
 معايوت آمًزشی –( 95-99) پرستاری ي مامایی  سالٍ داوشکدٌ پىجاَداف 

 وام ي امضای معايویه مرتبط  َدف مرتبط معايوت عىًان َدف  ردیف

 %20افشایص تعذاد اساتیذ داًطگاُ کِ فعالیتْای ًَآٍراًِ در آهَسش اًجام هی دٌّذ تِ هیشاى  1
G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 هعاًٍت آهَسضی

 %40افشایص تعذاد اساتیذ داًطگاُ کِ تا هثاًی آهَسش پشضکی آضٌایی کاهل دارًذ تِ هیشاى  2
G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 %20ارتقاء هْارتْای پژٍّطی داًطجَیاى استعذاد درخطاى تِ هیشاى  3
G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 %20آضٌایی کاهل دارًذ تِ هیشاى افشایص تعذاد داًطجَیاى استعذاد درخطاى کِ تا هثاًی آهَسش پشضکی  4
G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 %100ضٌاسایی ٍ جْت دّی تِ فعالیتْای علوی فَق تزًاهِ داًطجَیاى هستعذ تِ هیشاى  5
G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 %10تَاًوٌذساسی داًطجَیاى داًطگاُ علَم پشضکی قشٍیي در سهیٌِ هثاًی آهَسش پشضکی تِ هیشاى  6
G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 

 

 



 معايوت آمًزشی –( 95-99)پرستاری ي مامایی   سالٍ داوشکدٌ پىجاَداف 

 وام ي امضای معايویه مرتبط  َدف مرتبط معايوت عىًان َدف  ردیف

 %30کاّص هطکالت آهَسضی داًطجَیاى تِ هیشاى  7
G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 هعاًٍت آهَسضی

 G4:S7 %100تِ هیشاى BPMNاصالح فزایٌذّای اختصاصی ٍ هطتزک هعاًٍت آهَسضی تِ رٍش استاًذارد  8

 %100فٌاٍری اعالعات حَسُ هعاًٍت آهَسضی تِ هیشاى تَسعِ  9
G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 G4:S7 %100کاّص هطکالت آهَسضی داًطجَیاى ضاّذ ٍ ایثارگز تِ هیشاى  10

 %100افشایص تَاًوٌذی داًطجَیاى ضاّذ ٍ ایثارگز ًسثت تِ سایز داًطجَیاى تِ هیشاى  11
G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 %50تزًاهِ ّای آهَسش هذاٍم تز اساس ًیاسسٌجی آهَسضی تِ هیشاى عزاحی  12
G4:S6,S10,S11 

G3:S1 

 G4:S7 %50ارسضیاتی تزًاهِ ّای آهَسش هذاٍم تز اساس رٍضْای هختلف هَجَد تِ هیشاى  13

 G4:S6,S10,S11 %40تزگشاری تزًاهِ ّای آهَسش هذاٍم تز اساس ضیَُ تعاهلی تِ هیشاى  14

G3:S1 



 

 پژيَشیمعايوت  –( 95-99)پرستاری ي مامایی   سالٍ داوشکدٌ پىجاَداف 

 وام ي امضای معايویه مرتبط  َدف مرتبط معايوت عىًان َدف  ردیف

 G4 سال هقالِ  در 2تِ تعذاد  3تاالی  IFافشایص هقاالت تا  1

 

 معاونت پژوهشی

 G3:S5 (ISI ،Pubmed  ٍScopusدرصذ سالیاًِ هقاالت  15تِ هیشاى )افشایص اهتیاس تَلیذ داًص   2

 G3:S3 (درصذ سالیاًِ 15تِ هیشاى  Scopusچاج هقاالت )افشایص اهتیاس کویتِ تحقیقات داًطجَیی داًطگاُ  3

 (درصذ 10افشایص ساالًِ ) گزًت  الوللی ٍ جذبّای فٌاٍراًِ، هطتزک، تیيافشایص عزح 4
G4:S3 

G2:S4 

 

  



 فرَىگی داوشجًیی معايوت –( 95-99)پرستاری ي مامایی   سالٍ داوشکدٌ پىجاَداف 

 وام ي امضای معايویه مرتبط  َدف مرتبط معايوت عىًان َدف  ردیف

1 
داًطجَیاى هطزٍعِ  کل)افشایص هطارکت در هذاخالت رٍاى ضٌاختی در افت تحصیلی داًطجَیاى هطزٍعِ 

 (ُکذداًص
1 

فزٌّگی داًطجَیی هعاًٍت  

2 
تزگشاری حذاقل یک کارگاُ آهَسضی تا رٍیکزد سالهت رٍاى ٍیژُ )ّای سالهت رٍاى  افشایص کوی فعالیت

 (ٍیاى در ّز ًین سال تحصیلی جداًص
2 

 5 جوعیت داًطجَیی آى داًطکذُ % 10هیشاى  ی تِهطارکت در تَسعِ ٍ گستزش ٍرسش ّوگاى 3

 7 ّای فزٌّگی داًطکذُ ًسثت تِ سال پایِ حفظ هیشاى کوی فعالیت 4

 9 ساعت جْت ّز ًفز 20تِ هیشاى ( اعضاء اًجوي ّای علوی داًطکذُ)افشایص سزاًِ آهَسش ّای فزٌّگی  5

