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 چشم انداز

کسب جايگاه برتر دانشكده پرستاري و مامايي بويه در تربیت نیروي انساني در عرصه هاي آموزش،  ارتقا رتبه و

کالن پژوهش، خدمات و مديريت بین دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور و 

 .1404منطقه يک در سايه ي اخالق و رفتارحرفه اي، 

 

 رسالت

استان گلستان، در رسالت دانشكده پرستاري و مامايي به عنوان نماد آموزش عالي پرستاري و مامايي 

جهت ارتقا سالمت جامعه و تامین خدمات مطلوب به ذي نفعان نظام سالمت از طريق مناسب بسترسازي 

آموزش، پژوهش،  حیطه هاي درتربیت نیروي انساني خردورز، متعهد، با صالحیت، نوآور و عالقمند به رشته 

جامعه  ،ايمبتني بر معنويت، اخالق و رفتارحرفه  ،با محوريت فرهنگ اسالمي ايرانيخدمات بالیني  و مديريت

جمهوري اسالمي ايران و نقشه علمي در سطوح  1404در راستاي حرکت در مسیر سند چشم انداز و نگري 

 منطقه اي و ملي است.

 

 ن دانشكده پرستاري و مامايياهداف کال

G1 :توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور 

G2 :حوزه پژوهش يفیو ک يتوسعه کم  

G3 توسعه کمي و کیفي خدمات دانشجويي فرهنگي : 
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 نقاط قوت، ضعف، تهديد وفرصت

 نقاط قوت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارکنان 

 دانشكده 
 

 مديريت توانمند )مديران گروه، معاونین و رياست( **

 ** باز بودن درب رئیس به روي کارکنان

 
 اساتید توانمند، متعهد، کارامد، باسواد ودلسوز *****

 پرسنل شاد، متعهد، مسلمان، باسواد، معتقد با وجدان کاري ****وجود 

 
 انتشار مجله علمي پژوهشي **

 وجود کمیته  تحقیقات پرستاري * 

 
 نظم و انضباط سازماني **

 وجود روابط محترمانه با درک متقابل بین کارکنان ****

 حفظ حرمت انساني **

 محیط سازماني آرام و صمیمي***

 اخالق کريمه *

 * محیط سازماني مذهبي

 **  رفتار منطقي مسئولین دانشكده با کارکنان

 

 همكاري مناسب دانشكده با ساير دانشكده ها و سازمان ها *

 * پرتالش ترين و فعال ترين واحد دانشگاه

 همكاري متقابل بین گروه هاي آموزشي *

 پیشكسوت بودن دانشكده در دانشگاه *

 و رفاهي براي دانشجويان **وجود امكانات آموزشي، پژوهشي 

 
 * برنامه ريزي منظم آموزشي

نمايندگان 

 دانشجويان

 ***با دانشجو ****پرسنل و اساتید  ،ارتباط  مثبت، دلسوزانه، محترمانه و صمیمي مسئولین

 

 ****دانشجو *ومشكالت به امور  پرسنل و اساتید ،رسیدگي مناسب مسئولین

 
 کارايي باالي دروس تئوري *

 عملكرد مناسب امور اموزشي )برنامه ريزي مناسب برنامه هاي کالسي، ....( *****

 کیفیت مناسب آموزش *

 استفاده از اساتید مجرب، توانمند، فعال و باسواد **

 
 توانمندي پژوهشي باالي اساتید *

 داشتن کتابخانه مستقل **

 تجهیز دانشكده به سیستم فناوري *

 
 **سیستم اياب و ذهاب منظم 

نظم و ترتیب بي نظیر آموزشي )برنامه ريزي درسي، امور کالس ها، نظم و انضباط اساتید و ...( اساتید ذينفعان 
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 مدعو بیروني
 

********************* 

 

 **اساتید و کارکنان کارآشنا و متعهد ** ،مديرانوجود 

 

 استفاده مناسب از اساتید پیشكسوت *

 
  * آموزشيهماهنگي مناسب بین گروه هاي 

 
 *  ... حاکمیت آرامش بر فضاي آموزشي و

 ****** *وجود احترام متقابل و تعامل مناسب  بین اساتید، کارکنان و دانشجويان

 
 نظافت فضاي آموزشي ***

 

 *مناسب امور فوق برنامه

نهادهاي 

 مرتبط

 *متعهد مجرب و دیدارا بودن اسات

 

 *قاتیمرکز تحق داشتن
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 نقاط ضعف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارکنان 

 دانشكده

 بي عدالتي در نظام پرداخت *************

 بي عدالتي در نظام پاداش و تنبیه ***

 ناکارامدي سیستم ارشیابي کارکنان *

 ناديده گرفته شدن تالش کارکنان ***

 نبود سازوکار ايجاد انگیزه در کارکنان )مالي، اجتماعي، شخصي و ...( *****

 
 * عدم ثبات مديريتي

 * .. نبود شوراهاي اداري و 

 * کمبود جلسه مسیولین با کارکنان

 عدم تفويض اختیار به کارکنان *

 
 .... عدم تمايل کارکنان به همكاري در همايش ها و

 نبود سازوکار توانمندسازي و ارتقا بهره وري کارکنان **

 کمبود کارگاه هاي آموزشي  *

 
 علمي *عدم تناسب جنسیتي در کارکنان و هیات 

 * وجود برخي کارکنان مخرب

 کمبود نیروي انساني **

 
 * استانداردسازي فعالیت ها

 نبود سازوکار بازنگري در وظايف کارکنان **

 *  مشكالت مستند سازي

 
 ****** واگذاري مسئولیت ها چندگانه خارج از ظرفیت

 * سازمانيعدم استفاده از نیروهاي کارامد و متخصص و متعهد در پست هاي حساس 

 برخورد سلیقه اي مسئولین *

 
 کیفیت پايین آموزش در بالین *

 
 * عدم تناسب فضاهاي آموزشي بالیني با نیازها

 کمبود امكانات *

 کمبود منابع مالي **

 کمبود امكانات رفاهي *

 
 نبود مقاالت پژوهشي کاربردي *

 
 ** دانشجوساالري افراطي

 نبود کار تیمي *

 * برخي کارکناننبود اعتماد بین 

 رعايت نكردن شئونات اسالمي توسط دانشجويان *

 
 نبود دوره ها و اردوهاي فرهنگي براي پرسنل در دانشكده *
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نمايندگان 

 دانشجويان

 زيرساخت فناوري اطالعات )سرعت پايین، قطع مكرر، ...( ******

 * امكانات پايین سايت دانشكده

 ***** دکوراسیون کالس هاي آموزشيکیفیت پايین ساختار فیزيكي و 

 کیفیت پايین )خراب بودن يا قديمي بودن( تجهیزات وامكانات کامپیوتري *******

 *** ناکافي بودن کتاب هاي کتابخانه

 نبود امكانات اولیه رفاهي در کالس ها براي دانشجويان *

 * چینش نامناسب امكانات )ابسردکن روبروي دستشويي و.....

