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 برنامه عملیاتی مربوط به اهداف

 گروه آموزش کیفیت ارتقاء :1جزئیهدف    1جدول 

  )دانشجویان و اساتید(ارتقاء توانمندی آموزشی گروه :1-1راهبرد

 1 راهبردبرنامه عملیاتی مربوط به 

گزارش پیشرفت  شواهد و شاخصها  تاریخ پایان  تاریخ شروع مسئول اجرا  نام فعالیت 

 ها برنامه
 سه عضو هیات علمی حداقل جذب

 توانمند

معاون  ،مدیر گروه

آموزشی و ریاست 

 دانشکده 

درخواستهای دانشکده و  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

 احکام صادره

هر سال قبل از  یکبار

 تحصیلی

در ابتدای هر  آموزشی نیازسنجی

  از اساتید سال تحصیلی

و  گروه دیو اسات ریمد

 EDOنماینده 

یکبار قبل از هر سال  فرم های نیاز سنجی  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

 تحصیلی

با متون آموزشی و درصد  ۱00تهیه 

 آنالین جهت دانشجویان  دسترسی

سال  یکبار قبل از هر سامانه نوید مستندات ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

 تحصیلی

تشویق اعضا گروه جهت شرکت در 
 های توسعه آموزشی برنامه

برنامه های کارگاهها و  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد
 گواهی ها

یکبار قبل از هر سال 
 تحصیلی

ز اسالیانه نظر سنجی و نیازسنجی 

دانشجویان در خصوص دستیابی به 

 اهداف آموزشی گروه 

فرمهای نیاز سنجی و نظر   ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

  سنجی

یکبار قبل از هر سال 

 تحصیلی

تعریف ساعات مشاوره با دانشجویان 

   توسط تمامی اعضای گروه

برنامه هفتگی کاری شامل  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

 ساعات مشاوره دانشجویی 

نمیسال هر قبل از شروع 

 تحصیلی

های نوین هدفمند و استفاده از روش

توسط عینی ارزشیابی دانشجو 

 تمامی اعضای گروه

فرمهای ارزشیابی کاراموزی و  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

  سئواالت امتحانی

یکبار در سال قبل از 

 شروع نمیسال اول

بر اساس تمامی کاراموزی ها انجام 

 فرایند پرستاری 

دریافت بازخورد از  فرم های ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه  مدیر و اساتید گروه 

 دانشجویان  

 در پایان هر نیمسال 

 

 

 

  



 

 

 گروه آموزش کیفیت ارتقاء :1جزئی  هدف   2جدول 

 تسهیل روندهای آموزش:  2-1 راهبرد

 2-1 راهبردبرنامه عملیاتی مربوط به 

گزارش پیشرفت  شواهد و شاخصها  تاریخ پایان  تاریخ شروع مسئول اجرا  نام فعالیت 

 ها برنامه
فراهم سازی بستر 

مناسب الکترونیکی در 

برای  عرصه آموزش

همه اعضای هیات 

 علمی و دانشجویان

، مسئول مدیر گروه

EDO مسئول سایت ،

 و معاون اموزش

تهیه شده از مستندات  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

 سایت دانشکده

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

تهیه و در دسترس 

 درصد ۱00قرار دادن 

کتب اصلی و ضروری 

  گروه 

، معاون مدیر گروه

پژوهش و رئیس 

  دانشکده

استها، در لیست درخو ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

کتب و منابع به  کنار

المللی روز ملی و بین

  کتابخانهدر موجود 

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

تعریف فرایندی برای 

 درتشویق اعضا 

روشهای  بکارگیری

 نوین آموزش

تهیه و تقدیم تقدیر   ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه  مدیرگروه 

نامه به اعضای فعال، 

تعریف امتیاز برای 

 ترفیع پایه

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

درصدی  ۱00استفاده 
های اساتید گروه از روش

 فعال و نوین تدریس 

 ۳60فرمهای ارزشیابی  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه  مدیر و اساتید گروه 
طرح درجه از اساتید، 

 ی اساتید دوره ها

یکبار قبل از هر سال 
 تحصیلی

 

  



 گروه پژوهش و کمی کیفی ارتقاء : 2 جزئی هدف   3جدول 

 های پژوهشی گروهتوانمندی: ارتقاء 1-2 راهبرد

  1-2 راهبردبرنامه عملیاتی مربوط به 

گزارش پیشرفت  شواهد و شاخصها  تاریخ پایان  تاریخ شروع مسئول اجرا  نام فعالیت 

 ها برنامه
ردی به عنوان مسئول امور فانتخاب 

 پژوهشی گروه 

صادر شده در  ابالغ ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه  گروه ریمد

