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و هدفمند صورت به یعلم  ئتیجذب هالف(
 یآموزش یهاگروه ازیبراساس چارت و ن

 بهبود گروه لها و نقاط قابداد واحدتع ان،یاد دانشجودتعمقاطع، ها،  هرشت چون ییهاانداردبراساس است یآموزش یهاگروه درانجام نیازسنجی -1

 جذب یهافراخوانر د ترکش جهت هاآن قیو تشو مندتوان تحصیالت تکمیلی انیدانشجو اییاسنش راک و زاس فیتعر-2

 دانشگاه ر دا غلشا یو ماماها نتاراپرس ین سازمانروقال دتاناز طریق  یعلم ئتیه یساز و کار جذب اعضا نییتع-3

 ن فراخوان و جذبازم رالزم د یایندهفرا یو اجرا یریگیپ-4

   دانشکده یآموزش یهاگروه ر جذب د یبرا یتح القبول ص لب قابانص دح نییتع-5

جذب کارمند در اداره آموزش دانشکده  ب(
 دانشکده ازیصورت هدفمند و براساس چارت و نبه

 فرایندهای آموزشیتعداد واحدها و نقاط قابل بهبود  ان،یچون رشته ها، مقاطع، تعداد دانشجو ییبراساس استانداردها نیازسنجی در اداره آموزش دانشکدهانجام -1
 حلی فوری و کوتاه مدتبه عنوان نیروی طرحی به عنوان راه ها آن جذبتوانمند و  کارشناسی پرستاری و مامایی انیدانشجو ییساز وکار شناسا فیتعر-2
 شاغلین  یانتقال درون سازمان قیاز طر نیروساز و کار جذب  نییتع-3

 الزم در زمان فراخوان و جذب یندهایفرا یو اجرا یریگیپ-4

 ه دآموزش دانشک اداره جذب در  یبرا تیب قابل قبول صال حاحد نص نییتع-5

و  یپرور نیو استقرار نظامنامه جانش یطراحپ(
 در دانشکده ینیگز ستهیشا

 برای اساتید  یهای آموزشدوره یاجرا و ریزیبرنامه-1

 اجرای طرح جانشین پروری برای اساتید-2

بالینی، اداره پژوهشی )آموزش نظری، آموزش  -های مختلف آموزشیبرنامه ریزی بکارگیری اساتید کم سابقه در کنار اساتید با تجربه جهت اجرای برنامه-3
 نامه و ...(های آموزشی، هدایت/راهنمایی و مشاورت پایانکارگاه

 کارکنان یبرا یآموزش یهادوره یو اجرا یزیربرنامه-4

 کارکنان یبرا یپرور نیطرح جانش یاجرا-5

انجام امور دانش آموختگی،  ،هابرگزاری آزمون)ی پژوهش -یآموزش فرایندهای یبا تجربه جهت اجراکارکنان کم سابقه در کنار  کارکنان یریبکارگ یزیربرنامه-6
 ( های پژوهشی و ...های مربوط به فعالیتصدور انواع گواهی، تکمیل فرم

ارتقاء و  یدر راستا یبا معاونت آموزش یهمکارت(
و  یعلم ئتیه یابیارزش کیتوسعه نظام الکترون
 مقاطع مختلف انیدانشجو

 انیدانشجو یابیزشرا ستمیسمدیریت  یساز هچرکپار ید ریهمکا-1

 یداسات نالیآن یابیازش متسیس یهافع چالشرو  شیپا-2

 انیعملکرد دانشجو یسربر تجهدانشگاه  سامانه آموزشی یهافع چالشتالش جهت رو  شیپا-3

 (ویفولرتبوک، پو ه )الگددانشکر د یلیتکمت یالمقاطع تحص انیدانشجو یفکی یابیازش نالیآن ستمیس یزداانهرا-4

 های دانشکدهتوسعه مرکز آزمونث(

  کاغذی، آسکی، الکترونیک(-دانشکده)قلمآزمون  کزمرا تجه باسنم یفضا نمودن فراهم-1

 سواالت آزمون یعاتالبانک اط جادیا-2

 (کیالکترون ،یآسک ،یکاغذ-ها)قلممطلوب آزمون زاریبرگ تخصص جهتم یروین نیتام-3

 (کیالکترون ،یآسک ،یکاغذ-)قلم کز آزمون دانشکدهاز مرا ینهاستفاده به تجه قیدق ریزیبرنام -4

