
هدف کمي
وزن نسبي 

(درصد)

وزن نسبي برنامه

(درصد)
مسؤول پايش

آشنایی بیشتر دانشجویان مستعد با اهداف و عملکردهای شرکت های دانش .1

25بنیان دانشگاه

نظارت دقبق تر بر عملکردهای فعلی شرکت دانش بنیان دانشگاه و متمرکر .2 

25کردن برنامه ها و تعیین نیازهای حوزه های مختلف

نظارت و سامان دهی فعالیت های کار دانشجویی در مراکز آموزشی و درمانی .3

25وابسته

بازنگری آرایش دروس کارشناسی یرستاری و مامایی و ارسال نسحه جدید به 

معاونت آموزشی دانشکاه
20

 بر اساس سر 7توسعه فاز دوم کارآموزی شیفت در گردش دانشجویان ترم . 

  و اجرای برنامه های آموزش جامعه نگر در روز یرستار و ماما در 93فصل سال 

.سطح  شهر
15

اصالح فرآیندهای آموزشی و نگارش یایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی.

15

.افزایش میزان استفاده از شیوه های نوین تدریس نظری و بالینی 

20

ارتقا بسوی دانشگاه های نسل 

%10سوم به میزان 

توسعه راهبردی و هدفمند 

برنامه های آموزشی دانشکده به 

%10میزان 

ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشگاه. 4 

25

دکتر فرنوش رشوند100

معاونت آموزشی دانشکده 100
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 جهت دانشجوبان تحصیالت تکمیلی و spssبرگزاری کارگاه تکمیلی آمار و .

اعضا هیات علمی
10

بازنگری فرآیند و نحوه اجرای کار آموزی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

10

برنامه ریزی بازدی از مرکز معلولین )توسعه آموزش و یادگیری غیر مستقیم 

(توانا و کارخانه مرتبط
10

 )برگزاری کارگاه ترویج مبانی علمی مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت    

SDH) ویژه اعضای هیات علمی
25

35 توسط اعضای هیات علمیSDHآموزش دانشجویان بر مبنای 

20

20

ماموریت گرایی و ارتقا 

توانمندی دانشکده با رویکرد 

%10تمرکز زدایی به میزان 

100
آموزش و ایجاد حساسیت و انگیزش در پرسنل دانشکده بر مبنای عوامل 

اجتماعی موثر بر سالمت

SDHهدایت طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها بر مبنای 

توسعه راهبردی و هدفمند 

برنامه های آموزشی دانشکده به 

%10میزان 

معاونت آموزشی دانشکده

معاونت آموزشی دانشکده

100
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 فعاليت
وزن نسبي 

(درصد)
تاريخ پايانتاريخ شروعمسؤول پايش

EDO96.3.196.1.2.29کارشناس 20برگزاری جلسات توجیهی برای دانشجویان مستعد.1

برگزاری حداقل یک نشست مشترک با مسولین محترم شرکت های دانش بنیان .2

در شش ماهه اول سال
EDO96.3.196.12.29کارشناس 20

96.3.196.12.29مسئول آموزش20برگزاری نشست با  دانشجویان مشغول بکار و تعیین مشکالت

96.3.196.12.29مسئول آموزش20برنامه ریزی جهت حل مسایل کار دانشجویی

96.3.196.12.29مسئول آموزش10ارزیابی و بازخورد اقدامات اصالحی

طرح ییشنهادی اولیه تعییر ارایش دروس پرستاری در شورای آموزشی دانشکده و 

تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
96.3.196.12.29خلنم دکتر رشوند20

طرح ییشنهادی اولیه تعییر ارایش دروس مامایی در شورای آموزشی دانشکده و 

تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
96.3.196.12.29خلنم دکتر رشوند20

96.3.196.12.29خلنم دکتر رشوند15تدوین برنامه جدید کار آموزی دانشجویان شیفت در گردش

96.3.196.12.29خلنم دکتر رشوند15بارگذاری فرآیندهای جدید تصویب شده در سایت دانشکده
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96.3.196.12.29خلنم دکتر رشوند20طرح ییشنهاد اولیه فرآیند برگزاری کار آموزی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

96.3.196.12.29خلنم دکتر رشوند10برنامه ریزی بازدید از مرکز  حداقل دو بار در سال

 کارگاه در سال با هدف آشنایی اعضای هیات علمی با مولفه 2برنامه ریزی حداقل 

(SDH)های اجتماعی موثر بر سالمت 
20

 EDOکارشناس 

(خانم نظری شادکام)
96.1.1496.12.29

برگزاری جلسات توجیهی برای اعضای هیات علمی با هدف بازنگری طرح درس ها 

SDHو طرح دوره ها با رویکرد 
20

خلنم دکتر 

رشوندخانم رنجکش
96.3.196.6.31

10 دانشگاهEDCتجمیع طرح درس ها و طرح دوره های بازنگری شده و ارسال به 
 EDOکارشناس 

(خانم نظری شادکام)
96.3.196.12.29

 کارگاه در سال جهت پرسنل اداری دانشکده با هدف آشنایی با مبانی 2برگزاری 

S DH
20

مسئول امور اداری 

(آقای حقیقت)
96.3.196.12.29

برنامه ریزی و نشست با مدیران گروه های ارشد و مدیر تحصیالت تکمیلی در 

SDHخصوص رویکرد انتخاب عناوین پایان نامه ها بر مبنای 
20

معاونت آموزشی 

دانشکده
96.3.196.6.31

ارائه گزارش پایان سال از عناوین طرح ها ی تحقیقاتی و پایان نامه ی ارشد با 

SDHرویکرد 
10

معاونت آموزشی 

دانشکده
96.3.196.12.29
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