
 

 

1 
 

 

 ربانهم عملیاتی کارگروه توسعه علوم رپستاری 

 6931-1398 اهی  رد سال 
 

 مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری
 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

Email:      nsd@nm.mui.ac.ir 

http://nm.mui.ac.ir/fa/db/nsd 
  213-14604610، 213-16420763شماره تماس: 

 

 تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاریتهیه و عنوان برنامه: 

http://nm.mui.ac.ir/fa/db/nsd
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 ملی سطح برنامه:

 بومی سازی و اجرایی نمودن فرایند پرستاری در کشور )در دو حوزه آموزش و خدمات(عنوان برنامه: 
 آمایش کشور 7با پایلوت منطقه  سطح برنامه:

 0931-0011 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار  شاخص ارزیابی

مورد نیاز 

  برنامه

 پیشرفت برنامه

اجرا 

 شده

نیاز به 

 پیگیری

اصفهان و مسئولین طرح در  طرحو ثبت و تصویب اقدام پژوهی پروپوزال  برنامه در قالب تدوین، تشکیل تیم 0

 شهرکرد

کد اختصاص داده  ماه 1

 شده به طرح
-   

مسئولین طرح در اصفهان و  سیستماتیک مرورمطالعه  انجامتحلیل موقعیت با  2

 شهرکرد

مشاهده گزارش  ماه 9

 نتایج
میلیون   3

 تومان

  

مطالعه کیفی با استفاده از بحث گروهی و استفاده از ظرفیت  انجامتحلیل موقعیت:  9

 کانال های ارتباطی مجازی

مسئولین طرح در اصفهان و 

 شهرکرد

مشاهده گزارش  ماه 9

 نتایج

*

* 

 

 اریپرست فرایند مدل اجرایی نامه شیوه" تدوین :عمل برنامه اولین تنظیم ریزی برنامه  9

 "پرستاری خدمات و آموزش حوزه در

میلیون   3 ابالغ صادر شده ماه 9 مسئولین طرح در اصفهان
 تومان

  

 امهن شیوه" : تشکیل پانل تخصصی و تصویبعمل برنامه اولین تنظیم ریزی برنامه 0

و ارائه شیوه نامه  "پرستاری خدمات و آموزش حوزه در پرستاری فرایند مدل اجرایی

 به حوزه معاونت پرستاری وزارت متبوع

توسعه علوم کارگروه 

پرستاری/معاونت پرستاری 

 وزارت متبوع

گزارش مشاهده  ماه 9

 ارائه شده
میلیون 2

 تومان

  

: برگزاری جلسات بحث گروهی و توفان مغزی عمل برنامه اولین تنظیم ریزی برنامه 5

، فرصت ها و تهدید (قوت نقاط) ها کننده تسهیل و( ضعف نقاط) موانع جهت شناسایی 

 عملیاتی برنامه تدوین در شهر اصفهان و شهرکرد و مطالعه هدف بیمارستان درها 

  مبتنی بر شیوه نامه و نتایج تحلیل وضعیت

مسئولین طرح در اصفهان و 

 شهرکرد

جلسات بحث  ماه 9

 گروهی برگزار شده
میلیون  22

 تومان
 

  

 هدف بیمارستان در   عملیاتی برنامه تدوین: عمل برنامه اولین تنظیم ریزی برنامه 1

 مبتنی بر نتایج تحلیل وضعیت و شیوه نامه  مطالعه

مسئولین طرح در اصفهان و 

 شهرکرد

مشاهده برنامه  ماه 9

 مصوب

  

مسئولین طرح در اصفهان و  مطابق برنامه عملیاتی پرستاری فرایند برنامه اجرای 7

 شهرکرد

مشاهده گزارش  ماه 02

 ارائه شده 
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 0938-0011 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار  شاخص ارزیابی

مورد 

نیاز 

 برنامه

 پیشرفت برنامه

اجرا 

 شده

نیاز به 

 پیگیری

و دانشکده های داوطلب جهت  ارسال فراخوان کشوری جهت شناسایی اساتید پرستاری 0

 ی پرستاریتدوین درسنامه ها

سرپرست و کارشناس 

کارگروه توسعه علوم 

 پرستاری

مشاهده نامه ارسال  ماه 9

 فراخوان

-   

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

 و صدور ابالغ برای مسئولین تخصصی تدوین درسنامه

سرپرست کارگروه توسعه 

علوم پرستاری با مشارکت 

 معاونت پرستاری

   - ابالغ صادر شدهمشاهده  ماه 9

درسنامه بومی که در حوزه آموزش دانشگاه علو م پزشکی اصفهان تدوین شده  بازنگری 9

 است با نظرسنجی از اساتید تخصصی هر درسنامه 

 