 ** نامناسب تكثیرتعرفه 

 

 مشارکت حداقلي دانشجويان در امورات آموزشي و پژوهشي **

 
 برنامه ريزي نامناسب امتحانات **

 **** )فاصله زياد بین دو کالس و  فشردگي برنامه درسي ..(برنامه ريزي نامناسب ساعات کالس 

 ضعف در امور آموزش دانشكده *

 * هاعملكرد ضعیف در اطالع رساني تغییر کالس 

 

 نبود بیمه مسئولیت  و حوادث دانشجويي ****

 
 کارايي پايین دروس بالیني **

 نداشتن مهارت کافي برخي مربیان در بالین **

 استفاده نكردن از پرسنل بالیني براي آموزش دانشجويان در بالین *

 اعتماد بنفس پايین مربیان بالیني در بالین *

 ايجاد اعتماد بنفس در دانشجويان *عدم توانايي مربیان بالیني در 

 بي توجهي به نظرات دانشجو در فعالیت هاي بالیني *

 ورود ديرهنگام دانشجو به بالین **

 ** نقش کم يادگیري بالیني در آموزش دانشجو

 آذر و ...( * 5عدم استفاده مناسب از امكانات آموزشي موجود در بالین )اتاق اينه دار در 

 جهت مشاوره در برخي کارآموزي ها *نبود مددجوي کافي 

 * دانشجو در بیمارستانکمبود امكانات رفاهي، آموزشي و ... 

 

 اطالع رساني ضعیف کارگاه هاي پژوهشي به دانشجويان *

 کارشناسي **** ياننبود سازوکار مناسب جذب، هدايت و تقويت پژوهش در دانشجو

 
 دانشجو *نبود سازوکار مناسب حل مشكالت انتخاب واحد 

 ارايه نقش ضعیف اساتید مشاوري در کمک به دانشجو **

 * ارايه ضعیف نقش آموزش در حل مشكالت انتخاب واحد

 
 استفاده از اساتید کارشناسي ارشد بدون تجربه در دروس تخصصي *

 * نحوه ي تدريس نامناسب اساتید

 * نبود امكان انتخاب استاد توسط دانشجو

 ****تئوري، پراتیک و آزمايشگاهکارايي پايین کالس هاي 

 
 عدم برگزاري کارگاه هاي متناسب رشته/ مقطع )هالل احمر، تخصصي و کارگاه جستجو، بازآموزي، فناوري و ...( ***
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 عملكرد ضعیف در برگزاري مراسم ويژه رشته ***  )روز پرستار و ماما(

  نبود اردوهاي تفريحي

 
 ه ها  )مامايي( *توجه کم مسئولین دانشكده به برخي رشت

 برخورد نامناسب برخي پرسنل با دانشجو )در جلسات امتحان و ...( **

ذينفعان 

 بیروني

 نبود امكانات رفاهي مناسب در ساعات پس از تدريس ** اساتید مدعو

 نبود زيرساخت آموزش مجازي *

 * نبود اينترنت پرسرعت

، نبود امكان استفاده از اساليد  پروژکتور، سیستم کامپیوتري ويروسيامكانات آموزشي ناکافي يا نیازمند تعمیر )ويدئو 

 و ...( **** در زمان بین دو کالس

 تجهیزات ناکافي يا نیازمند تعمیر )سیستم گرمايش و سرمايشي نامناسب، صندلي نامناسب يا خراب اساتید( **

 شود( ** فضاي فیزيكي کم يا نامناسب کالس )درب و ديوارها با ديوارپوش روکش

 آستانه تحمل پذيري و انعطاف پايین سیستم  *

 
 *ارتباط کم مسئولین دانشكده با اساتید مدعو *

 مدعو *ديشي گروه هاي آموزشي با اساتید عدم برگزاري جلسات هم ان

 نبود اتاق فكر با مشارکت اساتید مدعو**

 عدم اطالع رساني از ابتكارات و خالقیت هاي دانشكده *

 
 * پرداخت حق التدريستاخیر در 

 

 راه اندازي ديرهنگام مقاطع تحصیالت تكمیلي*

 تعداد کم مقاطع تحصیالت تكمیلي *

نهادهاي 

 مرتبط

 ضعیف برنامه ريزي آموزشي و تداخل برنامه ها با دانشگاه آزاد*برون بخشي هماهنگي 

 

 مشارکت کم اساتید دانشكده با کادر بالیني در امر تحقیقات *

 

 به يونیفرم دانشجويان* کم توجه 

 

 رعايت کم تكريم پیشكسوتان توسط دانشجويان در مراکز*
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 ارزش هاي سازماني

 ارزش ها

 

 

 

 

 

 

 

ذينفعان 

 دروني

 

 

کارکنان 

 دانشكده

 فرهنگ کار تیمي **

 برقراري ارتباط موثر و شايسته **

 * فرهنگ اسالمي

 ضوابط مداري*

 مسئولیت پذيري *

 پاسخگويي *

 نیروهاي بازنشسته *توجه به 

 ديدگاه کیفي به آموزش *

 کاربردي بودن پژوهش ها *

 عدالت )تقسیم کار و ...( *

 

نمايندگان 

 دانشجويان 

 تكريم دانشجو )احترام، ارتباط مناسب، عدم قضاوت، حفظ اعتماد بنفس، ....( ***

 تعهد، مسئولیت پذيري، *

 رشد علمي*

 ايجاد انگیزه *

 وفاي به عهد *

 رعايت اخالق حرفه اي *

ذينفعان 

 بیروني

 *تكريم ارباب رجوع نهادهاي مرتبط
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 ن و راهبردهاي دانشكده پرستاري و مامايياهداف کال

G1 :توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور 

O1 :پزشكي آموزش در علمي مرجعیت 

O2 :سوم نسل هاي دانشگاه سوي به حرکت 

O3 :(محور عدالت و پاسخگو آموزش) سالمت نظام نیازهاي به پاسخ براي پزشكي علوم آموزش توسعه 

