
 

 

20/04/1401:  تاریخ بازنگری  

 شناسنامه برنامه های عملیاتیفرم 

 مامایی-دانشکده پرستاری

 مهر تائید سند

 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفعنوان راهبرد )  هدف کلی: ارتقاء کیفیت آموزش نظری و عملی 

 یمقاطع کارشناس یکتاب برا ایدرسنامه  کیحداقل  فیتأل وارتقاء کیفیت آموزش نظری و عملی بصورت حضوری  استراتژی

 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه   :ول برنامهمسئ
 

 شرح فعالیت شماره
زمان 

 شروع
 ول اجرا فعالیتمسئ زمان پایان

اعتبار مورد 

 نیاز

 ) ریال(

 خروجی / معیار سنجش فعالیت

1  

دفتر  یاز سو یشنهادیطرح دوره ها  مطابق با فرمت پ هیکل یو بازنگر یبررس

 توسعه آموزش دانشکده

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 

 پایان هر

 نیمسال

 نیمسئول

 دروس
0 

 دریافت گزارش از مسئولین دروس در-

 خصوص اصالحات انجام شده

با فرمت و یکسان  دوره ها مطابق وجود طرح -

 در سایت

2  

از  یبرخ نییتع یبراناپیوسته  یکارشناسکاردانی و  انیاز دانشجو یسنج ازین

 یآموزش یکارگاه ها نیعناو

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 

 دو ماه پس

 از شروع هر نیمسال

مسئول دفتر توسعه 

 دانشکده
0 

دفتر توسعه  زادریافت برنامه کارگاه -

 دانشکده

دفتر توسعه  دریافت گزارش تشکیل کارگاه از-

 دانشکده

3  

 ارائه شده توسط اعضاءگروه یآموزش ها تیو کم تیفینظارت برک

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 

 پایان هر

 نیمسال

 نیگروه و مسئول ریمد

 دروس
0 

ارائه گزارش به مدیر گروه توسط 

دروس در خصوص کمیت و  مسئولین

 کیفیت آموزش های  ارائه شده

 

4  
 یآموزش یکارگاه ها ینظارت بر حسن اجرا

 باشد یآن  م یمتول فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیکه گروه  انیدانشجو

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 

 پایان هر

 نیمسال

 مسئول

 یبرگزار

 کارگاه
0 

از مسئول کارگاه و گزارش دریافت برنامه 

 برگزاری کارگاه

 



 

 

20/04/1401:  تاریخ بازنگری  

 شناسنامه برنامه های عملیاتیفرم 

 مامایی-دانشکده پرستاری

 مهر تائید سند

5  
 ارائه شده توسط اعضاءگروه در یآموزش ها تیو کم تیفینظارت برک

 یآموزش یها رگروهیمشترک با سا دروس

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 

 پایان هر

 نیمسال

 گروه ریمد

0 

در خصوص  مدیر گروه دریافت بازخورد از 

 کمیت و کیفیت عملکرد استاد

 

6  

 ازیدر مورد درسنامه مورد ن انیگروه و دانشجو یعلم اتیاز اعضاء ه یسنج ازین

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 

 پایان نیمسال

 

 مدیر گروه و اعضاء گروه 

0 

 دریافت لیست نظرات -

 دریافت صورتجلسات  - 

7  

 درسنامه   یسرفصل ها نییتع

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 

 پایان نیمسال

 

 مدیر گروه و اعضاء گروه 

0 

دریافت لیست مرتب شده رئوس مطالب -  

 دریافت صورتجلسات -

8  
 کار جهت جمع  میتقس

 در گروه ازیمطالب مورد ن یآور

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 

 پایان نیمسال

 

 مدیر گروه

0 

 دریافت صورتجلسه 

9  

 درسنامه یمحتوا یآماده ساز

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 

 مدیر گروه و اعضاء گروه     1401اول نیمسال  

0 

 ولیه مطالب ترجمه شده ا دریافت-

 اوین و سرفصل ها  ندریافت ع -

محتوای آماده شده و انطباق با فصول   سیبرر-

 امه ندرس

10  

 آماده شده یمحتوا شیرایو و یداور

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 

 پایان نیمسال

 

