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  :مقدمه 

خاص دانشکده پرستاري جایگاه  وال مت ارزشمند س در امردانشگاههاي علوم پزشکی  با توجه به نقش ویژه     
   .داشتن هدف و برنامه امري غیرقابل اجتناب است در توسعه سالمت جامعه

پیشرفتهاي سریع و وسیع در حوزه سالمت موجب آن شده است که دیدگاه مردم نسبت به موضوع تغییر یافته 
گروهها در این دیدگاه اشخاص،. غییر یابد و توسعه سالمت از حالت غیر فعال به نگاه فعال سازي اقشار جامعه ت

براي نیل به این هدف وبر این اساس ، تنها توسعه فن . ونهادهاي اجتماعی در توسعه سالمت سهیم هستند 
جامعه نگر کردن (بلکه توسعه علوم مراقبتی و آموزش جامعه . آوري و پژوهش هاي بنیادي راهگشا نیست 

  .واهد بود ابزاري بسیار کارآمد خ) آموزشها 
رشته هاي دانشگاهی در توسعه این دیدگاه جایگاه ممتازي  ارزش ترینبا از ییکي پرستاري به عنوان رشته     

دارد،که با توجه به الزامات سند چشم انداز و ضرورت توسعه سالمت به عنوان فلسفه حاکم بر فعالیتها می 
الیگودرز به عنوان یکی از با سابقه ترین نهاد  دانشکده پرستاري. دبایست برنامه ریزي علمی داشته باش

هاي ذاتی از جمله نیروي آموزشی با پشتوانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با دستمایه سالها تجربه و توانائی 
می تواند در توسعه آموزس و پژوهش  بین استانیانسانی ، موقعیت جغرافیایی ، عرصه هاي بالینی وارتباطات 

  .طبیعی است ایفاء این نقش مستلزم داشتن برنامه راهبردي است . ارزنده اي داشته باشد  پرستاري نقش 
توسط این جانب و با نظر خواهی از مراجع ذیصالح تهیه شده است ،  تدوین گریدهاهبردي که برنامه ر     

هایت تالش را معمول درهمین جا الزم است از تالش و مساعی کلیه همکاران ارجمندي که در تهیه این برنامه ن
  .کردند سپاسگزاري شود 

می بایست مورد تجدید نظر وارزیابی قرار گیرد و برنامه هاي عملیاتی مربوطه از  "بدیهی است این برنامه مرتبا
 را  ما نظرات ارزشمند خودبا  ارجمند تقاضا می شود بدین منظور از صاحب نظران و اساتید. آن استخراج گردد 

  .        فرمایند  یاريبعدي ویرایشهاي  در
  
  
  
  
  



  
  

  :  رسالت  
دانشکده پرستاري الیگودرز بعنوان بخشی از دانشگاه علوم پزشکی لرستان عهده دار توسعه سالمت جامعه از 

در نظام سالمت کادر پرستاري خدمات تخصصی ضروري وحیاتی ارائه میدهند . طریق علوم پرستاري میباشد 
امروزه عده زیادي از کارکنان بخش . را شامل میگردد گروه از پیشگیري تا بازتوانی وسعت ودامنه خدمات این 

سالمت را پرستاران تشکیل میدهند  ، لذا پیشرفت علم وعمل در پرستاري میتواند باعث ارتقاء کیفیت خدمات 
ادي واجتماعی سالمت گردد و بدیهی است هر گونه سرمایه گذاري در این مسیر می تواند آثار و فوائد اقتص

  .شایان توجهی به همراه داشته باشد  
  . این دانشکده براي تامین حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه موارد زیر را مد نظر دارد 

  توسعه آموزش 

  توسعه پژوهش 

 سازمانینیروي انسانی در راستاي انجام رسالت  تأمین و بهسازي 

 ملی و بین المللی  ی ،برون بخش همکاري وهماهنگی با سازمانهاي درون و 

  ارزشیابی فعالیتها 

  شناسایی نیازها و فرآینددر حال تغییر سالمت و هماهنگی با پیشرفتها 

  توسعه اخالق وفرهنگ حرفه اي  
  
    

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  :چشم انداز 

  دانشکده پرستاري الیگودرز متعهد به انجام هر گونه تالشی در جهت توسعه علوم پرستاري می باشد. 