 یآسک یهاآزمون ریازبا برگ یمرتبطهاریو فن آو اتیزتجهنمودن فراهم -5

 یاغذک-قلم یهاآزمون یجا هب کیرونتالک یهافاده از آزمونتاس حرکت به سمت-6



2 

 

 9911 بوشهر ییو ماما یدانشکده پرستار عملیاتی برنامه 

 فعالیت برنامه راهبرد ردیف

منطبق بر  سامانه آموزشیاستفاده از  بودبهج(
 دانشکده یازهاین

 هددانشک یعملکرد آموزش کیفیتبهبود  منظوروسط سامانه آموزشی دانشگاه به ه تدش  هائرا جیاتفاده از نتاسر اک سازو نییتع-1

 آناده از تفاس یلو تسه سامانه آموزشیبهبود عملکرد  تدانشگاه جه هد بربازخو هائرا-2

 یابا تعهدات حرفه ریمغا یاصالح ضوابط آموزشچ(
 ییو ماما یدر پرستار یابازدارنده از رفتار حرفه ای

 یعلم تئیه یاعضا رد ایهحرفرفتار شبردیموانع پ نییعت تموجود جه یضوابط آموزش یلتحل-1

 دانشجویاندر  یارفتارحرفه شبردیموانع پ نییتعت موجود جه یضوابط آموزش لیتحل-2

 دانشگاه هب یحالهاد اصنشیپ هائرو ا یسازمان ونرد یفع نواقص ضوابط آموزشر-3
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 یمبتن یعلم ئتیه یابیتوسعه نظام جامع ارزشالف(
 هگامصوب دانش نامهوهیبر ش

 آن قیدق یاجرا تجه نفعانیو ذ یآموزش یهاگروه تمشارک  بنامه  و جلشیوه آشنایی سازی با-1

 یداسات یابیزشرارتقاء پوشش ا تالزم جه رکا سازو استقرار-2

 یداسات یابیزشرنامه اشیوه یاجرا قیدق یتردیم ته جهدو عملکرد دانشکر اتح ساخالاص-3

 الزمحات الانجام اصجهت  و ارائه پیشنهادات به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیها فرم ایرهدو یبازنگر-4

 نامه ارزشیابی اساتیدهای شیوهبازنگری و رفع چالش-5

 یداسات یسازندتوانم ای قیتشو تجه یابیزشرا جنتا یاستفاده از -6

 یمبتن دانشجویان یابیتوسعه نظام جامع ارزشب(
 کدهمصوب دانش نامهوهیبر ش

 یآموزش یهاگروهر د انیدانشجو یابیزشرنامه مصوب اشیوه اجرای-1

 انیدانشجو یابیزشربهبود ا تنامه جهشیوه یاهردو یبازنگر-2

 گانتت  دانش آموخالحیو ص یتفکیان از ینف اطمددانشجو با ه یابیزرا هایروشو  تمسیس هتوسع-3

آزمون  یسازوکار الزم جهت برگزار یطراحپ(
 یکارشناس انیدانشجو (نالیفادوره)پایان 

 (الینفاپایان دوره)آزمون  زاریبرگ تالزم جه یمجوزها کسب-1

 و تصویب آن (نالیدوره)فا انیآزمون پاطراحی سازوکار اجرایی -2

 های مورد نظرتعیین دروس نظری و بالینی بر مبنای صالحیت-3

 (نالیدوره)فا انیپا برگزاری آزمون -4

های آموزشی برنامه یابیتوسعه نظام جامع ارزشت(
 مصوب دانشکده نامهوهیبر ش یمبتن

 رهدو یابیزشرنامه اشیوهر د یو بازنگر شیپا-1

 های درسی دانشکدهاجرای ارزشیابی برنامه-2

 آموزش کیفیتبهبود  تجه یآموزش یهاهبرنام یابیزشرا جیانتاز  استفاده سمیمکان یریرگکاو ب فیتعر-3