 مدیر گروه و اعضاء گروه 

0 

دریافت نسخه ویرایش شده فصول از -

 داوران 

 ی  ویرایش شدهیدریافت نسخه نها -

  نیازمنابع مورد 
 

 

 

 

 

 



 

 

20/04/1401:  تاریخ بازنگری  

 شناسنامه برنامه های عملیاتیفرم 

 مامایی-دانشکده پرستاری

 مهر تائید سند

 تاریخ، نام و امضاء مدیر گروه
 

 امورمالیتاریخ، نام و امضاء مسئول 
 

 تاریخ، نام و امضاء ریاست دانشکده

 

 

 
 

  

 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفعنوان راهبرد ) انیدانشجو یابیارزش ندیارتقاء فرا   

یو تکامل ینیتکو یابیارزش تیفیبهبود ک استراتژی  

: ول برنامهمسئ  فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه  
 

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

 ) ریال(
 خروجی / معیار سنجش فعالیت

1  
 ترم انیپا سواالت تیفینظارت برک

دوم  مسالین

 1401و اول  1400

 هر  انیپا

 مسالین

 دفتر توسعه دانشکده
0 

از دفتر توسعه   یگزارش کتب افتیدر

 دانشکده

  منابع مورد نیاز

 

 تاریخ، نام و امضاء مدیر گروه
 

 امورمالیتاریخ، نام و امضاء مسئول 
 

 تاریخ، نام و امضاء ریاست دانشکده

 

 

 
 

  



 

 

20/04/1401:  تاریخ بازنگری  

 شناسنامه برنامه های عملیاتیفرم 

 مامایی-دانشکده پرستاری

 مهر تائید سند

 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفراهبرد )عنوان  ینیآموزش بال  تیفیارتقاء ک   

یدر مقطع کارشناس یو کارورز یکارآموز تیفیارتقاء ک استراتژی    

: ول برنامهمسئ  فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی گروه  
 

 شرح فعالیت شماره
زمان 

 شروع
 ول اجرا فعالیتمسئ زمان پایان

اعتبار مورد 

 نیاز

 ) ریال(

 سنجش فعالیت خروجی / معیار

1  
  با حضور یلیدر شروع و ادامه هر سال تحص جلسه کیحداقل  یبرگزار

 انیو دانشجو یعلم اتیه یاعضا

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 یگروه و اعضا ریمد پایان نیمسال 

 0    یعلم اتیه

 صورتجلسه 

2  

   ینیبال یآموزش یها طیاز مح یدوره ا یدهایانجام بازد

نیمسال دوم 

و اول  1400

1401 

گروه و معاون  ریمد نیمسال هر پایان 

 * دانشکده یآموزش

 تکمیل فرم گزارش

 بازدید از بالین و تحویل

 دانشکده  یبه معاون آموزش

3  

   ناپیوسته یکارشناسکاردانی و مقطع  یالگ بوک ها یبازنگر

نیمسال دوم 

و اول  1400

1401 

 گروه  ریمد پایان نیمسال 

 0 اعضا ریسا و
 نظرات اعضا گروه بصورت مکتوب  افتیدر

  

 

  منابع مورد نیاز

 

 تاریخ، نام و امضاء مدیر گروه
 

 امورمالیتاریخ، نام و امضاء مسئول 
 

 تاریخ، نام و امضاء ریاست دانشکده

 

 

 
 

 

 



 

 

20/04/1401:  تاریخ بازنگری  

 شناسنامه برنامه های عملیاتیفرم 

 مامایی-دانشکده پرستاری

 مهر تائید سند

 

 

 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفعنوان راهبرد )  بهبود کیفیت فعالیت های پژوهشی و اجرای فعالیت های معادل 