O4 :سالمت عالي آموزش هاي برنامه گراي ماموريت و هدفمند راهبردي، توسعه 

O5 :ها دانشگاه توانمندي ارتقاي و زدايي تمرکز گرايي، ماموريت سرزمیني، آمايش 

O6 :اي حرفه اخالق اعتالي 

O7 :پزشكي علوم آموزش سازي المللي بین 

O8 :پزشكي علوم در مجازي آموزش توسعه 

O9 :پزشكي علوم هاي آزمون و ارزيابي نظام ارتقاء 

O10 :آموزشي بیمارستانهاي و موسسات اعتباربخشي 

O11 :پزشكي علوم آموزش هاي ساخت زير ارتقاء و توسعه 

O12 :تحولي هاي بسته پايش برنامه 

 

G2 :پژوهشحوزه  يفیو ک يتوسعه کم  

O1 :رهبري و حاکمیت فرايند توسعه 

O2 :محققین توانمندي وتوسعه سازي ظرفیت 

O3 :،دانش توسعه و انتشار تولید 
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G3توسعه کمي و کیفي خدمات دانشجويي فرهنگي : 

O1 :دانشجويان به ضروري خدمات ارايه در مشارکت 

O2 :مامايي و پرستاري علمي انجمن تشكیل 

 O3 :دانشجويي علمي انجمن بر نظارت  

O4 :دانشجويي منتخب شوراي انتخابات در مشارکت 
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G1 :توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور 

 

G1O1 :پزشكي آموزش در علمي مرجعیت و نگاري آينده 

S1 :علمي مرجعیت هاي شاخص تدوين و شناسايي  

در  نواوري آموزش در نظام عالي سالمتبسته طرح تحول و مذکور در  عملیاتي سازي راهبردمشارکت فعال اساتید دانشكده در 

 دانشگاه

 گروه هاي آموزشي دانشكدهتوسط  علمي مرجعیت هاي شاخصمبتني بر  علمي مرجعیت هاي زمینه شناسايي

 دانشكده علمي مرجعیتتعیین اولويت هاي 

بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي يا مسئول  در دانشگاهت آموزشي معاونبه  دانشكده علمي مرجعیتارسال اولويت 

 سالمت 

 

S2 :،آموزشي هاي نوآوري از حمايت و شناسايي نظارت  

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت مذکور در  عملیاتي سازي راهبردمشارکت فعال اساتید دانشكده در 

 دانشگاه

 گروه هاي آموزشي دانشكدهدر جود مو آموزشي هاي نوآوري شناسايي

 گروه هاي آموزشي  آموزشي هاي هاي نوآوري ظرفیتتوانمندي ها و  شناسايي

بسته طرح تحول و يا مسئول  در دانشگاهآموزشي  معاونتبه دانشكده  آموزشي هاي نوآوريارسال شرايط موجود و ظرفیت هاي 

  نواوري آموزش در نظام عالي سالمت 

 

S3 :آموزشي هاي نوآوري از معنوي و مادي حمايت       

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت مذکور در  عملیاتي سازي راهبردمشارکت فعال اساتید دانشكده در 

 دانشگاه

 دانشكده در گروه هاي آموزشي اي منطقه نیازهاي بر مبتني پزشكي آموزش هاي اولويت تعیین



13 
 

 در گروه هاي آموزشي دانشكده آموزش در پژوهش هاي الويت تعیین

بسته طرح تحول و نواوري آموزش  مسئول يا در دانشگاه آموزشي تمعاون به آموزش در پژوهشو  پزشكي آموزش هاي اولويت ارسال

 در نظام عالي سالمت
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G1O2 :سوم نسل هاي در دانشگاه سوي به حرکت 

S1 :کارآفرين در دانشگاه کارکردهاي مدل اساس بر دانشكده عملكرد و ساختار بازطراحي 

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه

  دانشكدهموجود ساختار  شناسايي

 شناسايي فرايندهاي دانشكده

 دانشكدهموجود  زيرساختي منابع و ها زيرساخت شناسايي

 کارآفرين هاي در دانشگاه ساختاري استانداردهاي بر اساسساختار دانشكده  ارزيابي

    کارآفرين هاي در دانشگاه فرايندي استانداردهايارزيابي فرايندهاي دانشكده بر اساس  

 کارآفرين هاي در دانشگاه فرايندي استانداردهايبر اساس  زيرساختي منابع و ها زيرساخت شناسايي

 کارآفرين هاي در دانشگاهتجزيه و تحلیل نتايج شرايط موجود و مقايسه با استاندارهاي 

 يا در دانشگاه آموزشي معاونتبه  کارآفرين هاي در دانشگاهارسال نتايج تجزيه و تحلیل شرايط موجود و مقايسه با استاندارهاي 

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  مسئول

 

: S2 ثروت خلق و کارآفريني جهت پزشكي علوم آموزش عرصه در يدر دانشگاه و اي منطقه موجود هاي ظرفیت شناسايي 

 بنیان دانش

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه

 در دانشگاهعلوم،  وزارت هاي در دانشگاهدر ساير حوزه ها )جهت کارافريني و خلق ثروت شناسايي ظرفیت هاي گروه هاي آموزشي 

 ازجمله پروژه هاي مشترک ازاد، صنعت، خدمات و ...(

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  مسئول يا در دانشگاه آموزشي معاونت به نتايج ارسال
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 S3 :منطقه هايدر دانشگاه درآمدزايي جامع مدل بازطراحي 

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه

  گروه هاي آموزشي دانشكده اي بودجه غیر درآمدزايي هاي ظرفیت احصاء و شناسايي

 گروه هاي آموزشي دانشكده آموزشي هاي گرانت محورهاي حصاءا 

 گروه هاي آموزشي دانشكده آموزشي هاي وام متقاضیان لیست تهیه 

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  مسئول يا در دانشگاه آموزشي معاونت به نتايج ارسال
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G1O3 :محور عدالت و پاسخگو آموزش 

S1 :بار) جامعه نیازهاي بر مبتني آموزشي نیازهاي اساس بر ي رشته هاي آموزشي دانشكدهها کوريكولوم بازنگري و تهیه 

 (  فاکتورها ريسك و ها بیماري

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه

 فاکتورها ريسک و ها بیماري بار بر رشته هاي موجود در دانشكده مبتني آموزشي نیازهاي احصاء

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت يا مسئول  در دانشگاهآموزشي  معاونتارسال نتايج به 

 

: S2و تشخیصي هاي فناوري بر مبتني آموزشي نیازهاي اساس بر دانشكده آموزشي هاي هاي رشته کوريكولوم بازنگري و تهیه 