برنامه ارتقاء آموزش  یابیاجرا و ارزش ،یطراحث(
 دانشکده ینیبال

 هددانشک انیدانشجو ینیآموزش بال کیفیتمؤثر بر  یهاروکتفا یلو تحل نییتع-1

ن و ماماها، رااتپرسهیئت مدیره نظام پرستاری، دانشگاه،  تاریپرس دفتره، ددانشک یآموزش یها)گروه هبرنام رد موثر یهابا گروه ریهمکا  عهو توس نییتع-2
 (های دانشگاهی و غیردانشگاهیی بیمارستانمانرد تیمراقب میت یاعضا گریو د ینیبال یآموزش  هایهعرص نیمسئول

 مقاطع مخنلف  انیو دانشجو یعلم تئیه یاعضا ی،آموزش یها، عرصهیآموزش یهاهگرو تعیوض  هب  هبا توج  هبرنام یاجرا یتقابل یلتحل-3

 هددانشک یآموزش یارشور آن د  یبموجود و تصوبافت با   متناسب یل آموزشدم یطراح-4

 دهدانشک ینیارتقاء آموزش بال هبرنام یاجرا-5

 هددانشک ینیارتقاء آموزش بال هبرنام ینیتکو یابیزشرا-6
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 هددانشک ینیارتقاء آموزش بال هبرنام یمکترا یابیزشرا-7

 توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور ج(

 تیمالت سالاخدم ،المتیخطر س لعوام ،ریمایبر ، باهجامعر د ریمایو ب تیمالس یتبر وضع ینتمب ییو ماما ریاتپرس تیمراقب یازهایموجود ن یتوضع یلتحل-1
 هجامع تیمراقب یلو مسا ریمایبر با ریته با محوددانشک ییو ماما ریپرستا یهاکولومریوک یآموزش یطراح-2

 آن نیتام تجهر اهکار هائرو امورد نیاز  ییو ماما ریاتپرس یانسان یروینیل تحل تجه ی و غیر دانشگاهیگاهشداندرمانی  کزبا مرا ریهمکا-3

   هجامع یمانرد-تیمراقب یازهایبا ن یعلم تئیه ایو اعض انیدانشجو یهاآموزش و پژوهش  هتوسع یهاطرحها، نامهپایان قانطبا تالزم جه راک سازو طراحی-4

 ازید نربحر موتخصص و متم یانسان یروین نیو تام  هجامع تیمراقب یازهایطبق بر ننم ییو ماما ریحوزه پرستا یآموزش یهاهرو دو، مقاطع هاتهشر هتوسع5

از مرکز آموزش  یریگ بهرهبود و ارتقاء بهچ(
 ینیبال یهامهارت

 ینیبال یهامهارت کزمر تیرساخیز یزهایان نیو تام نییتع-1

 ینیبال یهامرکز مهارت نیروی متخصص نیتام-2

 ییو ماما تاریون پرسناصول و ف دواحر د انیدانشجو ینیبال یهابهبود آموزش مهارت تجه یآموزش یطراح-3

 قیریزی دقبرنامه هواسط هب ینیبال یهامهارتکز از مرت استفاده هر چه بهتر و موثرتر جه یآموزش یهاگروه یبترغ-4

مداوم  یهاتوسعه نقش دانشکده در ارائه آموزشح(
 استان ییو ماما یجامعه پرستار یو توانمندساز

 اومدآموزش مهای برنامه زاریبا برگ ط،یشرا ندیواج گریماماها و د، انرپرستاعلمی  یازهایفع نرو  نییتع تمان دانشگاه جهردت با معاون لتعام هتوسع-1

 نشگاه و استاندادر سطح ه ددانشک یآموزش یهاگروه یآموزش یهاپتانسیل یو معرف نییتع-2

 سالمت یتخصص یروهاین یزاس ندتوانم تبا دانشگاه جه ریهمکا-3

 یو  سازمان یارتقاء جو آموزشو بهبود خ(

 هددانشک یو سازمان یجو آموزش یاهردو شیپا-1

 مانند:   یدو اسات انیدانشجو هیزمراسم مؤثر بر انگا و ههبرنام ه و اجرای توسع-2
ی، جشن روز پرستار، گتآموخ جشن دانش ر،مایبا ب یه)زودرس(ه اولهمواج ه، برنامهعرص هود برو مراسم ،یدوپوش سفرمراسم  ود،رالودیدج انیدانشجو هفرمراسم معا

