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  (Mission)   رسالت

 معرفی 

با جذب کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت  1388سال از  پرستاری مراقبت های ویژه و اورژانس یگروه آموزش

با تفکیک  13۹3  سال سپس ازشروع به فعالیت نمود.  ،دانشکده پرستاری گروهمجموعه  ریبه صورت زهای ویژه 

در جهت آموزش را فعالیت آموزشی و پژوهشی خود مستقل؛  یبه صورت گروهگروه های مختلف پرستاری 

ناسی پرستاری، هوشبری، ویژه و اورژانس کارشنظری، عملی و کارآموزی  واحدهایدانشجویان ارشد ویژه و نیز 

با جذب کارشناسی ارشد پرستاری  13۹4سپس در سال  .و کاردانی فوریت های پزشکی شروع نمود اتاق عمل

 اورژانس فعالیت های خود را گسترش داد.

 های پزشکی نموده است.اقدام به جذب رشته کارشناسی فوریت  1401این گروه از بهمن 

با سایر  یو پژوهش یآموزش یهایهمکار پرستاری مراقبت های ویژه و اورژانس یآموزشگروه  نیهمچن

 گروههای آموزشی و پژوهشی دانشکده و دانشگاه را دارد. 

 رسالت

نامه های  آیینبر اساس قوانین و متعهد، ماهر و توانمند و کارآمد تربیت دانشجویان آموزش و ، گروهاین رسالت  

و بر اساس نیازهای سالمتی و بهداشتی جامعه  ، ارزش های واالی انسانیا اصول علمیبوزارت متبوع  و منطبق 

مخصوصا در زمینه مراقبت های ویژه و جهت مراقبت، حفظ و ارتقاء سطح سالمت آحاد مردم عزیز کشورمان 

 می باشداورژانس 

 چشم انداز 

ویژه و اورژانس  آموزشی دانشکده و نیز گروه برتر از میان گروه های آموزشی هایگروه از میان برترکسب مقام 

های آموزشی، ، قزوین، قم، ساوه و خمین( در زمینهالبرز هایمایشی وزارت بهداشت )دانشکدهدر منطقه شش آ

 دکترای آموزش پرستاری جذب و شی، مدیریتی پژوه

 هدف کلی
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 برنامه عملیاتی گروه پرستاری مراقبت های ویژه

 گروه آموزش کیفیت ارتقاء :1هدف جزئی   1جدول 

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

 1برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

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

 ها برنامه
جذب حداقل چهار عضو هیات 

 علمی توانمند
مدیر گروه، معاون 
آموزشی و ریاست 

 دانشکده 

درخواستهای دانشکده و  1405تیر ماه  1400تیرماه 
 احکام صادره

یکبار قبل از هر سال 
 تحصیلی

در ابتدای هر  نیازسنجی آموزشی
 سال تحصیلی از اساتید 

و  گروه دیو اسات ریمد
 EDOنماینده 

یکبار قبل از هر سال  فرم های نیاز سنجی  1405تیر ماه  1400تیرماه 
 تحصیلی

      

درصد متون آموزشی و  100تهیه 

با دسترسی آنالین جهت 

 دانشجویان 

یکبار قبل از هر سال  مستندات سامانه نوید 1405تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

 تحصیلی

تشویق اعضا گروه جهت شرکت در 

 های توسعه آموزشی برنامه

برنامه های کارگاهها و  1405تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

 گواهی ها

یکبار قبل از هر سال 

 تحصیلی

نظر سنجی و نیازسنجی سالیانه از 

دانشجویان در خصوص دستیابی به 

 اهداف آموزشی گروه 

فرمهای نیاز سنجی و نظر   1405تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

 سنجی 

یکبار قبل از هر سال 

 تحصیلی

تعریف ساعات مشاوره با 

دانشجویان توسط تمامی اعضای 

 گروه  

برنامه هفتگی کاری شامل  1405تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

