یک 
عامل راهبردي در سازمان ها شناخته شده است. صاحب نظران علم مدیریت، توجه روزافزون را به نقش و 

موثر خدمات بهداشتی  نفوذ منابع انسانی بر سایر عوامل کلیه بهروه وري سازمان معطوف کرده اند. ارائه
درمانی به طور جدي تحت تاثیر منابع است. نگرانیهاي عمده در این زمینه شامل نامناسب بودن تعداد، 

 نوع، روش توزیع و عملکرد کارکنان می باشد. 
نیروي انسانی پایه و اساس وقلب نظام سالمت است. در بحث نیروي انسانی همواره پدیده عدم تعادل و 

ایی می کند. این موضوع در نظام سالمت پدیده اي ناخوشایند و پیچیده است که از نظر توازن خودنم
 تعداد از لحاظ کیفیت وازنظر توزیع اتفاق می افتد.

تربیت نیروي انسانی در نظام سالمت به میزان بیش از نیاز برآورد شده در هر کشور باعث اتالف هزینه 
رکنان در این حوزه گذشته از آثار اقتصادي و اجتماعی و هاي عمدي در کشور شده از طرفی کمبود کا

درمانی کیفیت این خدمات را نیز تحت  –تاثیر مستقیم آن در میزان دسترسی به خدمات بهداشتی 
الشعاع خود قرار می دهد و با توجه به نبود پژوهش کافی در مقوله ي منابع انسانی در حوزه سالمت 

 باشد.کشور انجام این بررسی نیاز می 
امید است با اجراي این برنامه به توان با برنامه ریزي و تربیت و توزیع مناسب نیروي انسانی جهت 

 دستیابی مراقبت سالمت عادالنه و مطلوب قدمی برداشته شود.

 فعالیت ها 
 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی شاخص ارزیابی

 20/1/96- 
31/2/96 

خانم مجاهد 
و اعضاء 
 کارگروه

 1 تشکیل جلسه با اعضاءگروه 

 31/2/96- 
31/3/96 

خانم مجاهد 
و اعضاء 
 کارگروه

ارسال فرم جمع اوري اطالعات براي 
 دانشگاه هاي علوم پزشکی 
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 31/3/96- 
30/9/96 

کلیه 
 دانشگاه ها

 3 جمع اوري اطالعات 



 30/9/96- 
20/12/96 

خانم مجاهد 
و اعضاء 
 کارگروه

نهایی به وزارت تهیه و ارسال گزارش 
 متبوع

4 

 
 اعتبارات موردنیاز برنامه:

 میزان اعتباربرآورد  محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
با توجه به اینکه در راستاي 

می  7ماموریت ویژه قطب 
باشد انتظار  می رود 

هزینه را  7دبیرخانه قطب 
 تقبل نماید

برنامه ریزي و اجراي  
جلسات، تهیه فرم هاي 

جمع جمع آوري اطالعات، 
آوري اطالعات، تهیه گزارش 

 نهایی و ارسال آن

 میلیون ریال 200

   
   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 31/3/96زمان پایش اول: 

 30/9/96زمان پایش دوم:

 20/12/96: زمان پایش سوم

 برنامه:خروجی هاي مورد انتظار 
تحقق در زمان 

 پایش سوم
تحقق در زمان 

 پایش دوم
تحقق در زمان 

 پایش اول
 خروجی

    فرم جمع اوري اطالعات 
   اطالعات جمع آوري شده 
   گزارش نهایی 

 



  سامانه ارزیابی بسته هاي تحول و نوآوري (آتنا) 

 رمت برنامه عملیاتیف

 کاربردي در تربیت دوال (همراه مادر) -راه اندازي دوره هاي آموزش علمی عنوان برنامه:

  ارائه دهنده:

:7 کالن منطقه آمایشی :شهید صدوقی یزد/  دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی
 دانشکده پرستاري مامایی

 سطح برنامه:

 ملی منطقه اي  دانشگاهی 

 برنامه ناظر به:

 ماموریت گرایی/ کارگروه توسعه علوم مامایی بسته:

 مأموریت مشترك:

 کارگروه توسعه علوم مامایی مأموریت ویژه:

 اهداف برنامه:
 ارتقاء سالمت مادران در راستا طرح تحول سالمت در بلوك زایمانی  -1

 کاربردي مرتبط با علوم پزشکی -آموزشهاي علمیارتقا کیفیت  -2

 شناساندن امر زایمان فیزیولوژیک به جامعه -3

 بهبود وضعیت نیروي انسانی در راستاي اجراي طرح همراه مادر( دوال) -4

 ایجاد فرصت هاي شغلی براي افراد جامعه -5

 بازه زمانی اجراي برنامه:
 ماه 10: ماه 1396خرداد  از: 1396ماه  اسفند تا:



 برنامه:ضرورت و اهمیت شرح مختصر 
به کارگیري نیروي انسانی به عنوان همراه مادر در پروسه زایمان ( دوال) در جهت ارتقا سالمت مادران و نیاز 

امر، جهت افزایش تحمل مادران جامعه با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این 

ائل و مشکالت روحی و روانی پیرامون بارداري از اهمیت ویژه اي برخوردار است. کاهش مسدرد زایمان و 

علیرغم اهمیت اجراي صحیح طرح دوال ( همراه) در مراکز درمانی کشور و فواید اجرایی این طرح (در ارتقا 

یی نشدن سالمت مادران و نوزادن و افزایش میزان زایمان طبیعی)، کمبود نیروي انسانی کارآمد باعث اجرا

طرح دوال به عنوان جزیی ثابت از مراحل لیبر و پس از زایمان گردیده در این راستا برگزاري دوره هاي آموزشی 

د در راستاي اجراي صحیح طرح ماماي می توان به عنوان همراه مادر ( دوال)نیروي انسانی تربیت  مربوطه جهت

اجراي دوره هاي کوتاه مدت و با توجه به پرداخت  که این موضوع می تواند با  موثر باشدهمراه در مراکز درمانی 

اقتصادي به بخش سالمت و درمان کمک شایانی نموده و با اجراي روانی و از نظر هزینه ها توسط خود افراد 

. لذا بر شودبرداشته  طرح همراه مادر به صورت آکادمیک قدمی مهم در راستاي ارتقا مراقبت مادران و نوزادان

در منطقه آمایشی  کاربردي در تربیت دوال (همراه مادر) -آن شدیم تا با راه اندازي دوره هاي آموزش علمی

 دست یابیم. مهمهفتم به این 

 

 فعالیت ها 
 ردیف مرحله مسئول بازه زمانی شاخص ارزیابی

مجوز برگزاري 
 دوره 

دبیرخانه  1/5/96 –1/3/96
 کالن منطقه 

مجوز برگزاري دوره هاي آموزش درخواست 
علمی کاربردي از معاونت آموزشی دانشگاه 

 علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

1 

کوریکولوم 
 آموزشی دوره

1/5/96– 
1/06/96 

 2 تهیه کوریکولوم آموزشی تربیت دوال گروه مامایی

نامه موافقت 
 معاونت آموزشی 

1/06/96- 
1/7/96 

معاونت 
آموزشی  
دانشگاه/ 
 دانشکده 

تصویب سرفصل در معاونت آموزشی 
 دانشگاه 

 

  تهیه محتواي آموزشی گروه مامایی 1/8/96-1/7/96 محتواي آموزشی
فراخوان برگزاري 

 دوره
دبیر خانه  1/9/96 -1/8/96

کارگروه 
اعالم فراخوان برگزاري دوره و ثبت نام از 

 متقاضیان شرکت در دوره
3 



توسعه علوم 
 مامایی

افراد شرکت 
 کننده

1/9/96-
30/11/96 

 4 کاربردي  -برگزاري دوره هاي آموزش علمی گروه مامایی

مدرك شرکت در 
 دوره آموزشی دوال

1/12/96- 
20/12/96 

برگزاري امتحان جامع پایان دوره و ارائه  گروه مامایی
 مدرك معتبر دوال به پذیرفته شدگان
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 -20/12/96 معرفی نامه
28/12/96 

دبیر خانه 
کارگروه 

توسعه علوم 
 مامایی

معرفی افراد آموزش دیده به معاونت درمان 
و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید 

صدوقی یزد جهت معرفی این افراد به 
 مادران باردار
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 اعتبارات موردنیاز برنامه:

 میزان اعتبار محل هزینه کرد محل تأمین اعتبار
با توجه به اینکه در راستاي 

می  7 ماموریت ویژه قطب
باشد انتظار  می رود 

هزینه را  7دبیرخانه قطب 
 تقبل نماید

برنامه ریزي و اجراي  
، حق جلسات مشترك

، اعضاء کارگروه الزحمه
برگزاري دوره هاي آموزش 

برگزاري ، کاربردي -علمی
 امتحان جامع پایان دوره

 میلیون ریال 200

   
   

 مقاطع زمانی پایش برنامه:

 96مهر ماه زمان پایش اول: 

 1396زمان پایش دوم: بهمن ماه 

 1397زمان پایش سوم: فروردین

 خروجی هاي مورد انتظار برنامه:
تحقق در زمان  تحقق در زمان  تحقق در زمان   خروجی



 پایش اول پایش دوم پایش سوم
    سرفصل دوره 
    موافقت معاونت آموزشی با برگزاري دوره 
   گواهی گذراندن دوره 
    معرفی نیروهاي آموزش دیده به مراکز بهداشتی

 و درمانی به عنوان همراه
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