
 حوزه آموزش

هدف 

 کلی
 نشانگرها وزن فعاليت   وزن برنامه وزن  هدف کمی وزن

تاريخ 

 شروع
 دانشگاهی ستادی تاريخ پايان

شهر
بو

 

    

02-
.آموزش 3

پاسخگو و 
 عدالت محور

. طراحي و استقرار 02-3-1  
نظام شناسائي و ارزيابي 

نيازهاي آموزشي و پژوهشي  
مبتني بر نيازهاي 

هاي پرستاري جامعه)مراقبت 
 و مامايي(

. تدوين برنامه اجرايي هسته -02-3-1-1  
 مطالعاتي

   1396/9/1 1396/7/1 فايل برنامه اجرايي  

. گزارش برنامه عملياتي در شوراي 02-3-1-0
دانشکده/دانشگاه در خصوص ميزان نياز به 

 پرستار در سطح استان تا پنج سال آينده

  
خالصه صورت 

 جلسات
1396/7/1 1396/9/1   

.  ساماندهي کميته پژوهشي دانشکده 02-3-1-3
با هدف ارتقاء فعاليت هاي تيمي پژوهشي 

 همکاران هيئت علمي

  
فايل صورت 

 جلسات
1396/1/15 1396/12/15   

. .تاسيس کميته نظام پرستاري در 02-3-1-4
بخش دانشجويي و ارتباط با هيئت مديره نظام 

 پرستاري بوشهر 

  
فايل صورت 

 جلسات
1396/1/30 1396/12/15   

.. تاسيس کميته آموزش مداوم 02-3-1-5
 دانشکده

  
فايل برنامه تدوين 

 شده
1396/1/15 1396/12/15   

.  تشکيل جلسات ژورنال کالب هاي 02-3-1-6
پرستاري و مامايي در حوزه دانشجويي با 

 راهنمايي اساتيد هيئت علمي

  
مستندات مرتبط با 

 برنامه
1396/1/15 1396/12/15   

طراحي و استقرار -02-3-0      
نظام شناسايي و ارزيابي 

خدمات بهداشتي و درماني در 
 سطح استان

. تفاهم نامه و عقد قرارداد با ساير 02-3-0-1  
مراکز درماني)بيمارستان سلمان فارسي، 
 11بيمارستان شهداي خليج فارس،بيمارستان 

شهريور برازجان، بيمارستان سوختگي و 
بيمارستان امير المومنين گناوه( جهت کارآموزي 

 دانشجويان پرستاري و مامايي

  

 فايل تفاهم نامه-1
خالصه صورت -0

 جلسات

1396/3/1 1396/11/1   

بررسي و ارزيابي وضعيت موجود در  -02-3-0-0

مراکز درماني طرف قرارداد جهت ظرفيت آموزشي 
 موجود

   1396/11/1 1396/3/1 فايل تفاهم نامه   



 حوزه آموزش

هدف 

 کلی
 نشانگرها وزن فعاليت   وزن برنامه وزن  هدف کمی وزن

تاريخ 

 شروع
 دانشگاهی ستادی تاريخ پايان

شهر
بو

 

طراحي و استقرار -02-3-3  
نظام انترشيپ دانشجويان 

 سال آخر کارشناسي پرستاري

  
تدوين برنامه اجرايي دانشجويان  -02-3-3-1

 متصدي طرح انترشيپ
  

فايل صورت 
 جلسات

1396/3/1 1396/11/1   

.ارائه برنامه اجرايي انترشيپي 02-3-3-0  
دانشجويان سال آخر به دفاتر پرستاري در مراکز 

 درماني در سطح استان

  