 برگزاری اردوهای تفریحی برای اساتید و دانشجویان

 ی دانشکدهآموزش یدهاراوتدس یو معرف) روز / هفته آموزش( همزمان با هفته بزرگداشت مقام استاد آموزشتحت عنوان  ای()هفتهوزر زاریبرگ-3

 یلیتحصر اد مشاوتاس هو بهبود برنام یبازنگر-4

 انیگ دانشجونتورینطرح م یازدان هرا-5

عملکرد  شیپا یهاشاخص یریو بکارگ نیتدود(
 یآموزش یهاگروه یآموزش

 یآموزش یهاگروه یعملکرد آموزش شیپا یهاشاخص نییتع-1

 یآموزش یهاعملکرد گروه کیفیتبهبود ت جه مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکیه توسط دش هئراا جنتایفاده از تاس-2

و توسعه  یبا معرف یآموزش یهاارتقاء نقش گروهذ(
 استانیو  ینقش دانشگاه

 یو آموزش یوهشژپ نیال یو همراستاساز یداسات ینیبال یهانیال نییتع-1

 دفتر پرستاری و مامایی استان با  ریه و همکاددانشک یآموزش یهاگروه ریتبا محو یآموزش صیتخص یهاهشبک یازدان اهر-2

 دافرا یوهشژو پ یآموزش نیطبق با النه مددانشک یعلم تئیه ایاعض یتخصص یازندستوانم-3
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  یآموزش یندهایفرا یو سامانده ءارتقاالف(

 مؤثر یریادگی ی( برایآموزش کولومریوکوه بر اللف )عتمقاطع مخ انیدانشجو یآموزش یازهاین نییتع-1

 هددانشک EDO همکاریپژوهشی با و  یآموزش یهانامه  و پروژهانجام پایان تجه انیدانشجو یبرا یسازندتوانم یهاهردو ریازبرگ

 یدو اسات انیآنها براساس نظرات دانشجو ءقارتو ا یلیت تکمیالتحص یهایندفرا یاهردو ینیبازب-2

 دانشگاه یآموزش تهای معاونها و برنامهطبق با سیاستنم ی(لیت تکمیالتحص)بخصوص به دانشجویان  وریرحضیغ یمات آموزشدخ هئراا هتوسع-3
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اثر بخش دفاتر و  یسازوکار همکار جادیاب(
 ازاعم  انیدانشجو یابیدر ارزش ریدرگ یواحدها

و  ک،یالکترون یهاآزمونی، مرکز آموزش یهاگروه
 امتحانات رهیدا

 ف آندااه شبردینقاط ضعف و موانع پ نییتع تجه یابیزشرا یندفرا یتوضعیل تحل-1

 یآموزش یابیزشرا یندفرا نیودت-2

 یابیشرزا یندفرآ رد ررگیلف دتمخ نیمسئولیف شرح وظار د یبازنگر-3

 فیبراساس بازتعر یارتقاء خدمات آموزشپ(
 یامور آموزش لیتسه یبرا یآموزش یندهایفرآ

 دانشکده

 بهبود لنقاط قاب نییتع تجه یآموزش یهایندموجود فرآ یتوضع یلتحل-1

 یآموزش یهایندفرآ فیبازتعر-2

 یآموزش یهایندفرآ انیمجر فیشرح وظا ینیبازب-3

 یآموزش یهایندفرآ کیفیت شیپا یهاشاخص نییتع-4

 دانشگاه یآموزش تهای معاونها و برنامهطبق با سیاستنم ریرحضویغ یمات آموزشدخ هئارا هتوسع-5