مراکز ریبا سا یمیبصورت ت یپژوهش یها تیانجام فعالو  پژوهش در آموزش یو طرح ها یقاتیتحق یطرح ها تیو کم تیفیبهبود ک استراتژی  

: ول برنامهمسئ  فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه  
 

 شرح فعالیت شماره
زمان 

 شروع
 ول اجرا فعالیتمسئ پایانزمان 

اعتبار مورد 

 نیاز

 ) ریال(

 خروجی / معیار سنجش فعالیت

1  
فوریت های پزشکی و پزوهش در آموزش گروه  یپژوهش یها تیاولو نییتع

 پیش بیمارستانی

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

هر انیپا   

 مسالین

 گروه  ریمد

 0 یعلم اتیاعضاء ه و

 هیته یها تیبا اولو نیانطباق کامل عناو

 شده

2  

 دانشکده ها ریبا سا یرشته ا نیب کردیاستفاده از رو

نیمسال دوم 

و اول  1400

1401 

هر انیپا   

 مسالین

 گروه  ریمد

 مصوب   یگزارش طرح ها 0 یعلم اتیاعضاء ه و

3  
با  ژهیبا ارائه پروپوزال به و ییدانشجو قاتیتحق تهیبه کم انیدانشجو تیهدا

 نیمشکالت بال و یپژوهش یها تیاولو تیمحور با یعلم ئتیاعضاء ه ییراهنما

نیمسال دوم 

و اول  1400

1401 

هر انیپا   

 مسالین

 گروه  ریمد

 0 یعلم اتیاعضاء ه و
  تعداد پروپوزال مصوب 

 

4  
 یها تیاولو تیگروه  جهت  ارائه پروپوزال با محور یعلم ئتیاعضاء ه تیهدا

 نیمشکالت بال و یپژوهش

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

هر انیپا   

 مسالین

 گروه ریمد

 تعداد پروپوزال مصوب 0

5  
و ها  شیشرکت در هما یبرا یعلم اتیه یو اعضا انیدانشجو تیهدا

 با ارائه مقاله یو برون دانشگاه یدرون دانشگاه ینارهایسم

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

هر انیپا   

 مسالین

 گروه  ریمد

 شرکت   یتعداد گواه 0 یعلم اتیاعضاء ه و



 

 

20/04/1401:  تاریخ بازنگری  

 شناسنامه برنامه های عملیاتیفرم 

 مامایی-دانشکده پرستاری

 مهر تائید سند

6  
 یمعاونت پژوهش دییمورد تا یقاتیاز مراکز تحق یپژوهش یها تیاولو افتیدر

 دانشکده

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

مسالین انیپا  گروه  ریمد 

 پژوهش   یها تیاولو ستیل 0 یعلم اتیاعضاء ه و

7  
معاونت  دییتا مورد یقاتیمشترک با مراکز تحق یقاتیتحق یانجام پروژه ها

 دانشکده یپژوهش

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

مسالین انیپا  گروه  ریمد 

 0 یعلم اتیاعضاء ه و
 یقاتیتحق میقرارداد مکتوب با ت-

 کار شرفتیگزارش پ-

  منابع مورد نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ، نام و امضاء مدیر گروه
 

 امورمالیتاریخ، نام و امضاء مسئول 
 

 دانشکدهتاریخ، نام و امضاء ریاست 

 

 

 
 



 

 

20/04/1401:  تاریخ بازنگری  

 شناسنامه برنامه های عملیاتیفرم 

 مامایی-دانشکده پرستاری

 مهر تائید سند

 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفعنوان راهبرد ) هیدریتربت ح یگروه دانشگاه علوم پزشک یعلم اتیاعضاء ه یتوانمندساز     