 ( سالمت مداخالت)درماني 

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

  دانشكده در موجود هاي رشتهنوين در  درماني و تشخیصي هاي فناوريشناسايي  

 درماني و تشخیصي هاي فناوري بر مبتني دانشكده در موجود هاي رشته آموزشي نیازهاي احصاء 

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  مسئول يا در دانشگاه آموزشي معاونت به نتايج ارسال 

 

S3 :دانش مرزهاي بر مبتني آموزشي نیازهاي اساس بر ها کوريكولوم بازنگري و تهیه   

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

 دانشكده در موجود هاي رشته تعیین مرزهاي دانش در 

  دانش مرزهاي بر مبتني آموزشي نیازهاي احصاء 

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  مسئول يا در دانشگاه آموزشي معاونتارسال نتايج به  
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: S3مطالعات سرطان،  در دانشگاهماموريت ويژه  3 اساس بر دانشكده آموزشي هاي هاي رشته کوريكولوم بازنگري و تهیه(

 گیاهان دارويي و پزشك خانواده(

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

 ماموريت ويژه 3 بر مبتني دانشكده در موجود هاي رشته آموزشي نیازهاي احصاء  

 دانشكده آموزشي هاي رشته هاي کوريكولومشناسايي تغییرات مورد نیاز در  

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  مسئول يا در دانشگاه آموزشي معاونت به نتايج ارسال 

 

S4آموخته دانش تعداد : نیازسنجي 

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور راهبرد عملیاتي سازي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

بسته طرح تحول يا مسئول  در دانشگاهآموزشي  معاونتکلیه ي کارکنان دانشكده در رشته هاي علوم پزشكي به تهیه و اعالم لیست  

 و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت 

  بومي دانشجويان پذيرش هايراهكارشناسايي  

      موجود در دانشكده هاي رشته التحصیالن فارغ جذب هايشناسايي راهكار 

  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت يا مسئول  در دانشگاهآموزشي  معاونتارسال نتايج به  
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G1O4 :سالمت عالي آموزش هاي برنامه گراي ماموريت و هدفمند ي،عملیاتي سازي راهبرد توسعه 

 S1 :در دانشگاه هر ماموريت و اي منطقه هاي مزيت بر مبتني جديد هاي رشته ايجاد برنامه تدوين و طراحي 

بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

  در دانشگاه سالمت 

 در گروه هاي آموزشي دانشكده  در صنعت، ........رشته مقاطع تحصیلي )تک رشته اي، میان رشته اي(  نیازسنجي 

)مطالعات سرطان، پزشک خانواده، مطالعات گیاهان  در دانشگاهرشته مقاطع تحصیلي بر اساس سه ماموريت ويژه نیازسنجي 

 در گروه هاي آموزشي دانشكده دارويي(

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت يا مسئول  در دانشگاهآموزشي  ارسال نتايج به معاونت 
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G1O5 :يك منطقه کالن هاي در دانشگاه توانمندسازي و تمرکززدايي گرايي، ماموريت سرزمیني، آمايش 

 S1 :سالمت عالي آموزش حوزه در يك منطقه کالن هاي در دانشگاه اختیارات ارتقاء الگوهاي سازي اجرايي و طراحي  

بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  در دانشگاه سالمت 

 در دانشكده واگذاري قابل فرآيندهاي احصاء

بسته طرح تحول و نواوري آموزش در  مسئول يا در دانشگاه آموزشي معاونت دانشكده در واگذاري قابل فرآيندهايارسال 

 نظام عالي سالمت 

 

S2 :شرايط واجد آموزشي هاي ارگان به واسپاري جهت نیاز موردکارداني و کارشناسي  هاي رشته نیازسنجي 

عالي   بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه در سالمت 

 آموزشي هاي ارگانساير  به واسپاري قابلمامايي  شناسايي رشته هاي مرتبط با پرستاري و

 آموزشي هاي ارگانساير  به واسپاري قابل مامايي و پرستاري با مرتبط هاي رشتهارسال 

 

S3 :پیراپزشكي و پزشكي جامعه مداوم آموزش هاي برنامه اجراي در بخشي برون و بخشي درون مشارکت جلب 

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

               و تعاملي کوچک، گروه آموزش طريق از مداوم آموزش هاي برنامه سازي پیاده در دانشكده هاي توانمندي و ها ظرفیت شناسايي

  الكترونیک

 و بیمارستاني همگاني بهداشت هاي مراقبتدر آموزش  دانشكده هاي توانمندي و ها ظرفیت شناسايي

)مطالعات سرطان، پزشک خانواده و  در دانشگاهي ماموريت هاي ويژه  آموزش در دانشكده هاي توانمندي و ها ظرفیت شناسايي 

 بیمارستاني و همگاني بهداشت هاي مراقبتدر آموزش  مطالعات گیاهان دارويي(

 همگاني بهداشت هاي مراقبت اولويت لیست تهیه

 همگاني بهداشت هاي مراقبت براي آموزشي برنامه تدوين
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 بیمارستاني هاي مراقبت اولويت لیست تهیه

 بیمارستاني هاي مراقبت براي آموزشي برنامه تدوين

 دانشگاهدر ماموريت ويژه  3هاي آموزشي  اولويت لیست تهیه

 در دانشگاه ويژه ماموريت 3تدوين برنامه آموزشي 

به تدوين شده آموزشي  هاي و برنامهو بیمارستاني ، اولويت هاي مراقبت همگاني دانشكده هاي توانمندي و ها ظرفیتارسال 

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت يا مسئول  در دانشگاه آموزشي معاونت

 

S4 :جامعه مداوم آموزش هاي برنامه بیروني و دروني ارزيابي اجراي در بخشي برون و بخشي درون مشارکت جلب 

 پیراپزشكي و پزشكي

   آموزش مجري آموزشي مراکز بیروني و دروني ارزيابي انجام در دانشكده هاي توانمندي و ها ظرفیت شناسايي

 معاونت به  مداوم آموزش مجري آموزشي مراکز بیروني و دروني ارزيابي درانجام دانشكده اساتید فعال مشارکت و امادگي اعالم

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته مسئول يا دانشگاه در آموزشي
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G1O6 :اي حرفه اخالق اعتالي 

S1 :پزشكي دانشكده اخالق شوراي ساماندهي 

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 پزشكي در دانشكده اخالق صدور ابالغ اعضاي شوراي

 دانشكده پزشكي اخالق شورايسات دوره اي لجتشكیل 

  

S2 :دانشكده در ارتباطي هاي مهارت و اي حرفه اخالقي کدهاي بازتعريف 

بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام  در ارتباطي هاي مهارت و اي حرفه اخالقي کدهاي بازتعريفمشارکت اساتید دانشكده در 