مسئولین هریک از کارگروه 

های تخصصی تدوین 

 درسنامه

مشاهده گزارش  ماه 1

 مسئولین 
2  

میلیون 
 تومان

  

مسئولین هریک از کارگروه  در هر یک از کارگروه های تخصصیپیش نویس تدوین  0

های تخصصی تدوین 

 درسنامه

مشاهده گزارش  ماه 02

 مسئولین
3  

میلیون 
 تومان

  

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

های تخصصی با همکاری 

کارگروه توسعه علوم 

 پرستاری

مشاهده گزارش  ماه 9

 مسئولین
3  

میلیون 
 تومان

  

مسئولین طرح در اصفهان و  کیفی و کمی های داده آوری جمع ابزارهای از استفاده باپایش و ارزشیابی برنامه/پروژه  8

 شهرکرد

مشاهده گزارش  ماه 1

 نتایج 

  

 و اصفهان در طرح مسئولین تدوین گزارش و ارایه نتایج 3

 شهرکرد

مشاهده گزارش  ماه 9

 نهایی
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نظرسنجی کشوری هر یک از درسنامه های تدوین شده با استفاده از تکنیک دلفی و  1

 اصالح درسنامه

مسئولین هریک از کارگروه 

های تخصصی با همکاری 

توسعه علوم  کارگروه

 پرستاری

مشاهده گزارش  ماه 1

 مسئولین
3  

میلیون 
 تومان

  

درسنامه های بومی با استفاده از تکنیک دلفی و اصالح عیین روایی ظاهری و محتوی ت 7

 درسنامه

مسئولین هریک از کارگروه 

های تخصصی با همکاری 

کارگروه توسعه علوم 

 پرستاری

مشاهده گزارش  ماه 1

 مسئولین
3  

میلیون 
 تومان

  

مسئولین هریک از کارگروه  انتشار درسنامه های تالیف شدهنهایی سازی و  8

های تخصصی با همکاری 

کارگروه توسعه علوم 

 پرستاری

درسنامه های تالیف  ماه 9

 شده
51  

میلیون 
 تومان
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 تهیه و تدوین الگ بوک ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاریعنوان برنامه: 

 ملی سطح برنامه:

 0938-0011 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار  شاخص ارزیابی

مورد نیاز 

 برنامه

 پیشرفت برنامه

اجرا 

 شده

نیاز به 

 پیگیری

ارسال فراخوان کشوری جهت شناسایی اساتید پرستاری و دانشکده های  0

 بوک هاالگ داوطلب جهت تدوین 

سرپرست و کارشناس کارگروه توسعه 

 علوم پرستاری

مشاهده نامه ارسال  ماه 9

 فراخوان

-   

 لتشکی کشور، پرستاری های دانشکده در الگ بوک ها تدوین کار تقسیم 2

 مسئولین برای ابالغ صدور و درسنامه تدوین تخصصی های کارگروه

کارگروه توسعه علوم پرستاری با 

 پرستاریمشارکت معاونت 

ابالغ صادر مشاهده  ماه 9

 شده
-   

الگ بوک های موجود و تدوین الگ بک های جدیید با نظرسنجی  بازنگری 9

 از اساتید تخصصی هر درسنامه 

مسئولین هریک از کارگروه های 

 تخصصی تدوین درسنامه

مشاهده گزارش  ماه 1

 مسئولین 
میلیون   2

 تومان

  

مسئولین هریک از کارگروه های  کارگروه های تخصصی در هر یک ازپیش نویس تدوین  0

 تخصصی تدوین درسنامه

مشاهده گزارش  ماه 02

 مسئولین
میلیون   3

 تومان

  

مسئولین هریک از کارگروه های  الگ بوک هابرگزاری پانل تخصصی و تائید چارچوب اولیه  5

تخصصی با همکاری کارگروه توسعه 

 علوم پرستاری

 مشاهده گزارش ماه 9

 مسئولین
میلیون   3

 تومان

  

