


معاونتحوزهعملیاتیاهداف
اولنیمهدردانشکدهآموزشی

1401سال
1401فروردین ماه 



مرجعیتکسببرایسازیظرفیتونگاریآینده:1هدف•
درگاهدانشتوانمندیوگراییمأموریت،پزشکیعلومدرعلمی
%10میزانبهدانشگاهدرسرزمینیمایشآبستر

درعلمیمرجعیتمسیردرحرکترصدنظامطراحی:1برنامه•
پزشکیعلومآموزش

علمیتمرجعیاساسبرآموزشیهایکوریکولوماصولیبازنگری:فعالیت•
درصد20میزانبهماماییوپرستاریکارشناسیگروهدودردانشگاه



مرجعیتکسببرایسازیظرفیتونگاریآینده:1هدف•
دردانشگاهتوانمندیوگراییمأموریت،پزشکیعلومدرعلمی
%10میزانبهدانشگاهدرسرزمینیمایشآبستر

دردانشگاههایساختزیرتقویتوحرکتنظامطراحی:2برنامه•
وینقزپزشکیعلومدانشگاهویژهمأموریتاهدافتحققراستای

(SDH-سالمتاجتماعیهایکنندهتعییندانشتوسعه)

ویژههایمأموریتاساسبرآموزشیهایکوریکولوماصولیبازنگری:فعالیت•
درصد20میزانبهماماییوپرستاریکارشناسیگروهدودردانشگاه



مرجعیتکسببرایسازیظرفیتونگاریآینده:1هدف•
درگاهدانشتوانمندیوگراییمأموریت،پزشکیعلومدرعلمی
%10میزانبهدانشگاهدرسرزمینیمایشآبستر

جمعیتو،SDHسالمندی،سالمترویکردکردناجرایی:3برنامه•
فرزندآوریو

سالمندی،سالمترویکردبانگارشنظرازهادرسطرحبررسی:1فعالیت•
واحدنوعبهبستهSDHوفرزندآوری

درویکربانامهپایانموردیکوپژوهشیطرحیکحداقلتصویب:2فعالیت•
SDHوفرزندآوریسالمندی،سالمت

آوریفرزندسالمندی،سالمتحیطهدربازآموزیهایدورهبرگزاری:3فعالیت•



برنامههایمأموریتگرایوهدفمندراهبردیتوسعه:2هدف•
%20میزانبهدانشگاهدرسالمتعالیآموزش

اورژانسپرستاریارشدکارشناسیرشتهاندازیراه:1برنامه•

پرستاریرشتهدردانشجوجذبجهتالزماقداماتکلیهانجام:1فعالیت•
1402سالبرایاورژانس

ویژهمراقبتپرستاریگروهاندازیراه:2فعالیت•



برنامههایمأموریتگرایوهدفمندراهبردیتوسعه:2هدف•
%20میزانبهدانشگاهدرسالمتعالیآموزش

پرستاریآموزشدکترایرشتهاندازیراه:2برنامه•

پرستاریرشتهدردانشجوجذبجهتالزماقداماتکلیهانجام:1فعالیت•
1402سالبرایاورژانس

تکمیلیتحصیالتدپارتماناندازیراه:2فعالیت•



%100میزانبهمحورعدالتوپاسخگوآموزش:3هدف•

آموزشیکوریکولوممناسباجرایمستمرپایش:1برنامه•
دانشجویان

دانشکدهدرسیریزیبرنامهکمیتهتشکیل:1فعالیت•

طتوسآموزشیهایدورهکوریکولوماجرایودرسیریزیبرنامهفرایندبازنگری:2فعالیت•
درسیریزیبرنامهکمیته

اساسبرآموزشیهایبرنامهاجرایمستمرپایشاجرایجهتریزیبرنامه:3فعالیت•
کوریکولوم

آموزشیکوریکولومبراساسهادرسطرحارزیابیوپایش:4فعالیت•



%100میزانبهمحورعدالتوپاسخگوآموزش:3هدف•

نیازهایارزیابیوشناسایینظاماستقراروطراحی:2برنامه•
جامعهنیازهایبرمبتنیآموزشی

جویاندانشآموزشیبرنامهاجرایراستایدراستانبهزیستیکلمدیربارایزنی:1فعالیت•
سالمندیارشد