صورت جذب هیات 

   علمی

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

تدوین و اعالم اولویت های پژوهشی 

 در گروه

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

اولویتهای پژوهشی  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

گروه، سایت و 

فعالیتهای پژوهشی 

 انجام شده  

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

وجود خط )الین( تحقیقاتی برای 

 تمامی اعضای گروه

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

اسناد موجود نزد  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

معاون پزوهش 

 دانشکده و سایت

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

زه انگی تعریف فرایندهایی برای ایجاد

انجام در اعضای گروه در زمینه 

های اولویتپزوهش همسو با 

  ی گروهپژوهش

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

تهیه و تقدیم تقدیر  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

نامه به اعضای فعال، 

در کنار تعریف امتیاز 

 برای ترفیع پایه

  سال در یکبار

درصدی اعضا در   ۱00مشارکت 

های تحقیقاتی درون گروهی و طرح

 تیمی 

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

مستندات مقاالت و  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

 طرح های تحقیقاتی

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

درصدی اعضا در   ۱00مشارکت 

برون مشترک های تحقیقاتی طرح

  گروهی

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

گواهی انجام طرح  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

موجود در تحقیقاتی 

و  معاونت پژوهش

 سامانه سمات دانشگاه

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

درصدی اعضا در   50مشارکت 

 های تحقیقاتی مشترک ملیطرح

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

گواهی انجام طرح  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

تحقیقاتی موجود در 

پژوهش و  معاونت

 سامانه سمات دانشگاه

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

درصدی اعضا در   50مشارکت 

بین های تحقیقاتی مشترک طرح

 المللی 

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

مقاالت بین  مستندات ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

 المللی

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

درصدی اساتید  ۱00شرکت تشویق 

در برنامه های توانمند سازی دانشگاه 

 در زمینه پژوهش

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

 از قبل سال در یکبار گواهی های شرکت  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

 اول نمیسال شروع

گروه و معاون  ریمد تسهیل استفاده از نتایج تحقیقات 

 پژوهش دانشکده

ترجمان دانش  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

طرحهای پژوهشی و 

 پایان نامه ها

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

تشویق همکاران گروه برای انجام 

 پژوهش های جامعه محور

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

تهیه و تقدیم تقدیر  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

نامه به اعضای فعال، 

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع



 گروه پژوهش و کمی کیفی ارتقاء : 2 جزئی هدف   3جدول 
ف امتیاز در کنار تعری

 برای ترفیع پایه

های تسهیل فرایند تصویب پروژه

 تحقیقاتی 

گروه، اساتید و   ریمد

معاون پژوهش 

 دانشکده

فرایندهای تصویب  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

طرح ها و پایان نامه 

های پژوهشی در 

 سایت

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

فراهم سازی زمینه الزم برای افزایش 

های و پرداخت به موقع بودجه

 پژوهش

گروه، اساتید و   ریمد

معاون پژوهش 

 دانشکده

تشکیل جلسات با  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

معاون تحقیقات و فن 

آوری دانشگاه، و نامه 

 نگاری های مرتبط

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

 

 

 

 

 

  



 گروه توسط مشاورهارائه  فرایندهای ارتقاء :3جزئیهدف    4جدول 

 گروههای هدفبا  تعاملهای روندارتقاء : 1-3راهبرد

 1-3برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

گزارش پیشرفت  شواهد و شاخصها  تاریخ پایان  تاریخ شروع مسئول اجرا  نام فعالیت 

 ها برنامه
و خانواده   بیمارگنجاندن آموزش به 

در کارآموزی پرستاری بهداشت و 

 های روان بیماری

 از قبل سال در یکبار کارآموزی  دورهطرح  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه  مدیر گروه و اساتید 

 اول نمیسال شروع

دخیل کردن کلیه دانشجویان در 

 های جامعه محور  مرکز مراقبت

مدیر گروه، اساتید و 

 مسولین مراکز بالینی 

 از قبل سال در یکبار طرح دوره کاراموزی   ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

اول نمیسال شروع  

ارزشیابی میزان وکیفیت تعامل با 

 دریافت کننده های مراقبتها

و اساتید ر گروه یمد

 گروه

طرح دوره های  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

های  کاراموزی و فرم

  ارزشیابی

 از قبل سال در یکبار

اول نمیسال شروع  

توجه به منشور حقوق بیمار و منشور 

 درصد ۱00 حقوق شهروندی توسط

اساتید به عنوان الگوی نقش 

های آکادمیک دانشجویان در محیط

 و بالینی

مدیرگروه و اساتید 

 مربوطه 

تصادفی از بازدید  منشور حقوق بیمار   ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

کارآموزی و دریافت 

 بازخورد

 

  



 

 گروه ساختار وضعیت بهبود :4جزئیهدف    5جدول 

 گروه و تدوین شرح وظایف  ی گروه  و دانشجویانبرگزاری جلسات حضوری با اعضا :1-4راهبرد

 1-4برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

گزارش پیشرفت  شواهد و شاخصها  تاریخ پایان  تاریخ شروع مسئول اجرا  نام فعالیت 

 ها برنامه
انتخاب مدیر گروه بر اساس تخصص و 

 سوابق علمی مدیر گروه

ریاست دانشکده و 

 مدیر گروه 

مستندات مربوط به  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

انتخاب و معرفی مدیر 

 گروه ها

 ساالنه

سامان دهی به شیوه انتخاب مدیر 

 گروه به صورت مشارکتی 

ریاست، معاون 

 آموزشی و اساتید  

مستندات  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

 شیوهانتخاب گروه

 ساالنه

ساز وکاری مبتنی بر تعامل تعریف 

  مدیر گروه با زیر مجموعه

مدیر گروه، 

دبیرخانه، 

 کارشناسان اموزش 

صورتجلسات، برنامه  ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه 

زمانی جلسات، برنامه 

 گروههفتگی مدیر 

 ابتدای هر ترم

تدوین ساز و کاری برای همکاری و 

  تعامل با گروههای دیگر اموزشی 

 هر نیمسال صورتجلسات ۱405تیر ماه  ۱400تیرماه   مدیر گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