دانشکده و  یآموزش یفضاها تیارتقاء وضعت(
 ینیآموزش بال یهاعرصه

 فضاها نیمرتبط با ا یریادگیموانع  نییو تع یآموزش یفضاها یتوضع یلتحل-1

 حالاص لطبق با نقاط قابنم یآموزش یفضاها یزتجه-2

تای اهمیت بهبود و ارتقاء فضای فیزیکی دانشکده)اعم از اتاق اساتید و فضای کلی دانشکده(از لحاظ مبلمان و تجهیزات متناسب با شان اساتید در راس-3
 تاثیرگذاری کوریکلوم پنهان
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و استقرار برنامه ارتقاء اخالق و تعهد  یطراحالف(
 دیو اسات انیدر دانشجو یو رفتار سازمان یاحرفه

 یآموزش یهاهردور د یتم طول کیوان نع  هب یاهحرفالق و اخ دموضوع تعه فیتعر-1

 رشتهبا   بناستم انیدانشجو رد ایهحرفالق و اخد تعهقاء رتا هایروش نییتع-2

 یداساتر د یاهحرف القو اخ دقاء تعهرتا هایروش نییتع-3

 انیو دانشجوید اساتر د یاهحرفالق و اخ دتقاء تعهرا هبرنام نیودت-4

عهد و ت یالگوها قیو تشو ریبرنامه تقد نیتدوب(
انیدر سطح دانشجو ایهاخالق حرف  

 یی دانشجو الگوی اخالقخاب نتا یندفراتدوین شاخص -1

 دانشجویی القاخ یالگوها تقدیر از-2

ارباب رجوع در حوزه ارائه  میتکر هیروح تیتقوپ(
 یخدمات آموزش

  نیهادات  مراجعنشیو پ اتیشکا  هب یگیدسر-3

 برتر کارکنان قیجوع و تشورباب ربرابر ار ان حوزه آموزش دکارکنعملکرد  شیپا-4
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 تیفیجهت بهبود ک یتوسعه آموزش مجازالف(
 دینسل جد یریادگی قئعال یآموزش در راستا

 انیدانشجو

 یحوزه آموزش مجازرد یداسات یسازندتوانم-1

 ی برخوردارندت مجازرصو هبه ائرا یتقابلکه از لف تاطع مخقس مرود نییتع-2

 یساز یمجاز هتوسع یبرا یقیتشو یهاراهکار فیتعر-3

 یآموزش یمجاز هایکارگاهو  نتیرتنیوام ادآموزش م یهاهردو ریازبرگ هتوسع-4
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 توسعه آموزش ترکیبی-5

 یشکزموزش پر آوده دزاف یتو واقع یمجاز یهایتواقع فاده ازتاس تسم  هب تحرک-6

 انیدانشجو هآموزش ب یتلفن همراه برا ریآواستفاده از فن-7
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 یهاگروه  یپژوهش یهاتیاولو نییتعالف(
 هدانشکد یآموزش

 هددانشک یآموزش یهاگروه یتمام یوهشژپ یهایتاولو بازنگری-1

 دانشکده یپژوهش یهاتیاولوو ابالغ  نیتدو-2

 تندسیه نددانشک یوهشژپ یهایتاولو یستارا رد  که ییهاطرح  یبردن تصوک وددمح-3

به حل مسئله  بری مبتن یهاتوسعه پژوهشب(
 ارتقاء سالمت منظور

 رمحو همسئل یهابا طرح یعلم تئیه یاعضا یاسازنآش-1

   همسئل لبر ح ینتمب یهاطرح تنگرف یبرا نیبا بالل تعام-2

 رمحو همسئل شیوهژپ ایهیندفرآ اب یلیت تکمیالتحص انیو دانشجوید اسات یاسازنآش یهاکارگاه یاجرا-3

 خلق ثروت بری مبتن یهاتوسعه پژوهشپ(

 هزینهاهش ک  هب یهنتم تیمراقب یهادلم بری نتمب یهاپژوهش  هب یدهیت اولو-1

 جامع نگر یهاتو مراقب لنزمرد تمراقب یهاپژوهش  هتوسعت سم  هب تحرک-2

 های استانی و ملیکنگرهبرگزاری -3

 های آسیب پذیر به علمی پژوهشیارتقاء مجله گروه-4

 ییو ماما ریاتپرس یهاتمراقبهای هزینههش کا  هجر بنم یهاطرح  یبتصویند فرآ یلو تسهیت حما-5