درمشاورهدانشجویانآموزشیبرنامهاجرایراستایدرهازندانادارهبارایزنی:2فعالیت•
مامایی

مرجعیتوگراییمأموریترویکردبانامهپایانوپژوهشیهایطرحهدایت:3فعالیت•
دانشگاه

یفیلدهاکردنتخصصیطریقازبالینیآموزشهایروشانواعکیفیتارتقاء:5فعالیت•
بالینیآموزشهایظرفیتهمهازاستفادهواساتیدآموزشی



%100میزانبهمحورعدالتوپاسخگوآموزش:3هدف•

دانشکدهآموزشیاقداماتپایش:3برنامه•

آموزشیاقداماتپایشکمیتهجلساتمستمرتشکیل:1فعالیت•

ارزشیابیهایلیستچکاصالحوبازنگریبرکمیتهمستمرنظارت:2فعالیت•

درجه360ارزشیابیفرایندهایانجامبرکمیتهمستمرنظارت:3فعالیت•



%50میزانبهحرفهایاخالقاعتالی:4هدف•

برنامهتدوینجهتدانشگاهاخالقشورایباهمکاری:1برنامه•
اخالق

یکارشناسمقطعدانشجویانبرایبالینیهایبرنامهدراخالقیراندهایاجرای:1فعالیت•

یکارشناسمقطعدانشجویانبرایبالینیهایبرنامهدراخالقیراندهایاجرای:2فعالیت•
ارشد



%100میزانبهمجازیآموزشتوسعه:6هدف•

توسعهومجازیآموزشفرایندیاستانداردهایطراحی:2برنامه•
مجازیآموزشزیرساختهای

تکمیلیهایدورهبرگزاریبرایمجازیآموزشبسترازاستفاده:1فعالیت•

مجازیآموزشدرصد30-10ازاستفاده:2فعالیت•

تکیفیارتقاءراستایدرعلمیهیأتاعضایمجازیهایآموزشایدورههایپایش:3فعالیت•
آموزش

مجازیهایآموزشخصوصدردانشجویانآموزشیمشکالترصدوبررسی:4فعالیت•
دانشجویاننمایندگانباجلساتطریقازاساتید



%100میزانبهمجازیآموزشتوسعه:6هدف•

وواستودیامکاناتازاستفادهبامحتواهاکیفیتارتقاء:2برنامه•
مجازیآموزشهایسامانه

تهیهبرایاندازیراهصورتدردانشگاهاستودیوازدرصدی30تا10استفاده:1فعالیت•
آموزشیمحتواهای

استودیوازاساتیداستفادهصورتدربازخوردارائه:2فعالیت•



زانمیبهپزشکیعلومآزمونهایوارزیابینظامارتقاء:7هدف•
100%

%100میزانبه1400سالدرهاآزمونکیفیتحفظ:برنامه•

نیمسالهرهایآزمونازبعدوقبلهاآزمونکمیتهجلساتبرگزاری:1فعالیت•

مربوطهاساتیدبهلیستچکطبقبازخوردارائهوسئواالتمحتواییرواییبررسی:2فعالیت•

ابالغیهایدستورالعملطبقهاآزموناجرایفرایندبازنگری:3فعالیت•

ابالغیهایدستورالعملطبقهاآزمونبرگزاری:4فعالیت•

اساتیدبهبازخوردارائهوهاازموننتایجتحلیل:5فعالیت•

رصهعبهورودازقبلماماییوپرستاریدانشجویانکارورزیپیشآزمونبرگزاری:6فعالیت•

التحصیلیفارغازقبلماماییوپرستاریدانشجویانجامعآزمونبرگزاری:7فعالیت•



آموزشیمراکزومؤسسات،برنامههابخشیاعتبار:8هدف•
%20میزانبهدرمانی

هکلیبرای(پایهعلومآموزش)ایبرنامهاعتباربخشی:برنامه•
دانشکدهرشتههای

آموزشیهایگروهمدیرانتوسطدانشکدهاعتباربخشیبرنامههایپایشوپیگیری:1فعالیت•
دانشکدههایبرنامهدرونیاعتباربخشیدبیرانو

درصد30میزانبه1401سالدراعتباربخشیقبولقابلغیرهایشاخصتقویت:2فعالیت•



%50دانشجویانآموزشجهتدراساتیدتوانمندی:11هدف•

آموزشمبانیباعلمیهیئتاعضای%50حداقلآشنایی:برنامه•
پزشکی

مجازیهایدورهدرشرکتنحوهخصوصدرعلمیهیأتاعضایبهرسانیاطالع:1فعالیت•
پزشکیآموزش

باآشناییهایکارگاهدرشرکتجهتEDCبهمتقاضیوجدیدالوروداساتیدمعرفی:2فعالیت•
پزشکیآموزشمبانی