گزارش مشاهدات 
از مراکز درماني 

 طرف قرارداد

1396/3/1 1396/11/1   

  
   . اجراي طرح انترشيپ02-3-3-3

فايل صورت 
 جلسات

1396/3/1 1396/11/1   

  
. ارزيابي وضعيت اجراي طرح 02-3-3-4

 انترشيپ و بررسي نقاط ضعف و قوت آن
  

گزارش مشاهدات 
از مراکز درماني 

 طرف قرارداد

1396/3/1 1396/11/1   

02-4 .
توسعه 
 راهبردي،

هدفمند و  
ماموريت 

 گراي
برنامه هاي  

آموزش عالي 
 سالمت 

. توسعه رشته 02-4-1  
 تحصيالت تکميلي در رشته

کارشناسي ارشد مامايي،  
کارشناسي ارشد پرستاري 
ويژه و سالمندي و  دکتري 

 يپرستار

. بررسي نقاط ضعف و قوت و تهديد و 024-1-1  
فرصت جهت راه اندازي رشته هاي رشته هاي 

 مورد نظر

  
فايل صورت 

 جلسات
1396/2/1 1396/12/25   

. ارائه درخواست توسعه رشته هاي 02-4-1-0
  مورد نظر به معاونت محترم آموزشي

گزارش مکاتبات به 
معاونت آموزشي و 

 وزارتخانه

6931/2/6 6931/62/22   

. تصويب رشته هاي مورد نظر در 02-4-1-3
  شواري دانشگاه

فايل صورت 
 جلسات

6931/2/6 6931/62/22   

. بازديد برد مربوطه از دانشکده 02-4-1-4
  پرستاري و مامايي

فايل صورت 
 جلسات

6931/2/6 6931/62/22    

. ارائه گزارش به معاونت آموزشي 02-4-1-5
دانشگاه در خصوص وضعيت آمادگي دانشکده 

 جهت ارزشيابي توسط برد مربوطه
 

گزارش مکاتبات به 
 معاونت آموزشي

1396/2/1 1396/12/25   



 حوزه آموزش

هدف 

 کلی
 نشانگرها وزن فعاليت   وزن برنامه وزن  هدف کمی وزن

تاريخ 

 شروع
 دانشگاهی ستادی تاريخ پايان

شهر
بو

 

02-5 .
آمايش 

سرزميني، 
ماموريت 
گرايي، 

تمرکززدايي 
و ارتقاء 

توانمندي 
 دانشگاهها

. گسترش محيطي 02-5-1  
آموزش عالي جهت توسعه 

رشته هاي تحصيالت تکميلي 
و افزايش تعداد دانشجوي 

 پرستاري در مقطع کارشناسي 

  
نيروي انساني مورد نياز . تعيين تعداد 02-5-1-1

در هر رشته تحصيالت تکميلي در دانشکده از 
 حيث اداري و هيئت علمي

 

فايل صورت 
 جلسات

1396/2/1 1396/12/25   

. برنامه ريزي جهت افزايش کالس 02-5-1-0
هاي نظري ويژه دانشجويان کارشناسي پرستاري 

 و دانشجويان کارشناسي ارشد
 

گزارش مکاتبات به 
معاونت آموزشي 

 دانشگاه

1396/2/1 1396/12/25   

02-6 .
اعتالي 

اخالق حرفه 
 اي 

. ترويج و توسعه 02-6-1  
زيرساخت هاي اخالق 

اي در مراکز آموزش حرفه
 عالي نظام سالمت

. تکميل کميته اخالق حرفه اي 02-6-1-1  
  اساتيد دانشکده

گزارش صورت 
 جلسات

1396/2/1 1396/12/25   

. تکميل کميته اخالق حرفه اي 02-6-1-0
  دانشجويان دانشکده

فايل صورت 
 جلسات

1396/2/1 1396/12/25   

. ابالغ دبير کميته اخالق حرفه اي 02-6-1-3
  اساتيد و دانشجويان

   1396/12/25 1396/2/1 نامه ابالغ اعضا

02-9 .
ارتقاي  نظام 

ارزيابي و 
آزمون هاي 
 علوم پزشکي

. طراحي و پياده 02-9-1  
سازي نظام ارزيابي نهايي و 
تاييد صالحيت حرفه اي 

دانش آموختگان پرستاري و 
 مامايي

  

.  اعالم دستورالعمل و زمان اجراي 02-9-1-1
  آزمون جامع به دانشجويان

فايل مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/9/1 1396/12/25   

 . اجراي آزمون جامع02-9-1-0
 

فايل مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/9/1 1396/12/25   



 حوزه آموزش

هدف 

 کلی
 نشانگرها وزن فعاليت   وزن برنامه وزن  هدف کمی وزن

تاريخ 

 شروع
 دانشگاهی ستادی تاريخ پايان

شهر
بو

 

 . ارزيابي آزمون جامع02-9-1-3
 

فايل مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/9/1 1396/12/25   

02-12 .
اعتباربخشي 
موسسات و 

بيمارستانهاي 
 آموزشي

. . طراحي و اجراي 02-12-1  
 اي برنامه اعتباربخشي موسسه

  
. اعالم خودارزيابي بر اساس 02-12-1-1

استانداردهاي موسسه اي به گروه هاي آموزشي 
 دانشکده

 