 در دانشگاه عالي سالمت 

 در رشته هاي موجود در دانشكده ارتباطي هاي مهارت و اي حرفه اخالقي کدهاي بازتعريف

يا مسئول به معاونت آموزشي  دانشكده موجود هاي رشته در ارتباطي هاي مهارت و اي حرفه اخالقي کدهاي بازتعريف ارسال نتايج

 دانشگاه در  سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرحبسته 

  

S3 :در دانشكده شده تعريف باز اخالقي کدهاي با مطابق اي حرفه اخالق آموزشي هاي برنامه طراحي 

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

جهت دانش آموختگان  شده تعريف باز اخالقي کدهاي با مطابق اي حرفه اخالق مداوم و خدمت ضمن آموزشي هاي دوره نیازسنجي

 مامايي و پرستاري

 خدمت ضمن هاي دوره اجرايشناسايي توانمندي و ظرفیت هاي دانشكده در 

به معاونت آموزشي يا  مداوم و خدمت ضمن آموزشي هاي دورهاولويت هاي نیازسنجي  ،دانشكده هاي ظرفیت و توانمندي ارسال

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت مسئول 

 شده تعريف باز اخالقي کدهاي با مطابق اي حرفه اخالق مداوم و خدمت ضمن هاي دوره اجرايمشارکت در 
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S4 :مامايي پرستاري و هاي رشته فراگیران میان در ها ارزش پیمايشي مطالعه اجراي 

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه

 مامايي و پرستاري هاي رشته فراگیران میان در ها ارزش پیمايشي مطالعهاجراي 

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته مسئول يا آموزشي معاونت به نتايج ارسال

 

S5مطالعاتي هاي فرصت و پسادکترا فلوشیب، مانند علمي هیات اعضاي براي تكمیلي هاي دوره : شناسايي      

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه

 دانشكده اساتید از  تكمیلي هاي دوره آموزشي نیازسنجي

  در دانشگاهماموريت ويژه  3از اساتید دانشكده در زمینه  تكمیلي هاي دورهنیازسنجي آموزشي 

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته مسئول يا آموزشي معاونت بهارسال نتايج 

 

S6 :دانشكده در پنهان کوريكولوم ارزيابي   

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه

  دانشكده در پنهان کوريكولوم ارزيابياجراي  

بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام يا مسئول  در دانشگاهبه معاونت آموزشي   دانشكده پنهان کوريكولوم ارزيابيارسال نتايج 

 عالي سالمت 

 

S7 :اداري و درمان پژوهش، آموزش، هاي حوزه در اي حرفه اخالق استانداردهاي رعايت پايش نظام استقرار   

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور راهبردعملیاتي سازي  در دانشكده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه

 اي حرفه اخالق استانداردهاي رعايت پايش نظام استقراردر رفیت هاي دانشكده ظشناسايي توانمندي ها و 
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 و درمان پژوهش، آموزش، هاي حوزه در اي حرفه اخالق استانداردهاي رعايت پايشاعالم امادگي دانشكده در ارسال توانمندي ها و 

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  مسئول يا در دانشگاه آموزشي معاونت به  اداري
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G1O7 :پزشكي علوم آموزش سازي المللي بین 

S1: آموزشي و علمي مشترک هاي برنامه اجراي جهت معتبر مراکز بندي اولويت و شناسايي  

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه

 آموزشي و علمي مشترک هاي برنامه برگزاري در اساتید هاي توانمندي شناسايي 

 اساتید توانمندسازي جهت نیاز مورد هاي دوره شناسايي              

 بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  مسئول يا در دانشگاه آموزشي معاونت به نتايج ارسال              

 

S2 :هاي فرصت تحصیلي، هاي بورس قالب در داخل هاي در دانشگاه بین در استاد تبادل جهت ها فرصت ايجاد و شناسايي 

  ..... و مطالعاتي

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

  دانشگاه

 در بین در استاد تبادل جهت ... و کشور از خارج تحصیلي بورس مطالعاتي، فرصت جهت ها دوره آموزش هاي نیازمندي شناسايي

 داخل هاي دانشگاه

 .... و مطالعاتي هاي فرصت تحصیلي، هاي بورسي نیازمند ها دوره و ها رشته بندي اولويت

 جهت دريافت بورس و ..... جهان و منطقه منتخب کشورهاي شناسايي

بسته طرح  مسئول يا در دانشگاه آموزشي معاونت به.....  و منتخب کشورهاي آموزشي، هاي اولويت ، آموزشي هاي نیازمندي ارسال

  تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت 

 

S3 :کشورهاي با ارتباط برقراري جهت آن کردن محور ماموريت و المللي بین هاي فعالیت براي دانشكده هاي ظرفیت شناسايي 

   جهان و منطقه

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 ي سنجشها شاخص اساس بر دانشكده ظرفیت تعیین

   دانشكده در آموزشيهاي  مشي خط وظايف،شناسايي فرايندها، برنامه ها، 
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  دانشكده در آموزشي هاي فعالیت...  و مشي خط وظايف، ها، برنامه فرايندها، سازي زبانه چند

بسته طرح تحول و نواوري  مسئول يا آموزشي معاونت درخواست درصورت مختلف هاي زبان به دار اولويت هاي کوريكولوم ترجمه

 آموزش در نظام عالي سالمت 

 

S4 :خارجي دانشجويان پذيرش براي الزم استانداردهاي با ها رشته استانداردسازي   

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور راهبردعملیاتي سازي  در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 پزشكي علوم آموزش الملل بین آمايششناسايي نیاز رشته بر اساس 

 خارجي دانشجويان پذيرش در دانشكده جهت دار اولويت هاي رشته تعیین

 نیاز مورد يافزار سخت و يافزار نرمزيرساخت  شناسايي

بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي  مسئول يا آموزشي معاونت به افزاري سخت و افزاري نرم ساختار تامین پیشنهاد

 سالمت 

 

S5 :معتبر اعتباربخشي هاي سازمان توسط يك منطقه کالن پزشكي علوم هاي در دانشگاه اعتباربخشي زمینه نمودن فراهم 

 خارجي و داخلي

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 اعتباربخشيشناسايي توانمندي هاي دانشكده در 

                    آموزشي معاونت به منطقه هاي در دانشگاه اعتباربخشي جهت اعالم امادگي اساتید دانشكده ارسال توانمندي هاي دانشكده و

  در دانشگاه
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G1O8 :پزشكي علوم در مجازي آموزش توسعه 