  دستیابی به توسعه علمی مهمترین سرمایه ، نیروهاي انسانی هستند و دانشکده پرستاري الیگودرز براي
 –خود را متعهد می داند  که محیطی فراهم کند تا در آن نیروهاي انسانی اعم از نیروهاي آموزش دهنده 

 . گیرنده و سایر کارکنان احساس بالندگی کنند 

 ملزم به برقراري ارتباط سازمانی با مراکز علمی دولتی خصوصی ، منطقه  دانشکده پرستاري الیگودرز خود را
تبادل تجارب با پیشرفتهاي علمی و نیازهاي جامعه هماهنگ  داند تا از طریق اي ، ملی و بین المللی می

 .گردد 

 وشد در تصمیم گیري هاي مرتبط با سالمت جامعه نقش فعال ایفا کرده و می ک دانشکده پرستاري الیگودرز
را  نیازآحاد جامعهرضایت مدد جویان  استاندارد،ضمن جلبخدمات ارائه  با هماهنگ سازي آموزش

   .ماید تأمین ننیز

 دانشکده هاي  ءجز در سطح ملی باال تالش است که در سطح منطقه اي رتبه دانشکده پرستاري الیگودرز در
 .تراز اول و مطرح در سطح بین المللی قرار گیرد 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :  نقاط قوت
 طوالنی مدت دانشکده سابقه  - 

داشتن فضاي فیزیکی مناسب بویژه با داشتن دو مصوبه دور دوم سفر هیات محترم دولت در خصوص  - 
 بازسازي دانشکده و احداث خوابگاه پرستاري 

 باال بودن روحیه کار گروهی - 

 نسبتا مناسبزشی وداشتن امکانات و تجهیزات کمک آم - 

 اینترنت  امکان دسترسی به شبکه - 

 ... ) .دانشجوئی فرهنگی وآموزشی ، پژوهشی  ،(وجود شوراهاي تخصصی در دانشکده  - 

 دانشکده پژوهشی تحلیلی انتشار مجله  - 

دانشجویی  ، شوراي  اتنشری دانشجویی ، بسیجکمیته تحقیقات دانشجویی ،(وجود تشکلهاي دانشجویی  - 
        )هالل احمر جوانان دانشجویی و کانون صنفی 

هزار جلد  14با بیش از دانشکده بودن کتابخانه دیجیتال و نسبتا کامل بودن منابع چاپی  در دسترس  - 
و فرهنگیعمومی  ،کتاب هاي تخصصی   

 

: 4نقاط ضعف   
نامناسب ردیف وجود چارت سازمانی با تعداد -  
کمبود نیروي هیئت علمی  -  
نداشتن حداقل نیرو در بعضی واحد هاي دانشکده -  
آموزشی برنامه هاي د اساتید حق التدریس بویژه مربی جهت کمبو  -  
باتوجه به موضوعات و  موظفی و کارآموزي تعداد واحدهاي درسیبه  نسبت اعضا ء هیئت علمینارضایتی  -

هیات علمی   چند گانهو جا ماندن از حسن انجام وظایف  رشته پرستاري درسی مختلف ثمباح  
  اینترنت دانشکدهسرعت پائین   -



شهر و نداشتن بعضی از بخشهاي مورد نیاز جهت انجام کارآموزي بیمارستانتنها آموزشی نبودن  -  
کمبود امکانات شهري بمنظور برگزاري گرد همائی   -  
بعد مسافت طوالنی دانشکده با دانشگاه و به تبع آن داشتن مشکالت ایاب و ذهاب -  

 
 