ندرخشااستعداددانشجویانعلمیهایمهارتارتقاء:12هدف•
%20میزانبه

ازموردنیفرایندهایتدوینوموجودفرایندهایبازنگری:برنامه•

درخشاناستعداددانشجویانبرایمشاوراستادتعیین:1فعالیت•

بایهسهمازاستفادهجهتکارشناسیمقطعدرخشاناستعداددانشجویانمعرفی:2فعالیت•
ارشدکارشناسیآزمونبدونوآزمون

ازاستفادهجهتارشدکارشناسیمقطعدرخشاناستعداددانشجویانمعرفی:3فعالیت•
PhDآزموندرسهمیه

هبدرخشاناستعداددانشجویانهدایتودانشکدهدراقماریرشدمرکزاندازیراه:4فعالیت•
مرکزآن



%50میزانبهجاریاموروفرایندهاسازیشفاف:18هدف•

ازموردنیفرایندهایتدوینوموجودفرایندهایبازنگری:برنامه•

وملزصورتدرفرایندهارسانیروزبهواصالحوآموزشموجودهایفرایندبررسی:1فعالیت•

.ندارندفرایندکهآموزشیامورنیازموردکهمواردیبرایفرایندتدوین:2فعالیت•



%50میزانبهآموزشحوزهکارکنانتوانمندسازی:19هدف•

کدهدانشآموزشکارکنانبرایآموزشیهایکارگاهبرگزاری:برنامه•

موردنیازهایدورهزمینهدرآموزشحوزهکارمندانازنیازسنجی:1فعالیت•

نجیسنیازبراساسآموزشیمقرراتوقوانینباآشناییدورهبرگزاریپیگیری:2فعالیت•

نجیسنیازبراساسموجودآموزشیافزارهاینرمباآشناییدورهبرگزاریپیگیری:3فعالیت•



%50میزانبهدانشجویانآموزشیمشکالتکاهش:22هدف•

فحذوواحدانتخابزمینهدردانشجویانمشکالتکاهش:1برنامه•
اضافهو

واتساپیهایگروهودانشکدهپورتالطریقازآموزشیتقویمرسانیاطالع:1فعالیت•

ناسانکارشومشاوراساتیدتوسطاضافهوحذفوواحدانتخابهایتائیدیهبررسی:2فعالیت•
آموزش

آموزشکارشناسانتوسطنیمسالهرانتهایدرآموزشیهایپروندهکنترل:3فعالیت•



%50میزانبهدانشجویانآموزشیمشکالتکاهش:22هدف•

ارزشیابیزمینهدردانشجویانمشکالتکاهش:2برنامه•

دجدیدالورودانشجویانبرایآموزشکارشناسانتوسطسماآموزشیدورهبرگزاری:1فعالیت•

نمراتبهاعتراضثبتمهلتخصوصدررسانیاطالع:2فعالیت•



%50میزانبهدانشجویانآموزشیمشکالتکاهش:22هدف•

دانشجویانتحصیلیپیشرفتروندبرمستمرنظارت:3برنامه•

جدیدالوروددانشجویانبرایمشاوراساتیدتعیین:1فعالیت•

موردحسبروانبهداشتومشاورههستهومشاوراساتیدجلساتتشکیل:2فعالیت•

تحصیلیمشاورههستهتوسطمشروطیوتحصیلیافتجهتریزیبرنامه:3فعالیت•
دانشکده



برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های عملیاتی  

1400حوزی آموزش دانشکده نیمسال اول 



برنامه ریزی برای سه ماهه اول سال

ثبت مستندات رشته کارشناسی ارشد اورژانس در سامانه وزارتی-1•

آماده سازی و ثبت رشته دکترای پرستاری در سامانه وزارتی-2•

ثبت مستندات گروه پرستاری مراقبت های ویژه در سامانه وزارتی-3•

پیگیری مستمر از وزارت در خصوص موارد ثبت شده و نتایج آن-4•

راه اندازی دپارتمان تحصیالت تکمیلی-5•



برنامه ریزی برای سه ماهه اول سال

تشکیل و راه اندازی کمیته برنامه ریزی درسی-6•

و تأییرد  برگزاری جلسات کمیته جهت بازنگری آرایش دروس گرروه کارشناسری پرسرتاری و مامرایی    -7•