 ساعات مشاوره دانشجویی 

قبل از شروع هر 

 نمیسال تحصیلی

های نوین هدفمند استفاده از روش

و عینی ارزشیابی دانشجو توسط 

 تمامی اعضای گروه

فرمهای ارزشیابی کاراموزی  1405تیر ماه  1400تیرماه  گروه دیو اسات ریمد

 و سئواالت امتحانی 

یکبار در سال قبل از 

 شروع نمیسال اول

انجام تمامی کاراموزی ها بر اساس 
 فرایند پرستاری 

فرم های دریافت بازخورد از  1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر و اساتید گروه 
 دانشجویان  

 در پایان هر نیمسال 

 

 

 

  



 

 

 گروه آموزش کیفیت ارتقاء :1جزئی  هدف   2جدول 

 : تسهیل روندهای آموزش 2-1 راهبرد

 2-1برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

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

 هابرنامه
فراهم سازی بستر 

مناسب الکترونیکی در 

برای  عرصه آموزش

همه اعضای هیات 

 علمی و دانشجویان

مدیر گروه، مسئول 

EDO مسئول سایت ،

 و معاون اموزش

مستندات تهیه شده از  1405تیر ماه  1400تیرماه 

 سایت دانشکده

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

تهیه و در دسترس 

درصد  100قرار دادن 

کتب اصلی و ضروری 

 گروه

مدیر گروه، معاون 

پژوهش و رئیس 

 دانشکده

لیست درخواستها، در  1405تیر ماه  1400تیرماه 

کنار کتب و منابع به 

المللی روز ملی و بین

 موجود در کتابخانه

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

تعریف فرایندی برای 

تشویق اعضا در 

بکارگیری روشهای 

 نوین آموزش

تهیه و تقدیم تقدیر  1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیرگروه

نامه به اعضای فعال، 

تعریف امتیاز برای 

 ترفیع پایه

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

درصدی  100استفاده 

های اساتید گروه از روش
 فعال و نوین تدریس

 360فرمهای ارزشیابی  1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر و اساتید گروه

درجه از اساتید، طرح 
 دوره های اساتید

ز هر سال یکبار قبل ا

 تحصیلی

 

  