: 5 افرصته  
سایت اینترنتی دانشگاه  وجود  -  
دوتبه بندي دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دانشگاههاي تیپ ر -   

شهرستانسابقه فرهنگی تاریخی  -  
که میتواند به یک قطب آموزشی در استان تبدیل ن لرستان شهرستان الیگودرز در استا یت استراتژیکقعمو -

 گردد
روحیه علم پروري و فرهنگ دوستی مردم منطقه  -  
مجوز پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و  امکان اخذ نه و بستر مناسبدر صورت فراهم شدن زمی-

 دکتري 
وجود رسانه هاي آموزشی مناسب  -  
 
 
 

: 6تهدید ها    
  قوع زلزلهشهرستان بویژه قرار گرفتن در لیست مناطق بسیارزیاد از نظر و حادثه خیز بودن -
یالن نا کافی بودن فرصتهاي استخدامی براي فارغ التحص -  
توجه ناکافی به اهمیت حرفه پرستاري در سیستم سالمت   -  
 



:   7ارزشها    
اعضاء هیئت علمی دانشجویان این دانشکده به صورت اعضاء یک خانواده محسوب می مجموعه کارکنان   - 

. گردند که هدف مشترکی را دنبال می کنند      

اط ، مشورت ، نظر خواهی از صاحبان فرآیند با مجموعه مجموعه فوق مشکالت خود را از طریق برقراري ارتب - 
.بر طرف می نماید درون سازمانی و برون سازمانی دانشکده پرستاري و با جلب همکاري آنان   

هر اقدامی در جهت توسعه علم پرستاري ، توسعه اخالق مراقبتی و آموزشی و پژوهشی و احترام متقابل - 
.توسط دانشکده حمایت می گردد   

استدالل منطقی ، تفکر ، اندیشه وعلم است وسعی بر این ،  اصول اعتقادي منطق حاکم بر دانشکده بر پایه- 
. است که سایر امتیازات غیر مرتبط با اصول فوق در تصمیم گیریها مورد توجه قرار نگیرد   

توجه این دانشکده ن انسانی ، اعتقادات فردي ، ارزشهاي دینی ، فرهنگی ، همواره مورد أحفظ رعایت ش -
. خواهد بود   

آموزشی ، (دانشکده پرستاري الیگودرز خود  را ملزم به بازنگري مستمر فرایندهاي مربوطه به خدمات  -
. و ارتقاء آنها می داند ... ) پژوهشی و   

 
 

: اهداف آرمانی   
 

. بهبود رشد شاخصهاي سالمت از طریق تربیت نیروي انسانی کارآمد - 1  

ء کیفیت آموزش حفظ وارتقاتامین ،  - 2  

تامین ، حفظ وارتقاء کیفیت پژوهش  - 3  
بهبود فضاي فرهنگی دانشکده  - 4  
توسعه جامعه نگري آموزشها وخدمات پرستاري   - 5  

 



 

:اهداف کلی    
جذب نخبگان ونیروهاي کارآمد  - 1  
توسعه فن آوري اطالعات وتسهیل ارتباطات  - 2  
جهیزات وفضاي آموزشی تامین ، حفظ وتوسعه بکارگیري ت - 3  
تدوین و شفاف سازي مقررات و ضوابط آموزشی وپژوهشی  - 4  
تسهیل ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان وگروههاي هدف  - 5  
وپژوهشهاي کاربردي یکپارچه سازي آموزشهاي نظري وعملی  - 6  
هماهنگی با سیاستهاي کلی دانشگاه وبخش سالمت کشور  - 7  
لی پرستاري توسعه تحصیالت تکمی - 8  
وکاربردي ) کمی وکیفی (کمک به توسعه دانش پرستاري از طریق تحقیقات پایه  - 9  