6 
تزگشاری دٍرُ ّای آهَسش )ّای قزآى ٍ عتزت افشایص هطارکت اساتیذ ،کارکٌاى ٍ داًطجَیاى در تزًاهِ 

 (تزًاهِ تزای ّز گزٍُ ّذف در عَل سال  2قزآى ،حذاقل 
13 

7 
تزگشاری دٍرُ آهَسش ٍیژُ اساتیذ، کارکٌاى ٍ ) ایزاًی–افشایص تزًاهِ ّای هزتثظ تا سثک سًذگی اسالهی 

 (تزًاهِ در عَل سال تزای ّز گزٍُ ّذف 2داًطجَیاى حذاقل 
14 

 

 



 تًسعٍمعايوت  –( 95-99)پرستاری ي مامایی   سالٍ داوشکدٌ پىجاَداف 

 وام ي امضای معايویه مرتبط  َدف مرتبط معايوت عىًان َدف  ردیف

1 
درصذ تز اساس دستَرالعول  100افشایص اًتخاب هذیزاى تز اساس ضایستِ ساالری تِ هیشاى 

 هزتَط
G1,s3 

دکتر محمد علی معصومی فر معاون 

 مدیریت و منابعتوسعه 

2 
 درصذ% 1ًیزٍی اًساًی تِ هیشاى  رضایت ضغلیافشایص اًگیشش ٍ 

 
G1,s5 

 G3,s7 درصذ 20افشایص پَضص تزًاهِ سالهت کارکٌاى تِ هیشاى  3

 ٍاحذّای ّشیٌِ% 100ضفافیت گزدش هالی در  4
G3,s2 

 G3,s5 درصذ تا احتساب تَرم 3کاّص ّشیٌِ ّای داًطگاُ تِ هیشاى  5

6 
 درصذ% 1ًیزٍی اًساًی تِ هیشاى  رضایت ضغلیافشایص اًگیشش ٍ 

 
G1,s5 

 

 

 



 معايوت تًسعٍ –( 95-99)پرستاری ي مامایی   سالٍ داوشکدٌ پىجاَداف 

 وام ي امضای معايویه مرتبط  َدف مرتبط معايوت عىًان َدف  ردیف

 G3,s8 درصذ اس خذهات ٍ ٍظایف تِ تخص غیز دٍلتی 10تزٍى سپاری  7

دکتر محمد علی معصومی فر    

 معاون توسعه مدیریت و منابع

 درصذ سالیاًِ 5افشایص ًفز ساعت آهَسضی  کارکٌاى تِ هیشاى  8
G1,s6 

 درصذ سالیاًِ 1افشایص اثزتخطی آهَسش  کارکٌاى تِ هیشاى  9
G1,s6 

10 
  درصذ 40ساهاًِ ّای هزتَعِ تِ هیشاى افشایص تعذاد پیطٌْادات ٍتعذاد سغح کیفیت  تجارب ثثت ضذُ در 

 G3,s5 97سال 

 G3,s7 تز اساس چک لیست درصذ  10تِ هیشاى ارتقاء سغح ایوٌی  11

 

 

 

 

 



 

 حًزٌ بازرسی –( 95-99)پرستاری ي مامایی   سالٍ داوشکدٌ پىجاَداف 

 وام ي امضای معايویه مرتبط  َدف مرتبط معايوت عىًان َدف  ردیف

 G4s7 درصذی ًظام جاهع پاسخگَیی تِ ًیاسّا ٍ اًتظارات هطتزیاى  100استقزار  1

 G1s2 درصذی تاسخَرد ارسیاتی100استقزار  2 کلیِ هعاًٍیي

 G4s7 درصذی ًظام جاهع تاسرسی داًطگا100ُاستقزار  3

 

 

  



 حًزٌ امًر اجتماعی –( 95-99)پرستاری ي مامایی   سالٍ داوشکدٌ پىجاَداف 

 وام ي امضای معايویه مرتبط  َدف مرتبط معايوت عىًان َدف  ردیف

1 
 تذٍیي در پایِ% 30هیشاى تِ ّا داًطکذُ استزاتژیک کویتِ اعضای ٍ هٌتخة هذیزاى هْارت ٍ آگاّی افشایص

 تزًاهِ پایص ٍ
 اهَر اجتواعی 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معايوت درمان –( 95-99)سالٍ داوشکدٌ پرستاری ي مامایی  پىجاَداف 

 وام ي امضای معايویه مرتبط  َدف مرتبط معايوت عىًان َدف  ردیف

 22 درصذ 100ارائِ خذهات استاًذارد تِ هادراى تاردار تِ هیشاى  1

 هعاًٍت درهاى

 29 درصذ 57افشایص هیشاى سایواى عثیعی تا  2

 

 