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

 پژوهشی گروه : ارتقاء عملکرد1-2راهبرد 

 1-2برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

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

 هابرنامه
گروه و معاون  ریمد پژوهشی در گروهتدوین و اعالم اولویت های 

 پژوهش دانشکده

اولویتهای پژوهشی  1405تیر ماه  1400تیرماه 

گروه، سایت و 

فعالیتهای پژوهشی 

 انجام شده

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

تعریف فرایندهایی برای ایجاد انگیزه در اعضای 

های گروه در زمینه انجام پزوهش همسو با اولویت

 پژوهشی گروه

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

تهیه و تقدیم تقدیر  1405تیر ماه  1400تیرماه 

نامه به اعضای فعال، 

در کنار تعریف امتیاز 

 برای ترفیع پایه

 سال در یکبار

های درصدی اعضا در  طرح 100مشارکت 

 تحقیقاتی درون گروهی و تیمی

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

مستندات مقاالت و  1405تیر ماه  1400ماه تیر

 طرح های تحقیقاتی

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

های درصدی اعضا در  طرح 100مشارکت 

 تحقیقاتی مشترک برون گروهی

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

گواهی انجام طرح  1405تیر ماه  1400تیرماه 

تحقیقاتی موجود در 

پژوهش و معاونت 

 سامانه سمات دانشگاه

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

های درصدی اعضا در  طرح 50مشارکت 

 تحقیقاتی مشترک ملی

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

گواهی انجام طرح  1405تیر ماه  1400تیرماه 

تحقیقاتی موجود در 

معاونت پژوهش و 

 سامانه سمات دانشگاه

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

های درصدی اعضا در  طرح 50مشارکت 

 تحقیقاتی مشترک بین المللی

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

مستندات مقاالت بین  1405تیر ماه  1400تیرماه 

 المللی

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

درصدی اساتید در برنامه  100تشویق شرکت 

 سازی دانشگاه در زمینه پژوهشهای توانمند 

گروه و معاون  ریمد

 پژوهش دانشکده

 از قبل سال در یکبار گواهی های شرکت 1405تیر ماه  1400تیرماه 

 اول نمیسال شروع

گروه و معاون  ریمد تسهیل استفاده از نتایج تحقیقات

 پژوهش دانشکده

ترجمان دانش  1405تیر ماه  1400تیرماه 

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  1405تیر ماه  1400تیرماه 

نامه به اعضای فعال، 

در کنار تعریف امتیاز 

 برای ترفیع پایه

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

گروه، اساتید و   ریمد های تحقیقاتیتسهیل فرایند تصویب پروژه

معاون پژوهش 

 دانشکده

فرایندهای تصویب  1405تیر ماه  1400تیرماه 

طرح ها و پایان نامه 

های پژوهشی در 

 سایت

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

فراهم سازی زمینه الزم برای افزایش و پرداخت 

 های پژوهشبه موقع بودجه

گروه، اساتید و   ریمد

معاون پژوهش 

 دانشکده

تشکیل جلسات با  1405تیر ماه  1400تیرماه 

معاون تحقیقات و فن 

آوری دانشگاه، و نامه 

 نگاری های مرتبط

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع



 

 

 

 

 

 

 پژوهش های گروه به ذینفعان هدفتالش در جهت انتقال نتایج  :3هدف جزئیهدف    4جدول 

 

 : ارتقاء روندهای انتقال نتایج پژوهشی به ذینفعان هدف1-3راهبرد

 1-3برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

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

 هابرنامه
تشویق اعضا و دانشجویان به چاپ 

در مجالت معتبر  نتایج پژوهشی

 داخلی و خارجی

گروه، اساتید و   ریمد

معاون پژوهش 

 دانشکده

 از قبل سال در یکبار مقاالت چاپ شده 1405تیر ماه  1400تیرماه 

 اول نمیسال شروع

تشویق اعضا و دانشجویان به شرکت 

در محافل علمی و کنگره های 

داخلی و خارجی با ارائه مقاله 

 بصورت سخنرانی و پوستر

گروه، اساتید و   ریمد

معاون پژوهش 

 دانشکده

گواهی های شرکت در  1405تیر ماه  1400تیرماه 

 کنگره ها

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

تسهیل استفاده از نتایج تحقیقات 

 توسط ذینفعان

گروه، اساتید و   ریمد

معاون پژوهش 

 دانشکده گروه

 ترجمان دانش 1405تیر ماه  1400تیرماه 

طرحهای پژوهشی و 

 پایان نامه ها

 از قبل سال در یکبار

 اول نمیسال شروع

 

  



 

 گروه ساختار وضعیت بهبود :4جزئیهدف    5جدول 

 : برگزاری جلسات حضوری با اعضای گروه  و دانشجویان و تدوین شرح وظایف1-4راهبرد

 1-4برنامه عملیاتی مربوط به راهبرد 

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

 هابرنامه
انتخاب مدیر گروه بر اساس تخصص و 

 سوابق علمی مدیر گروه

ریاست و معاون 

 آموزشی  دانشکده

مستندات مربوط به  1405تیر ماه  1400تیرماه 

انتخاب و معرفی مدیر 

 گروه ها

 ساالنه

سامان دهی روش انتخاب مدیر گروه 

 صورت مشارکتی  و رای گیری به

ریاست، معاون 

 آموزشی و اساتید

مستندات مربوط به  1405تیر ماه  1400تیرماه 

 شیوه انتخاب گروه

 ساالنه

تعریف روش های مبتنی بر تعامل 

 مدیر گروه با زیر مجموعه

مدیر گروه، 

دبیرخانه، 

 کارشناسان اموزش

صورتجلسات، برنامه  1405تیر ماه  1400تیرماه 

مانی جلسات، برنامه ز

 هفتگی مدیر گروه

 ابتدای هر ترم

تدوین راهکارهای  همکاری و تعامل 

 با گروههای دیگر اموزشی

 هر نیمسال صورتجلسات 1405تیر ماه  1400تیرماه  مدیر گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