ارتقاء انگیزه واخالق حرفه اي و وجدان کاري  - 10  
توسعه و روز آمد کردن دانش و مهارت حرفه اي در تمام سطوح ارائه خدمات  - 11  
توسعه همکاریهاي بین دانشگاهی  - 12  
)آموزش مجازي (راه دور  توسعه آموزش از - 13  
توسعه وتسهیل ارائه خدمات امور دانشجویی و فرهنگی - 14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



: اهداف عینی    
 

جذب نخبه گان و نیروهاي کارآمد -1  
هاي خالی سازمانی تکمیل ظرفیت –الف   

استقرار نظام ارزشیابی اساتید وکارکنان  - ب  
رتهاي مورد نیاز ترغیب اساتید و دانشجویان به کسب دانش و مها - ج  
اختصاص سهمیه براي دانشجویان رتبه اول در مقاطع تحصیالت تکمیلی  -د  
معرفی رشته هاي دانشکده پرستاري الیگودرز و نحوه ادامه تحصیل در این رشته به دانش آموزان پیش  - ه

 دانشگاهی
 

توسعه فن آوري اطالعات و تسهیل ارتباطات -2  
دانشجویان ، اساتید وکارکنان به شبکه  امکان دسترسی شبانه روزي –الف   

طراحی شبکه اطالع رسانی تعاملی و کارآمد  –ب   
روزو ارتباطات الکترونیکی به استفاده از مکاتبات   -ج   
افزایش استفاده از فن آوري اطالعات در ارائه دروس  –ه   

 

تامین حفظ و توسعه بکارگیري تجهیزات و فضاي آموزشی -3  
دانشکده پرستاري الیگودرز ) ساختمان (راحی سایت پیشنهاد ط –الف   

بهسازي فضاي فیزیکی و آموزشی  –ب   
استفاده بیشتر و مناسب تر از رسانه هاي آموزشی  –ج   
روز آمد کردن تعمیر و نگهداري تجهیزات آموزشی  –د   
توسعه مرکز مهارتهاي بالینی دانشکده  –ه   

 



آموزشی و پژوهشیتدوین و شفاف سازي مقررات و ضوابط  -4  
ارائه مستمر راهنمایی مقررات آموزش و پژوهشی به دانشجویان  –الف   

ارائه مستمر راهنماي مقررات آموزشی و پژوهشی به اساتید و کارکنان  -ب   
 

 

تسهیل ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان گروههاي هدف  – 5  
بررسی مستمر پیشرفت تحصیلی دانشجویان   - الف   

یل برقراري ارتباط الکترونیکی و تغییر شیوه اطالع رسانی از سنتی به الکترونیک تسه  –ب   
قانون مند کردن نحوه انتخاب نماینده دانشجویان و تدوین شرح وظایف آنها  –ج   
نحوه عملکرد اساتید مشاور ارزشیابی  –د   
برنامه ریزي ارائه دروس هر نیمسال  –ه   
و تسویه حساب  فارغ التحصیلی تسهیل فرآیند –و   
  

یکپارچه سازي آموزشهاي نظري و پژوهشی و عملی و پژوهشهاي  – 6
 کاربردي 

اصالح برنامه آموزش رشته ها و مقاطع تحصیلی  تدوین طرح پیشنهادي –الف   
وارد کردن بحث پژوهش در برنامه کارشناسی پرستاري  - ب  
هماهنگ سازي آموزش نظري ، عملی و کارآموزي  - ج  
اري نظام آموزش مداوم پرسنل پرستاري بیمارستان توسط دانشکده پرستاري بر قر -د  
تهیه شرح وظایف دانشجویان در محیط کارآموزي و کارورزي و نحوه ارزشیابی آنان  - ه  

دانشجویان  اساتید و توسعه بهره برداري از پژوهشهاي –و   

هماهنگی با سیاستهاي کلی دانشگاه و بخش سالمت کشور -7  
اجراي سیاستهاي کلی دانشگاه طرح پیشنهادات کاربردي در جهت  –الف   