تدوین شده با استفاده از تکنیک  ها بوک الگنظرسنجی کشوری هر یک از  1

 دلفی و اصالح درسنامه

مسئولین هریک از کارگروه های 

تخصصی با همکاری کارگروه توسعه 

 علوم پرستاری

مشاهده گزارش  ماه 1

 مسئولین
میلیون   3

 تومان

  

با استفاده از تکنیک دلفی و  ها بوک الگعیین روایی ظاهری و محتوی ت 7

 ها بوک الگاصالح 

مسئولین هریک از کارگروه های 

تخصصی با همکاری کارگروه توسعه 

 علوم پرستاری

مشاهده گزارش  ماه 1

 مسئولین
میلیون   3

 تومان
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کارگروه های مسئولین هریک از  تالیف شده ها بوک الگانتشار نهایی سازی و  8

تخصصی با همکاری کارگروه توسعه 

 علوم پرستاری

تالیف  ها بوک الگ ماه 9

 شده
میلیون  3

 تومان

  

 

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

 ملی سطح برنامه:

 0938-0011 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار مورد  شاخص ارزیابی

 نیاز برنامه

 پیشرفت برنامه

اجرا 

 شده

نیاز به 

 پیگیری

ارسال فراخوان کشوری جهت شناسایی اساتید پرستاری و دانشکده های  0

 بالینی آموزش راهنمایداوطلب جهت تدوین 

سرپرست و کارشناس کارگروه 

 توسعه علوم پرستاری

مشاهده نامه ارسال  ماه 9

 فراخوان

-   

 شور،ک پرستاری های دانشکده در بالینی آموزش راهنمای تدوین کار تقسیم 2

 ولینمسئ برای ابالغ صدور و درسنامه تدوین تخصصی های کارگروه تشکیل

کارگروه توسعه علوم پرستاری با 

 مشارکت معاونت پرستاری

   - ابالغ صادر شدهمشاهده  ماه 9

موجود و تدوین الگ بک های جدیید با  بالینی آموزش راهنمای بازنگری 9

 نظرسنجی از اساتید تخصصی هر درسنامه 

 

مسئولین هریک از کارگروه های 

 تخصصی تدوین درسنامه

مشاهده گزارش  ماه 1

 مسئولین 
میلیون   2

 تومان

  

 در هر یک از کارگروه های بالینی آموزش راهنمایپیش نویس تدوین  0

 تخصصی

مسئولین هریک از کارگروه های 

 تخصصی تدوین درسنامه

مشاهده گزارش  ماه 02

 مسئولین
میلیون   3

 تومان

  

مسئولین هریک از کارگروه های  بالینی آموزش راهنمایبرگزاری پانل تخصصی و تائید چارچوب اولیه  5

تخصصی با همکاری کارگروه 

 توسعه علوم پرستاری

مشاهده گزارش  ماه 9

 مسئولین
میلیون   3

 تومان

  

تدوین شده با استفاده  بالینی آموزش راهنماینظرسنجی کشوری هر یک از  1

 از تکنیک دلفی و اصالح درسنامه

مسئولین هریک از کارگروه های 

تخصصی با همکاری کارگروه 

 توسعه علوم پرستاری

مشاهده گزارش  ماه 1

 مسئولین
میلیون   3

 تومان
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با استفاده از تکنیک  بالینی آموزش راهنمایعیین روایی ظاهری و محتوی ت 7

 بالینی آموزش راهنمایدلفی و اصالح 

مسئولین هریک از کارگروه های 

تخصصی با همکاری کارگروه 

 توسعه علوم پرستاری

مشاهده گزارش  ماه 1

 مسئولین
میلیون   3

 تومان

  

مسئولین هریک از کارگروه های  تالیف شده بالینی آموزش راهنمایانتشار نهایی سازی و  8

تخصصی با همکاری کارگروه 

 توسعه علوم پرستاری

 بالینی آموزش راهنمای ماه 9

 تالیف شده
میلیون   3

 تومان

  

 

 (اینترنشیپ طرح ارتقاء) ها بیمارستان در آخر سال دانشجویان نمودن مقیم فرایندعنوان برنامه: 
 ملی سطح برنامه:

 0931-0011 زمانی اجرای برنامه:بازه 

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار  شاخص ارزیابی

مورد نیاز 

 برنامه

گزارش پیشرفت 

 برنامه

اجرا 

 شده

نیاز به 

 پیگیری

تقسیم کار و تعیین مسئول اجرایی طرح جهت تحویل مسئولیت  0

 تامین مستندات و مطالعات اولیه 

کارگروه توسعه علوم سرپرست 

 پرستاری

   - مکاتبات انجام شده ماه 9

تدوین پیشنویس طرح مقیم سازی دانشجو با نظرات اعضای کارگروه  2

 توسعه علوم پرستاری

 میلیون 2 پیشنویس تدوین شده ماه 1 مسئول اجرایی 
 تومان

  

 میلیون 9 مستندات نظرسنجی ماه1 مسئول اجرایی  نظرسنجی کشوری با اجماع نظرات متخصصان در سطح کشور 9
 تومان

  

مسئول اجرایی بر اساس اجماع  تدوین آیین نامه اجرایی 0

اعضای کارگروه توسعه علوم 

 پرستاری

آئین نامه اجرایی تدوین  ماه 1

 شده

  

سرپرست کارگروه توسعه علوم  پیگیری و مذاکره با مسئوالن مربوطه جهت پایلوت طرح 5

 پرستاری

ابالغ اجرای آیین نامه از  ماه 9

 وزارت  
 میلیون 2

 تومان
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مشاهده شیفت های  ماه 20 مسئول اجرایی پایلوت طرح 1

 دانشجویان
 میلیون05

 تومان

 
 

 

همزمان با پایلوت طرح  ارزشیابی و اصالح روند و ارائه گزارشپایش،   7

 و نهایی سازی آیین نامه

همزمان  مسئول اجرایی

با پایلوت 

 طرح

 میلیون 9 گزارش ارائه شده
 تومان

  

 

 پرستاری کارشناسی( بالینی صالحیت) کارورزی پیش آزمون برگزاری دستورالعمل و اجرای تدوین: برنامه عنوان

 ملی سطح برنامه:

 0931-0011 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار  شاخص ارزیابی

مورد نیاز 

 برنامه

گزارش پیشرفت 

 برنامه

اجرا 

 شده

نیاز به 

 پیگیری

سرپرست کارگروه توسعه علوم  طرح مسئله و تقسیم کار با تعیین مسئول طرح 0

 پرستاری

   - مکاتبات انجام شده ماه 9

 میلیون 2 پیشنویس تدوین شده ماه 1 مسئول طرح با همکاری گروه مربوطه تامین مستندات و مطالعات اولیه 2
 تومان

  

 میلیون 9 مستندات نظرسنجی ماه1 مسئول طرح با همکاری کارگروه  تدوین پیش نویس طرح 9
 تومان

  

نظرسنجی تکمیلی و اجماع متخصصان و کارشناسان منطقه و  0

 کشور

آئین نامه اجرایی تدوین  ماه 1 اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری

 شده

   

 کارگروه اعضایو سایر  مسئول طرح تدوین آیین نامه اجرایی  5

 پرستاری علوم توسعه

ابالغ اجرای آیین نامه از  ماه 9

 وزارت  
 میلیون 2

 تومان
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مشاهده شیفت های  ماه 20 مسئول طرح/ معاونت آموزشی دانشکده طرح پایلوت  مذاکره با مسئوالن مربوطه و 1

 دانشجویان
 میلیون05

 تومان

  

پایش، ارزشیابی و اصالح روند و ارائه گزارش همزمان با پایلوت  7

 طرح و نهایی سازی آیین نامه

همزمان  مسئول طرح

با 

پایلوت 

 طرح

 میلیون 9 گزارش ارائه شده
 تومان

  

 

 ی هیات علمی گروه های پرستاریتوانمندسازی اعضاعنوان برنامه: 
 ملی سطح برنامه:

 0931-0011 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار مورد  شاخص ارزیابی

 نیاز برنامه

 گزارش پیشرفت 

اجرا 

 شده

نیاز به 

 پیگیری

تدوین پیشنویس آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات  0

علمی دانشکده های پرستاری و مامایی و تکمیل آن از 

 دستورالعمل اجرایی طریق نظرخواهی و اجماع بر روی

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی کاشان 

 )دکتر نگین مسعودی علوی(

 میلیون 9 پیشنویس آیین نامه تدوین شده ماه 01
 تومان

 

  