S1 :مجازي آموزش نیاز مورد هاي رشته توسعه و طراحي 

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 مجازي آموزش کارگروه تشكیل

 مجازي و دور راه از آموزش قالب در يا واحدهاي درسي ها رشته بندي اولويت و نیازسنجي

 نیاز مورد (افزار نرم و افزار سختزيرساخت ) تعیین

بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي  مسئول يا آموزشي معاونت به افزار نرم و افزار سخت لیست و نیازسنجي ارسال

 سالمت 

 

S2 :الين آن هاي کورس محتواي تهیه در همكاري      

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 مجازي آموزش در ظرفیت هاي دانشكدهشناسايي 

  شناسايي توانمندي ها و عالقمندي اساتید دانشكده در آموزش مجازي

 محتوا تولید توانمندسازي کارگاه دراساتید دانشكده  شرکت

 نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته مسئول يا دانشگاه در آموزشي معاونت به ارسال ظرفیت ها وتوانمندي هاي دانشكده

  سالمت عالي

بسته يا مسئول  در دانشگاهبه معاونت آموزشي  G1Online هاي کورس يمحتوا تهیه جهتامادگي و تمايل به همكاري دراعالم 

 در رشته هاي موجود دانشكده طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت

 

S3 : آموزشي راند سامانه اندازي راهمشارکت در   

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه
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  ...( يادگیري، مديريت سیستم مانند) بالیني و عملي تئوري، هاي برنامه در مجازي آموزش شناسايي نیازمندي هاي دانشكده در ادغام

 شناسايي اساتید توانمند و عالقمند در دانشكده

      Student SuppG1Ort هاي بسته و Meta Skills طولي هاي تم محتواي تهیهشرکت اساتید در کارگاه 

 موجود در  يها رشته الحاقاساتید عالقمند و نیازمندي هاي دانشكده، لیست  درخصوص بسته مسئول و آموزشي معاون با مكاتبه

 مذکور سامانه به دانشكده

 

S4 :مجازي آموزش دانشگاهي برون و درون اعتباربخشي اجراي 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 شناسايي اساتید توانمند در زمینه اعتباربخشي 

  ها دانشگاه اعتباربخشي دردانشكده  اساتید امادگي اعالم 

  

S5سازي مجازي توسعه براي نیاز مورد اطالعاتي انساني، فیزيكي، منابع شناسنامه : تدوين 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 سازي مجازي توسعه براي نیاز مورد اطالعاتي انساني، فیزيكي، منابع تكمیل فرم شناسنامه 

به معاونت آموزشي دانشگاه يا  سازي مجازي توسعه براي نیاز مورد اطالعاتي انساني، فیزيكي، منابع شناسنامهارسال فرم تكمیلي  

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح مسئول بسته
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G1O9 :پزشكي علوم هاي آزمون و ارزيابي نظام ارتقاء 

S1 :سواالت استانداردسازي و فراگیران و داوطلبان ارزيابي و سنجش نوين هاي شیوه و ها تكنیك ساماندهي و شناسايي     

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

   استاندارد سواالت تهیه براي علمي هیأت اعضاي تدريس در توانمند اساتید شناسايي 

 سازي توانمند هاي کارگاه در دانشكده اساتید شرکت 

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به توانمند اساتید اسامي لیست اعالم 

   

 

S2 :سواالت تست بانك تهیه   

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 تكمیلي تحصیالت اولويت با درس يک ترم هر در آموزشي گروه هر در سواالت شناسنامه ي تهیه 

 آموزشي هاي گروه از سواالت شناسنامه آوري جمع 

 رشته تفكیک به سواالت بانک لیست تدوين و تهیه 

 

S3 :آزمون کننده برگزار هاي دانشگاه اعتباربخشي  

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 اعتباربخشي زمینه در توانمند اساتید شناسايي 

 بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به ها دانشگاه اعتباربخشي در دانشكده اساتید امادگي اعالم 

      

S4 :اي حرفه مهارت ارزيابي سواالت طراحي جهت کارشناسان و اساتید توانمندسازي     
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 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

     اي حرفه مهارت ارزيابي سواالت طراحيآموزش  زمینه در توانمند اساتید شناسايي 

    اي حرفه مهارت ارزيابي سواالت طراحي زمینه در دانشكده اساتید امادگي اعالم 

 سازي توانمند هاي کارگاه دانشكده در اساتید شرکت 

 مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به  اي حرفه مهارت ارزيابي سواالت طراحيآموزش  زمینه در توانمند اساتیدارسال لیست اسامي  

  سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته
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G1O10 :آموزشي هاي بیمارستان و موسسات اعتباربخشي 

S1 :درماني و آموزشي مراکز آموزشي اعتباربخشي انجام  

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت     

  دانشگاه

         اعتباربخشي زمینه در توانمند اساتید شناسايي

 در آموزش نواوري و تحول طرح بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به ها دانشگاه اعتباربخشي در دانشكده اساتید امادگي اعالم 

 سالمت عالي نظام

   مربوطه مستندات براساس / ارزيابي بیرونياعتباربخشي پايش هاي فرم تكمیل 

 نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به اعتباربخشيارزيابي بیروني  مستندات تكمیلي، هاي فرم ارسال 

 سالمت عالي نظام در آموزش

 

 

S2 :المللي بین هاي شاخص اساس بر ها اعتباربخشي بیمارستان اجراي 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت    

  دانشگاه

         اعتباربخشي زمینه در توانمند اساتید شناسايي 

 در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به ها دانشگاه اعتباربخشي در دانشكده اساتید امادگي اعالم 

 سالمت عالي نظام

   

 

S3 :پزشكي علوم هاي دانشكده و دانشگاه بیروني و دروني اعتباربخشي انجام  

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت    

  دانشگاه

         اعتباربخشي زمینه در توانمند اساتید شناسايي
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 در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به ها دانشگاه اعتباربخشي در دانشكده اساتید امادگي اعالم 

 سالمت عالي نظام

   مربوطه مستندات براساس / ارزيابي بیرونياعتباربخشي پايش هاي فرم تكمیل 

 نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به اعتباربخشيارزيابي بیروني  مستندات تكمیلي، هاي فرم ارسال 

 سالمت عالي نظام در آموزش

 

S4 :المللي بین آموزشي اعتباربخشي اجراي 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت    

  دانشگاه

         اعتباربخشي زمینه در توانمند اساتید شناسايي

 در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به ها دانشگاه اعتباربخشي در دانشكده اساتید امادگي اعالم 

 سالمت عالي نظام

 