گروه یعلم ئتیبهبود دانش و عملکرد اعضاء ه استراتژی   

: ول برنامهمسئ  پزشکی پیش بیمارستانیفوریت های گروه  
 

 شرح فعالیت شماره
زمان 

 شروع
 ول اجرا فعالیتمسئ زمان پایان

اعتبار مورد 

 نیاز

 ) ریال(

 خروجی / معیار سنجش فعالیت

1  
 ازیمورد ن یها کارگاه درمورد یعلم اتیاز اعضاء ه یازسنجین

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

هر انیپا   

 مسالین

دفتر توسعه آموزش 

 0 دانشکده  

و  ازیمورد ن یاز کارگاهها  ستیل نیتدو

 دانشگاه یتوانمند ساز تهیارسال به کم

2  
درون  یو اختصاص یعموم یآموزش یدر کارگاه ها یعلم ئتیه یشرکت اعضا

   یدانشگاه

اعالم 

  فراخوان

 کارگاه

هر انیپا   

 مسالین

 یعلم اتیه یاعضا

   یگواه افتیدر 0

3  
برون  یو اختصاص یعموم یآموزش یدر کارگاه ها یعلم ئتیه یاعضا شرکت

 یدانشگاه

اعالم 

  فراخوان

 کارگاه

هر انیپا   

 مسالین

 یعلم اتیه یاعضا

0 
    یگواه افتیدر

 

  منابع مورد نیاز

 
 

 تاریخ، نام و امضاء مدیر گروه
 

 امورمالیتاریخ، نام و امضاء مسئول 
 

 دانشکدهتاریخ، نام و امضاء ریاست 

 

 

 
 

 



 

 

20/04/1401:  تاریخ بازنگری  

 شناسنامه برنامه های عملیاتیفرم 

 مامایی-دانشکده پرستاری

 مهر تائید سند

 

 

 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفعنوان راهبرد ) یتوسعه گروه آموزش     

یگروه آموزش یتوسعه کم    استراتژی  

: ول برنامهمسئ  فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه  
 

 شرح فعالیت شماره
زمان 

 شروع
 فعالیتول اجرا مسئ زمان پایان

اعتبار مورد 

 نیاز

 ) ریال(

 خروجی / معیار سنجش فعالیت

1  

 گروه ازیبر اساس ن فراخوان قیاز طر ینیبال یعلم ئتیه یجذب اعضا

از زمان 

 اعالم 

فرخوان 

توسط 

وزارت 

 بهداشت

 برنامه  انیپا

 ئتیجذب  ه یها

   یعلم

 گروه ریمد

0 

 صورتجلسه گروه

  منابع مورد نیاز

 

  

 امضاء مدیر گروهتاریخ، نام و 
 

 امورمالیتاریخ، نام و امضاء مسئول 
 

 تاریخ، نام و امضاء ریاست دانشکده

 

 

 
 



 

 

20/04/1401:  تاریخ بازنگری  

 شناسنامه برنامه های عملیاتیفرم 

 مامایی-دانشکده پرستاری

 مهر تائید سند

 

 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه نام واحد سازمانی: 

کالن( هدفعنوان راهبرد )  خاص طیبا شرا رانیمشکالت فراگ یریگیپ: یهدف کل 

خاص طیبا شرا رانیاز فراگ تیحما استراتژی  

: ول برنامهمسئ  فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیگروه  
 

 شرح فعالیت شماره
زمان 

 شروع
 ول اجرا فعالیتمسئ زمان پایان

اعتبار مورد 

 نیاز

 ) ریال(

 خروجی / معیار سنجش فعالیت

1  
 خاص طیبا شرا رانیمشکالت فراگ یریگیپ یجلسات برا یبرگزار

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 گروه ریمد مسالین انیپا

0 

 صورتجلسه گروه

2  
دانشگاه جهت انجام مشاوره سالمت   ییبه معاونت دانشجو انیدانشجو یمعرف

 روان

دوم  مسالین

و اول  1400

1401 

 گروه ریمد مسالین انیپا

 مسالین انیگزارش پا 0

  منابع مورد نیاز

 

 تاریخ، نام و امضاء مدیر گروه
 

 امورمالیتاریخ، نام و امضاء مسئول 
 

 تاریخ، نام و امضاء ریاست دانشکده

 

 

 
 

 