و ابالغ آیین نامه  آیین نامه در جلسات کارگروه تصویب 2

  معاونت آموزشی وزارت توانمندسازی اعضای هیات علمی به 

   - مصوبات جلسه و نامه  ماه 2 توسعه علوم پرستاریسرپرست کارگروه 

کسب مجوز های الزم برای پایلوت آیین نامه و تشکیل تیم  9

 پروژه

   - نامه مصوب ماه 2 سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری

 برنامه ارائه جهت موجود های ظرفیتتحلیل وضعیت و  0

 سازی توانمند های

   میلیون 9 گزارش ارائه شده ماه 1 مسئول طرح با همکاری کارگروه 

نیازسنجی اختصاصی عناوین  دوره ها و  دانشگاه های  0

 برگزارکننده از اعضای هیات علمی 

  میلیون 9 فهرست نیازها ماه 1 مسئول طرح با همکاری کارگروه 
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 میلیون 05 گزارش ارائه شده ماه 02 مسئول طرح با همکاری کارگروه  پایلوت آیین نامه 5
 تومان

  

 میلیون2 گزارش ارائه شده ماه 1 مسئول طرح با همکاری کارگروه  پایش و ارزشیابی اجرای آیین نامه همزمان با پایلوت آن 1
 تومان

 

  

 و ، بازنگری آیین نامه مطابق نتایج ارزشیابیاصالح روند 7

 ارائه گزارش نتایج 

 میلیون2 گزارش ارائه شده ماه 9 مسئول طرح با همکاری کارگروه 
 تومان

 

  

 

 سازماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاریعنوان برنامه: 
 ملی سطح برنامه:

 0931-0011 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار  شاخص ارزیابی

نیاز مورد 

 برنامه

 گزارش پیشرفت برنامه

نیاز به  اجرا شده

 پیگیری

شناخت و تجزیه و تحلیل اطالعات برای طراحی و ساماندهی  0

 "سامانه کاوش در مطالعات پرستاری )کمپ("

سرپرست کارگروه توسعه علوم 

پرستاری با همکاری سایر 

 دانشگاه ها

 میلیون01 گزارش ارائه شده ماه 0
 تومان

 

  

سرپرست کارگروه/ مهندس  "سامانه کاوش در مطالعات پرستاری )کمپ(طراحی  2

 طرح

   گزارش ارائه شده ماه 1

سرپرست کارگروه/ مهندس  "سامانه کاوش درمطالعات پرستاری )کمپ("تست و راه اندازی 9

 طرح

مشاهده سامانه در حال  ماه 2

 استفاده
 میلیون05

 تومان
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 مطالعات در کاوش سامانه"سرور و سیستم تحویل آموزش، 0

 "(کمپ) پرستاری

سرپرست کارگروه/ مهندس 

 طرح

 01 گزارش جلسات آموزشی ماه 2
میلیون 

 تومان

  

سرپرست کارگروه/ مهندس  فاز پشتیبانی جهت تضمین و بهبود کیفیت  5

 طرح

گزارش تضمین و بهبود  ماه7

 کیفیت سامانه
 میلیون01

 تومان

 

  

 

 آموزشی رشته کارشناسی ارشد های تحلیل و بازنگری کوریکولوم  ،نقدعنوان برنامه: 
 ملی سطح برنامه:

 0931-0011 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار  شاخص ارزیابی

مورد نیاز 

 برنامه

 گزارش پیشرفت برنامه

نیاز به  اجرا شده

 پیگیری

کده دانش وسایتفویض اختیار به ر تقسیم کار و طرح مسئله 0

 هاپرستاری و مامایی جهت بازنگری کوریکولوم های 

سرپرست کارگروه توسعه علوم 

دبیر بورد تخصصی پرستاری /

پرستاری در وزارت بهداشت 

 درمان و آموزش پزشکی

مصوبه و ابالغ بازنگری  ماه 0

 کوریکولوم از وزارت بهداشت 

-   

 میلیون21 پیش نویس تهیه شده ماه 01 مسئول طرح در هر دانشکده مستندات و بررسی های اولیه و تدوین پیش نویستامین  2
 تومان

  

 میلیون5 گزارش ارائه شده ماه 9 مسئول طرح در هر دانشکده نظرسنجی تکمیلی متخصصان و کارشناسان منطقه 9
 تومان

  

