
  

 

10/02/1140:  تاریخ بازنگری  

 عملیاتیشناسنامه برنامه های فرم 

 پرستاری ماماییدانشکده 

 مهر تائید سند

 ماماییگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفعنوان راهبرد ) هدانشکد مامایی توسعه رشته   

مامایی های ها و امکانات مورد نیاز برای توسعه ارشد رشتهتکمیل فرایندها، زیرساخت استراتژی  

عنوان برنامه ) هدف عینی(   الملل()داخلی/بینماماییارشد  و کارشناسی خذ مجوز مقطع کارشناسیا   

 ماماییگروه   :ول برنامهمسئ
 

 ول اجرا فعالیتمسئ زمان پایان زمان شروع شرح فعالیت شماره
 اعتبار مورد نیاز

 ) ریال(
 خروجی / معیار سنجش فعالیت

 صورتجلسه تصویب 0 وهمدیر گر 30/06/1401 15/04/1401 تصویب توسعه رشته مقطع کارشناسی ارشد در گروه   1

 صورتجلسه تصویب  0 گروهمدیر  30/09/1401 1/07/1401 در شورای آموزشی دانشکده ارشد تصویب توسعه رشته مقطع  2

 لیستچک  0 مریم آرادمهر 25/12/1401 01/10/1401 برمبنای چک لیست وزارخانه تکمیل لیست استانداردهای اولیه تاسیس رشته  3

مکاتبه با امور بین الملل دانشگاه جهت اخذ مجوز پذیرش دانشجوی بین   4

 الملل 
30/3/1401 30/06/1401 

 عادله رحمانیان
 مکاتبات 0

  منابع مورد نیاز
 

 تاریخ، نام و امضاء مدیر گروه
 

 امورمالیتاریخ، نام و امضاء مسئول 
 

 تاریخ، نام و امضاء ریاست دانشکده

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



  

 

10/02/1140:  تاریخ بازنگری  

 عملیاتیشناسنامه برنامه های فرم 

 پرستاری ماماییدانشکده 

 مهر تائید سند

 ماماییگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفعنوان راهبرد ) دانشکده خدمات آموزشیتوسعه    

و مهارت های بالینیآموزش  توسعه ها و امکانات مورد نیاز برای زیرساخت ،تکمیل فرایندها استراتژی  

عنوان برنامه ) هدف عینی(    توسعه  آموزش و مهارت های بالینی 

: ول برنامهمسئ  ماماییگروه  
 

 ول اجرا فعالیتمسئ زمان پایان زمان شروع شرح فعالیت شماره
 اعتبار مورد نیاز

 ) ریال(
 خروجی / معیار سنجش فعالیت

راستای ها و دوره های آموزشی مرتبط با رشته در لیست کارگاه تدوین  1

 تقویت مهارتهای بالینی
30/2/1401 30/4/1401 

 عادله رحمانیان
 لیست مصوب 0

% از  10رشته در راستای تقویت مهارتهای بالینی )های برگزاری کارگاه  2

 (1لیست بند 
01/05/1401 25/12/1401 

 اعضاء گروه
 مستندات 0

3  
 25/12/1401 01/4/1401 برگزاری جلسات ژورنال کالب و کیس ریپورت به صورت دوره ای

زهرا  -عادله رحمانیان

 حسینی حاجی
 صورت جلسات و لیست مقایسات 0

 صورت جلسات 0 اعضاء گروه 01/07/1401 01/4/1401  برگزاری آزمون کتبی در امتحان فاینالهماهنگی و   4

 صورت جلسات 0 اعضاء گروه 01/07/1401 01/4/1401 بررسی الگ بوک ها و دریافت بازخورد   5

 صورت جلسات و لیست مقایسات 0 زهرا حسینی حاجی 20/07/1401 01/04/1401 (1% از لیست بند  10استاندارد و یکسان سازی آموزش مهارتهای بالینی )  6