مجدد آرایش دروس توسط اعضا کمیته

میتهبازنگری فرایند اجرای برنامه ریزی درسی توسط کمیته و تأیید مجدد آن توسط اعضا ک-8•

اجرای برنامه ریزی درسی براساس کوریکولوم-9•

20برگزاری جلساتی با مدیران گرروه در خصروص برازنگری کوریکرولی هرای آموزشری بره میرزان        -10•

کارماموریت گرایی و مرجعیت علمی دانشگاه و شروع براساس درصد 



برنامه ریزی برای سه ماهه اول سال

برگزاری جلسات کمیته پایش آموزش جهت ارزیابی برنامه های آموزشی در نیمسال جاری-11•

برگزاری جلسات کمیته آزمون ها و برنامه ریزی جهت آزمون های پایان نیمسال-12•

برگزاری جلسات اساتید مشاور و برنامه ریزی جهت دانشجویان مشروطی و افت تحصیلی-13•

دانشگاه جهت هماهنگی و برگزاری جلسه با اداره بهزیستی جهت تنظیی تفاهی نامه و قرارداد EDCانجام مکاتبات با -14•

برای اساتید جدیدالورودEDCپیگیری دوره های توانمندسازی اساتید از -15•

نیازسنجی از اعضا هیات علمی جهت دوره های توانمندسازی مورد نیاز-16•

برگزاری جلسه با مدیران گروه در خصوص اعتبار بخشی درونی-17•

برنامه ریزی برای راه اندازی مرکز رشد اقماری در دانشکده-18•



برنامه ریزی برای سه ماهه دوم سال

تکمیل برنامه ریزی آموزشی برای کلیه مقاطع -1•

بازنگری و ارسال دعوتنامه ها براساس رویکرد ماموریت گرایی و مرجعیت علمی جهت تدوین طرح درس ها -2•

مه ریزیجهت اجرای پایش مستمر اجرای برنامه های آموزشی بر اساس کوریکولوم توسط کمیته برنابرنامه ریزی -3•

کمیته برنامه ریزیپایش و ارزیابی طرح درس ها براساس کوریکولوم آموزشی توسط -4•

برنامه ریزی جهت جلسات معارفه با دانشجویان جدید الورود-5•

پیگیری مجدد تاسیس رشته پرستاری اورژانس و دکترای پرستاری جهت ثبت در دفترچه آزمون-6•

دیر گرروه  پیگیری مجدد تاسیس گروه پرستاری مراقبت ویرژه از وارزت و پاسرن نهرایی و در صرورت تأییرد تعیرین مر       -7•

مصوب و انجام مراحل قانونی تأسیس گروه



برنامه ریزی برای سه ماهه دوم سال

پیگیری و برگزاری دوره های مورد نیاز براساس نیاز سنجی انجام شده-8•

.برگزاری جلسه و پیگیری موارد اعتبار بخشی که نیاز مند بازنگری و اصالح دارد-9•

پیگیری و فعال سازی مرکز رشد اقماری دانشکده-10•

انجام امور مرتبط با دانشجویان استعداد درخشان-11•

اونررت پیگیررری و انجررام مکاتبررات  زم در خصرروص بررازنگری کوریکولرروم براسرراس نیرراز برره مع   -12•

آموزشی دانشگاه

برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان آموزش براساس نیاز سنجی-13•

نظارت بر بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان توسط کارشناسان آموزش-14•



برنامه ریزی برای سه ماهه دوم سال

نظارت بر تعیین موارد افت تحصیلی و مشروطی و انجام مکاتبات  زم -15•

نظارت بر اطالع رسانی های برنامه ها و امرور آموزشری بره دانشرجویان بره نحرو م لروب و از        -16•

(سایت، گروه های نمایندگان) طرق مختلف 

کاتبررات پیگیرری و تشرکیل جلسرات هسرته مشرراوره تحصریلی و بهداشرت روان دانشرکده و انجرام م        -17•

 زم

پیگیری از نظر راه اندازی استودیو و اطالع رسانی به اساتید جهت استفاده-18•

ارسال نتایج تجزیه و تحلیل آزمون های نیمسال دوم به اساتید-19•