S5 :دانشكده دروني اعتباربخشي انجام   

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت     

  دانشگاه

 تشكیل کمیته اعتباربخشي دانشكده 

 جلسات دوره اي جهت عملیاتي سازي اعتباربخشيتشكیل  

 جمع آوري مستندات سنجه هاي اعتباربخشي 

 تكمیل فرم هاي اعتباربخشي براساس مستندات مربوطه 

 تجزيه وتحلیل داده ها ي اعتبارسنجي  

 آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونتبه  اعتباربخشي هاي سنجه مستنداتارسال فرم هاي تكمیلي،  

  سالمت عالي نظام در
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G1O11 :پزشكي علوم آموزش هاي زيرساخت ارتقاي و توسعه 

S1 :براي اساتید  ها پتنت و ها نوآوري ثبت آموزشي کارگاه برگزاري 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

  اساتیدبه  ها کارگاهبرگزاري  بندي زمان اعالم  

 ها پتنت و ها نوآوري ثبت آموزشي کارگاهدانشكده در  اساتیدشرکت  

  

S2 :براي دانشجويان تحصیالت تكمیلي ها پتنت و ها نوآوري ثبت آموزشي کارگاه برگزاري 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه 

 تكمیلي تحصیالت دانشجويان و اساتید به ها کارگاه برگزاري بندي زمان اعالم 

 ها پتنت و ها نوآوري ثبت آموزشي کارگاه در دانشكده تكمیلي تحصیالت دانشجويان  شرکت 

  

S3 :دنیا روز فناوريهاي آخرين تحصیل منظور به علمي هیات اعضاي اعزام  

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

 دنیا روز فناوريهاي آخرين تحصیل منظور بهنیازسنجي رشته ها و دوره هاي تكمیلي مورد نیاز اساتید دانشكده  

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونتارسال نتايج به  

 

S4: دنیا روز فناوريهاي آخرين تحصیل منظور بهتكمیلي  تحصیالت دانشجويان اعزام  

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

 دنیا روز فناوريهاي آخرين تحصیل منظور بهدانشكده  تكمیلي تحصیالت دانشجوياننیازسنجي رشته ها و دوره هاي تكمیلي مورد نیاز  

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونتارسال نتايج به  
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S5 :اساتید نوين براي هاي آوري فن با آشنايي جهت کارگاه برگزاري  

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

  دانشگاه

   نوين هاي آوري فن با آشنايي جهتنیازسنجي کارگاه ها مورد نیاز اساتید دانشكده  

 در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به دانشكده اساتید نیاز مورد ها کارگاه نیازسنجيارسال  

 سالمت عالي نظام

  اساتید به ها کارگاه برگزاري بندي زمان اعالم 

  آموزشي کارگاه در دانشكده اساتید  شرکت 

  

S6 :اطالعات فناوري و تخصصي رشته با نوين مرتبط هاي آوري فن با آشنايي جهت کارگاه برگزاري (ITبراي ) دانشجويان 

 تكمیلي تحصیالت

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

   دانشگاه

   نوين هاي آوري فن با آشنايي جهت دانشكده تكمیلي تحصیالت دانشجويان نیاز مورد ها کارگاه نیازسنجي 

 تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به دانشكده تكمیلي تحصیالت دانشجويان نیاز مورد ها کارگاه نیازسنجي ارسال 

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و

  تكمیلي تحصیالت دانشجويان به ها کارگاه برگزاري بندي زمان اعالم 

 آموزشي کارگاه در دانشكده تكمیلي تحصیالت دانشجويان  شرکت 

 

S7 :اساتید براي نوين هاي آوري فن با آشنايي جهت سمینار برگزاري 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

  اساتید دانشكده به سمینار برگزاري بندي زمان اعالم 
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 سمینار در دانشكده عالقمند دانشكده اساتید  شرکت 

 

S8 :تكمیلي تحصیالت دانشجويان براي نوين هاي آوري فن با آشنايي جهت سمینار برگزاري 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه 

  تكمیلي تحصیالت دانشجويان به سمینار برگزاري بندي زمان اعالم 

  سمینار در دانشكدهعالقمند  تكمیلي تحصیالت دانشجويان  شرکت 

 

S9 :اساتید براي تدريس روش هاي دوره منظم برگزاري  

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

 اساتید براي تدريس روش هاي دورهشناسايي ظرفیت دانشكده در آموزش  

 اساتید براي تدريس روش هاي دوره شناسايي اساتید توانمند در آموزش 

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت بهارسال نتايج به  

 

S10 :تكمیلي تحصیالت دانشجويان توانمندي ارزيابي جهت منطقه کالن سطح در المپیاد و ها آزمون برگزاري 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

 المپیاد و ها آزمون برگزاريشناسايي ظرفیت دانشكده در  

 المپیاد و ها آزمون شناسايي اساتید توانمند در برگزاري 

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت بهارسال نتايج  

 

S11 :آموزشي فضاي و امكانات اطالعاتي جامع بانك  
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 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت  

 دانشگاه

 آموزشي فضاي و امكانات تهیه ي لیست 

  آموزشي فضاي و امكانات اطالعاتي سامانهتكمیل  

 

S12 :ها دانشكده گروهها، آموزشي تجهیزات شناسنامه تدوين 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

 ها دانشكده گروهها، آموزشي تجهیزاتتهیه لیست  

 ها دانشكده گروهها، آموزشي تجهیزاتتكمیل سامانه  

 

S13 :تحصیلي مقاطع و ها رشته اطالعاتي جامع بانك 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

 موجود در دانشكده تحصیلي مقاطع و ها رشتهاطالعات  / سامانهتكمیل فرم 

 در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت به تحصیلي مقاطع و ها رشتهفرم تكمیلي اطالعات ارسال  

 سالمت عالي نظام

 

S14 :آموزشي گروههاي نیاز مورد امكانات و منابع نیازسنجي 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

 نیازسنجي سخت افزاري و نرم افزاري از گروه هاي آموزشي دانشكده 

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت بهنیازسنجي ارسال  
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S15 :دانشكده آموزشي هاي گروه نیاز موردانساني  منابع نیازسنجي و شناسايي 

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

 از گروه هاي آموزشي دانشكده انساني منابعنیازسنجي  

 سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح  بسته مسئول يا دانشگاه آموزشي معاونت بهارسال نیازسنجي  

 

S16 :علمي هیات اعضاياطالعات  جامع بانك تهیه   

 در سالمت عالي نظام در آموزش نواوري و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازي عملیاتي در دانشكده اساتید فعال مشارکت 