 های مربوطهها و اساتید برای شرکت در کارگاهاطالع رسانی به گروه-6

 های محصول محوربرای حرکت به سمت طرحریزی برنامه-7

 محصول محور یهاطرححمایت و تسهیل فرایند نصویب -8

مرکز  یهاتیفعال یفیارتقاء کایجاد و ت(
 هدانشکد ییدانشجو یهاپژوهش

 های گام به گام آموزشی تربیت پژوهشگر)از خلق ایده تا انتشار نتایج(اجرای برنامه-1

 کزبا مر یداسات ترشیب لتعام یجادا یبراریزی برنامه-2

 کزبا مر ریهمکا یبرا یلیت تکمیالتحص انیدانشجو ترشیب یتاده از ظرففاست-3

 ای، دانشگاهی، استانی، کشوری(های علمی دانشجویی)دانشکدههدایت دانشجویان به سمت برگزاری همایش-4

 یهاپژوهش در  گروه میککیفی و ارتقاء ث(
 یآموزش

 توانمندسازی پژوهشی اساتید برای پژوهش با رویکرد جدید-1

 رکتمش یهاانجام پژوهش تجه ره دددانشک یداسات ردنک کیدزن یهااراهکر نیودت-2

 ییو ماما ریپرستا یهاپژوهش رد القاخ گاهیجا ءتقارا-3

 جهت استفاده از کتابخانه به کمک معاونت پژوهشی دانشگاهریزی برای استفاده پرستاران و ماماهای بیمارستان برنامه-4
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 یهاو قابلیت تیمامور یرسان و اطالع یمعرفالف(
ارتقاء  قیاز طر کشوردر  ییماما یدانشکده پرستار

 مورد پذیرش  یهاس شاخصابراسو دانشگاه  ن آوریف یتردیم همکاریوب سایت دانشکده  با  ندیب ترارتقاء صو-1

 طرح ییاف اجراداه لامکتا تحقق  یتوب سا رها دت بر اعمال شاخصرو نظا یریگیپ-2
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 ارتقاء محتوای وب سایت دانشکده با ارتقاء تور مجازی دانشکده-3 دانشکده تیوب سا یو محتوا یبند قالب

 بلند مدت و کوتاه مدت آموزشیهای معرفی الین پژوهشی اساتید، روزومه و دوره-4

و  دادهایحضور مؤثر و فعال دانشکده در روب(
 استانی و کشوری یمناسبتها

 ییو ماما ریاتآموزش پرس همرتبط با توسع یمل یهاکنگرهو  هاشگاهینما ،دهایداور ریگذایت خاب و اولوتان ،ییساناش-1

 بختمن یمل یادهایدور رد انیو دانشجو یداسات ،یآموزش یهاگروه یگرا هجنتیو  ندفمدفعال و هر ریزی حضوبرنامه-2

 یملمجامع ر د تشرک یبرا شیو آموز یوهشژپ یهاحوزهر و فعال د  هنخب انیدانشجو یتیحما هایته بس تخواسرد-3

 حضور موثر در رویدادهای ملی-4

 اشتراکی با دیگر همکاران دانشکده( با توجه به برخورداری از اساتید توانمندبرگزاری وبینارهای استانی و کشوری)بصورت فردی یا -5

 برگزاری وبینارهای مشترک با مشارکت اساتید سایر دانشکده های کشور-6
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 دانشکده نیریمجمع خ لیتشکالف(

 جلب مشارکت و تشکیل مجمع خیرین-1

 به روز رسانی اطالعات خیرین-2

 تهیه فهرستی از نیازهای دانشکده جهت تامین توسط خیرین-3

 تشکیل جلسات مجمع و مشارکت طلبی از خیرین-4

 اجرای بسته های تجلیل و تکریم از خیرین در طول سال از طریق تهیه فیلم مستند، برگزاری همایش، ...-5

 رسانی گزارش عملکرد خیرین سالمت در حوزه های مختلف تهیه و به روز-6

 