توسعه توانمندی های اعضای هیات علمی متناسب با تحوالت علمی و   7

 منطبق با روش های نوین آموزشی
01/04/1401 25/12/1401 

 حسینی حاجیزهرا 
 لیست مقایسات 

 صورت جلسات 0 اعضاء گروه 25/12/1401 01/04/1401 برنامه ریزی برای ارتقای آموزش پاسخگو و عدالت محور  8

 صورت جلسات 0 اعضاء گروه 25/12/1401 01/04/1401 بازنگری کوریکولوم آموزشی گروه  9

  منابع مورد نیاز

 

  



  

 

10/02/1140:  تاریخ بازنگری  

 عملیاتیشناسنامه برنامه های فرم 

 پرستاری ماماییدانشکده 

 مهر تائید سند

 ماماییگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفعنوان راهبرد ) خدمات پژوهشی دانشکده توسعه   

ماماییگروه  پژوهشیها و برنامه ریزی در جهت توسعه فعالیتهای تامین زیرساخت استراتژی  

عنوان برنامه ) هدف عینی(   گروه پژوهشیکمی و کیفی سطح فعالیت های  ارتقای   

: ول برنامهمسئ  ماماییگروه  
 

 ول اجرا فعالیتمسئ زمان پایان زمان شروع شرح فعالیت شماره

اعتبار مورد 

 نیاز

 ) ریال(

 خروجی / معیار سنجش فعالیت

 صورتجلسه تصویب 0 عضو شورای پژوهشی 30/4/1401 15/2/1401 اولویت های پژوهشی گروه به روزرسانی  1

 گواهی طرح  000/000/200 اعضای گروه 25/12/1401 1/2/1401 در راستای ارتقا سالمت زنان و نوزادانپژوهش  یکاجرای حداقل   2

فعالیت های پژوهشی)طرح پژوهشی و مقاله(  نسبت به درصدی  10افزایش   3

 سال گذشته
1/2/1401 25/12/1401 

 گروهاعضای 
 سامانه علم سنجی و پژوهان 000/000/500

  مستندات تایید گروه 0 گروهاعضای  25/12/1401 1/09/1400 های پژوهشی گروههای درسی دانشجویی بر مبنای اولویتتعریف کلیه پروژه  4

  منابع مورد نیاز

 

  



  

 

10/02/1140:  تاریخ بازنگری  

 عملیاتیشناسنامه برنامه های فرم 

 پرستاری ماماییدانشکده 

 مهر تائید سند

 ماماییگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفعنوان راهبرد ) خدمات آموزشی دانشکده توسعه   

ماماییگروه آموزشی ها و برنامه ریزی در جهت توسعه فعالیتهای تامین زیرساخت استراتژی  

عنوان برنامه ) هدف عینی(   گروهآموزشی کمی و کیفی سطح فعالیت های  ارتقای   

: ول برنامهمسئ  مامایی گروه  
 

 ول اجرا فعالیتمسئ زمان پایان زمان شروع شرح فعالیت شماره

اعتبار مورد 

 نیاز

 ) ریال(

 خروجی / معیار سنجش فعالیت

 صورت جلسه تصویب و لیست نهایی 0 مدیرگروه 31/02/1401 15/02/1401 )با محوریت کتب رفرنس(تهیه لیست به روز شده از کتب مورد نیاز گروه   1

 تهیه کتاب 000/000/60 مدیرگروه 25/12/1401 31/02/1401 1تهیه کتب لیست شده در بند   2

 لیست مقایسات 0 مدیرگروه 30/04/1401 15/02/1401 به روز رسانی سامانه گروه در سامانه دانشکده  3

 مستندات سامانه ارزشیابی اساتید 0 مدیر گروه 25/12/1401 1/02/1401 %( 10بهبود میانگین نمره ارزشیابی گروه )به میزان   4

 مستندات آموزش 0 مدیر گروه 30/04/1401 15/1/1400 بارگذاری به موقع دروس در زمان آموزش مجازی   5

  منابع مورد نیاز

 