سرپرست کارگروه توسعه علوم  هماهنگی و برگزاری گردهمایی کشوری 0

 پرستاری

 میلیون5 گردهمایی برگزار شده ماه 9
 تومان
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 میلیون 9 گزارش و مکاتبه مربوطه ماه 9 مسئول طرح در هر دانشکده  ارائه گزارش 5
 تومان

 

  

 

  تدوین نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام مراقبت سالمت کشورعنوان برنامه: 
 ملی برنامه:سطح 

 0931-0011 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار  شاخص ارزیابی

مورد نیاز 

 *برنامه

 گزارش پیشرفت برنامه

نیاز به  اجرا شده

 پیگیری

تهیه پروپوزال، ارائه و تائید معاونت پرستاری و سازمان جهانی  0

 بهداشت

 میلیون 2 نامه تصویب  ماه 2 تیم پروژه
 تومان

  

انجام فازهای تحقیق کمی، مرور نظام مند، تحلیل موقعیت ) 2

 (مطالعه تطبیقی و مطالعه کیفی

 میلیون 5 پیش نویس تهیه شده ماه 01 تیم پروژه
 تومان

 

  

   - جلسه برگزار شده ماه 2 تیم پروژه ارائه گزارش تحلیل موقیت و انجام اصالحات 9

 میلیون 2 پیشنویس اولیه تدوین شده ماه 9 تیم پروژه تدوین پیشنویس اولیه نقشه راه 9
 تومان

  

 میلیون 2 جلسه برگزار شده ماه 2 تیم پروژه ارائه پیشنویس اولیه نقشه راه و انجام اصالحات 0
 تومان
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 میلیون 2 ارائه شدهگزارش  ماه 0 تیم پروژه  تدوین گزارش نهایی تدوین نقشه راه 5
 تومان

 

  

 *بخشی از بودجه این برنامه از محل معاونت پرستاری وزارت متبوع تامین شده است

 

 

  برگزاری سلسله نشست های مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاریعنوان برنامه: 
 دانشگاهی سطح برنامه:

 (0937 اسفند ماهلغایت   0937 فروردین ماهماه ) 02 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار  شاخص ارزیابی

مورد نیاز 

 برنامه*

 گزارش پیشرفت برنامه

نیاز به  اجرا شده

 پیگیری

هماهنگی برگزاری نشست منطقه ای کارگروه جهت تصویب  0

 برگزاری سلسله نشست ها

سرپرست کارگروه/کارشناس 

 مرکز

   - مصوبات جلسه  ماه0

برگزاری نشست داخلی  جهت جلب حمایت معاون آموزشی  2

  EDOدانشکده و مسئول 

 

سرپرست کارگروه/کارشناس 

 مرکز

 - مصوبات جلسه روز 05

 

  

   - فهرست تهیه شده ماه EDO 0کارشناس مرکز/مسئول  نظر سنجی موضوعات برگزاری نشست ها و تائید نهایی 9

 میلیون 5 جلسات برگزار شده ماه EDO 8کارشناس مرکز/مسئول  برگزاری نشست هابرنامه ریزی و  9
 تومان

  

   - گزارش تدوین شده ماه 0 کارشناس مرکز ارزشیابی و ارائه گزارش نشست ها 0



 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

  تهیه بانک اطالعات پرستاری کشورعنوان برنامه: 
 ملی سطح برنامه:

 0938-0011 بازه زمانی اجرای برنامه:

بازه  مسئول اجرا عنوان فعالیت ها

 زمانی

اعتبار  شاخص ارزیابی

مورد نیاز 

 برنامه*

 گزارش پیشرفت برنامه

نیاز به  اجرا شده

 پیگیری

   -  فهرست تائید شده ماه 2 اعضای کارگروه تهیه فهرستی از اطالعات مورد نیاز و سازمان های مرتبط 0

سازمان های مرتبط و درخواست تهیه و ارسال نامه رسمی به  2

 ارسال اطالعات

 - نامه ارسال شده ماه 0 کارشناس کارگروه

 

  

کارشناس کارگروه با همکاری  سازماندهی داده های کسب شدهپیگیری دریافت داده ها و  9

 اعضا و دانشجویان

 میلیون 5 گزارش تدوین شده ماه02
 تومان

  

 میلیون 2 مشاهده سایت ماه 0 کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاریبارگذاری داده ها در سایت کارگروه  9
 تومان

  

 5هر  کارشناس کارگروه به روز رسانی داده ها 0

 سال

   ... مشاهده سایت

 