 مکاتبات اداري
گزارش صورت 

 جلسات

1396/1/20 1396/9/30   

. انجام خودارزيابي در گروه هاي 02-12-1-0
  آموزشي دانشکده

   1396/9/30 1396/1/20 گزارش اارزشيابي

. مرور مستندات خودارزيابي توسط 02-12-1-3
  ارزيابي بيروني

   1396/9/30 1396/1/20 گزارش ارزشيابي

. رفع نواقص و انجام مجدد 02-12-1-4
  خودارزيابي

گزارش صورت 
 جلسات 

 گزارش ارزشيابي

1396/1/20 1396/9/30   

.  تکميل ارزيابي بيروني و تهيه 02-12-1-5
  گزارش ارزيابي بيروني

   1396/9/30 1396/1/20 گزارش ارزشيابي

 . تدوين صورت جلسات02-12-1-6
 

گزارش صورت 
 جلسات

1396/1/20 1396/9/30   

. ارائه گزارش منظم به معاونت 02-12-1-1
  آموزشي دانشگاه

   1396/9/30 1396/1/20 فايل گزارشات



 حوزه آموزش

هدف 

 کلی
 نشانگرها وزن فعاليت   وزن برنامه وزن  هدف کمی وزن

تاريخ 

 شروع
 دانشگاهی ستادی تاريخ پايان

شهر
بو

 

.  ااستانداردسازي 02-12-0
فرايندهاي آموزشي دانشکده 

 پرستاري و مامايي

  
. تهيه استاندارد اجراي فرآيندهاي 02-12-0-1

داراي اولويت براي هر گروه و تصويب استاندارد 
 و شوراي آموزشي دانشکده EDOدر شواراي 

 

 مکاتبات اداري
گزارش صورت 

 جلسات

1396/7/1 1396/11/30   

. اجراي استانداردها و ارزشيابي 02-12-0-0
  فرآيند بر اساس استانداردهاي تدوين شده

 مکاتبات اداري
گزارش صورت 

 جلسات

1396/7/1 1396/11/30   

. ارسال گزارش فرآيندها، 02-12-0-3
به معاونت استانداردها و ارزشيابي استانداردها 

 آموزشي دانشگاه
 

 مکاتبات اداري
گزارش صورت 

 جلسات

1396/7/1 1396/11/30   

02-11 .
توسعه و 
ارتقاي 

زيرساخت 
 هاي

آموزش  
 علوم پزشکي

.  نقشه راه بقا 02-11-1  
براي تقويت زير ساخت هاي 
تجهيزاتي گروههاي آموزشي 

دست اندرکار تربيت 
دانشجويان کارشناسي ارشد و 

 (Ph.Dدکتري تخصصي)

  

. ارزيابي وضع موجود از نظر 02-11-1-1
  آموزشي مورد نياز گروه ها زيرساخت هاي

گزارش مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/1/20 1396/12/25   

. تعيين حداقل هاي مورد نياز براي 02-11-1-0
  آموزش در دوره هاي ارشد و دکترا

گزارش مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/1/20 1396/12/25   

 . تحليل شکاف موجود02-11-1-3
 

گزارش مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/1/20 1396/12/25   



 حوزه آموزش

هدف 

 کلی
 نشانگرها وزن فعاليت   وزن برنامه وزن  هدف کمی وزن

تاريخ 

 شروع
 دانشگاهی ستادی تاريخ پايان

شهر
بو

 

. براورد مالي مورد نياز براي تامين 02-11-1-4
  زير ساخت ها و راهکارهاي تامين آن

گزارش مکاتبات 
صورت  اداري

 جلسات

1396/1/20 1396/12/25   

. تدوين برنامه اجرايي و اجراي 02-11-1-5
  برنامه

گزارش مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/1/20 1396/12/25   

. ارزيابي برنامه و اقدامات اصالحي 02-11-1-6
  مورد نياز

گزارش مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/1/20 1396/12/25   

. تهيه و ارسال گزارش به معاونت 02-11-1-1
  آموزشي دانشگاه

گزارش مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/1/20 1396/12/25   

.. تقويت زير 02-11-0
ساخت هاي تجهيزاتي 
بيمارستانهاي آموزشي و 

مراکز ارائه خدمات درگير در 
 آموزش

  

. بهينه سازي محيط فيزيکي 02-11-0-1
  دانشکده)آبدارخانه، انبار و....(

گزارش مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/1/20 1396/12/25   

. تکميل و تجهيز دپارتمان آموزش 02-11-0-0
باليني دانشجويان در بيمارستان شهداي خليج 

 فارس
 

گزارش مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/1/20 1396/12/25   



 حوزه آموزش

هدف 

 کلی
 نشانگرها وزن فعاليت   وزن برنامه وزن  هدف کمی وزن

تاريخ 

 شروع
 دانشگاهی ستادی تاريخ پايان

شهر
بو

 

. ارتقاء وب سايت دانشکده 02-11-0-3
توسعه)آموزش مداوم، پرستاري و مامايي با نگاه 

امتياز آموزشي و برنامه امتحانات، کميته اخالق 
 حرفه اي.....(

 

گزارش مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/1/20 1396/12/25    

. توسعه فضاي پراتيک و طراحي 02-11-0-4
نوين و ارتقاء تجهيزات بر اساس باالترين 

 استانداردهاي آموزشي
 

گزارش مکاتبات 
 اداري

 صورت جلسات

1396/1/20 1396/12/25   

 