 دانشگاه

   علمي هیات اعضايشرکت اساتید دانشگاه درکارگاه سامانه  

 دانشكده علمي هیات اعضاي اطالعاتتكمیل فرم  
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G1O12 :تحولي هاي بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  پايش برنامه 

در  بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  در مذکور عملیاتي سازي راهبرد در دانشكده اساتید فعال مشارکت

  دانشگاه

 نوآوري و تحول هاي بسته طرح تحول و نواوري آموزش در نظام عالي سالمت  عملیاتيِ برنامه بر نظارت و ارزيابيتدوين برنامه 

 دانشكدهآموزش 

 تدوين شده نظارت و ارزيابي برنامهمبتني بر  عملیاتيبرنامه اجراي  نحوه بر اي دوره پايش انجام

 نظارت و ارزيابي برنامهدر راستاي اجرايي شدن ترمیم انحراف هاي شناسايي شده 
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G2  :توسعه کمي و کیفي حوزه پژوهش 

 

 

G2O1 :توسعه فرايند حاکمیت و رهبري 

S1 ساالنه ي اعضا شوراي پژوهش بر اساس توانمندي و عملكرد پژوهشي اعضاء هیئت علمي 2: تعیین و انتصاب 

S2 1395: بكارگیري يک کارشناس پژوهشي توانمند در سال 

S3 گزاري و رسیدگي به امور حوزه پژوهش  ريزي در سال با هدف برنامه ريزي و سیاستجلسه ي برنامه  4: تشكیل حداقل

 دانشكده

S4 جلسه برنامه ريزي استراتژيک جهت تدوين و  4: تدوين برنامه ي استراتژيک حوزه معاونت پژوهشي دانشكده با تشكیل حداقل

 .95به روز رساني آن بر اساس برنامه ي ششم توسعه تا پايان سال 

S5:  جلسه ي شوراي پژوهشي ساالنه 15-20تشكیل 

S6پژوهشي اعضاء هیئت علمي-: ارتقا و به روزرساني رزومه علمي 

S7به روز رساني سايت دانشكده مطابق با استانداردهاي بین المللي : 
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G2O2: ظرفیت سازي وتوسعه توانمندي محققین 

S1 ن برنامههمايش کشوري پرستار، ماما پژوهش تا پايا 2: برگزاري 

S2 دوره آموزش عملي يا کارگاه ساالنه به منظور توانمندسازي دانشجويان تحصیالت تكمیلي 2: برگزاري 

S3 جلب مشارکت فعال اعضا هیات علمي : 

S4 ارتقا و به روزرساني اطالعات پژوهشي در سايت دانشكده : 

S5مصوب هاي طرح : ايجاد بانک 
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G2O3 :توسعه دانشو  تولید، انتشار 

S1 ساالنه  پايان نامه ي دانشجويي کارشناسي ارشد 13: راهنمايي 

S2تا پايان برنامه دکتري دانشجويي ي نامه پايان 2 : راهنمايي 

S3 ساالنه  پايان نامه هاي دانشجويي کارشناسي ارشد/ دکتري 3: مشاوره 

S4 مقاله )پايان نامه اي( ساالنه  13: چاپ يا پذيرش 

S5 مقاله در همايش هاي داخلي تا پايان برنامه 10: ارائه 

S6 مقاله ساالنه درکنگره هاي خارجي/ بین المللي  1: ارائه 

S7 ارجاع ساالنه به مقاالت منتشر شده با عنوان دانشگاه 2: تعداد 

S8 مقاله ساالنه اصیل )پايان نامه اي( در مجالت نمايه شده بین المللي 2: انتشار 

S9 داخله اي )پايان نامه اي( ساالنه طرح م 7: انجام 

S10 طرح پژوهشي ساالنه توسط اعضاء هیئت علمي  5: انجام 

S11 کتاب در راستاي محور خاص تحقیقاتي دانشكده )پرستاري و مامايي( تا پايان برنامه 1: تالیف يا گردآوري 
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G3 :توسعه کمي و کیفي خدمات دانشجويي فرهنگي 

 

 

G3O1 ارايه خدمات ضروري به دانشجويان: مشارکت در 

 تامین مكان جهت مسئول امور دانشجويي در دانشكده 

 اطالع رساني به دانشجويان جهت معاينات دوره اي سالمت

 جهت معاينات دوره اي دانشجويان دانشكده برگزاري مناسب زمینه ايجاد

 شناسايي دانشجويان اسیب پذير نیازمند خدمات مشاوره رواني اجتماعي 

 به  اجتماعي رواني مشاوره خدمات نیازمند پذير اسیب معرفي دانشجويان

 شرکت فعال در جلسات بررسي دانشجويان اسیب پذير
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G3O2مامايي و پرستاري علمي : تشكیل انجمن 

 شناسايي ظرفیت ها و توانايي دانشجويان عالقمند دانشكده جهت فعالیت در انجمن علمي پرستاري و مامايي

 انجمن علمي پرستاري و انجمن علمي مامايي توانمند جهت فعالیت در نشجويانمعرفي دا

 انجمن علمي پرستاري و انجمن علمي مامايي در فعالیت جهت صدور ابالغ براي دانشجويان

 شناسايي ظرفیت هاي دانشكده در تعامل موثر و مشارکت با دانشجويان 

 صدور ابالغِ مسئول انجمن علمي پرستاري و مامايي
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G3O3 :نظارت بر انجمن علمي دانشجويي 

 پرستاري و ماماييکمیته نظارت دانشكده در دانشكده تشكیل 

 دانشكده دانشجويي علمي انجمن برنظارت تشكیل دوره اي جلسات کمیته 

 حیت هیئت موسس البررسي ص

 دانشكده  علمي دبیرخانه انجمن تشكیل

 دانشكده علمي کمیته نظارت بر انجمن هاي تشكیل

 از صحیح استفاده و حفظ مالي، مامايي )امور علمي انجمنپرستاري و علمي  انجمنفعالیت هاي  نظارت برحسن عملكردارزيابي و 

 داخلي( آيین نامه اجراي تجهیزات، و اموال

 دانشگاه نظارت شوراي ارايه گزارش به

 تامین اعتبار جهت دانشگاه  بههاي علمي دانشكده  پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انجمنارايه 
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G3O4مشارکت در انتخابات شوراي منتخب دانشجويي : 

 اطالع رساني جهت ثبت نام در انتخابات شوراي صنفي در دانشكده پرستاري و مامايي 

 مامايي و پرستاري در دانشكده صنفي شوراي انتخابات ايجاد زمینه مناسب برگزاري