  بر قراري ارتباط مستمر با شوراها و کمیته هاي تخصصی معاونتهاي دانشگاه  –ب 



  برقراري ارتباط مستمر با سازمانهاي دولتی و غیر دولتی دخیل در امر سالمت  –ج 
  

   توسعه تحصیالت تکمیلی پرستاري -8
   پرستاي کارشناسی ارشد در رشته ایجاد مقطع  –الف 

  پیشنهاد تصویب دوره هاي تکمیلی جدید و بین رشته اي  – ب
    

) کمی وکیفی (کمک به توسعه دانش پرستاري از طریق تحقیقات پایه  – 9
  وکاربردي 

  تشکیل کمیته تحقیقات پرستاري  –الف 
   دانشجوییتشکیل کمیته تحقیقات  -ب 
  شی دانشکده افزایش فعالیتهاي پژوه –ج 
  برگزاري همایشها  –د 
  پرستاريتوسعه انتشارات علمی  –ه 
  آموزش مستمر روشهاي پژوهشی  –و 
  

  ارتقاء انگیزه و اخالق حرفه اي و وجدان کاري  – 10
  تدوین منشور اخالقی دانشکده   - الف 

  برگزاري کارگاههاي دوره اي اخالق حرفه اي  –ب 
  ن امتیازات برتر استقرار نظام تشویق دارندگا –ج 
  با هماهنگی دانشگاهتوسعه برنامه هاي رفاهی  –د 
  

توسعه وروز آمد کردن دانش و مهارت حرفه اي در تمام سطوح ارائه   - 11
  خدمات 

  ستاري در دانشکدهپرآموزش مداوم کارکنان  کارگروه جهت تشکیل –الف 



  نیاز سنجی آموزشی گروههاي هدف  –ب 
  ي آموزشهاي مداوم برنامه ریزي و اجرا –ج 
  جدید برنامه ریزي و اجراي آموزشهاي مشترك وکسب مهارتهاي   -د 
  

  توسعه همکاریهاي بین دانشگاهی  -12
روابط عمومی و همکاریهاي بین دانشگاهی "تقویت وتغییر ساختار روابط عمومی دانشکده و تبدیل آن به   - الف 

   "و بین الملل 
  نشگاهی و بین المللی اجراي پروژهاي مشترك بین دا–ب 
  دعوت از صاحب نظران حرفه پرستاري داخل و خارج کشور  –ج 
  از مرجع داخل و خارج کشور  اعزام همکاران توانمند جهت انتقال تجارب و کسب تجارب جدید –د 
  
  

  )آموزش مجازي (توسعه آموزش از راه دور  -13
  طراحی نظام آموزش از راه دور  –الف 

  
  

  سهیل ارائه خدمات امور دانشجوي و فرهنگی توسعه و ت – 14
  امور دانشجویی در دانشکده براي تسهیل انجام امور  توسعه–الف 

  توسعه خدمات دانشجویی  –ب 
  توسعه فرهنگی دانشکده  –ج 
  
  
  
  



  : فعالیتهاي الزم براي دستیابی به اهداف 
  جذب نخبگان و نیروهاي کار آمد -1

  مانی تکمیل ظرفیتهاي خالی ساز –الف 
  مجوز استخدام کارکنان و اعضاي هیئت علمی اخذ – 1
   P.HDاطالع رسانی و دعوت از نیروهاي کارآمد از قبیل رتبه اول مقطع  – 2
  

  استقرار نظام ارزشیابی اساتید و کارکنان  –ب 
  پشنهاد واصالح شاخصهاي ا رزشیابی اساتید ، کارکنان و دانشجویان  – 1
  ارزشیابی به صورت جامع و نظر خواهی از مسیرهاي مختلف  تکمیل مستمر فرمهاي  - 2
  آموزشی دانشکده انجام ارزشیابی درونی در سطح گروههاي  – 3
  هماهنگی و درخواست ارزشیابی بیرونی از مراجع ذیربط  – 4
  

یب اساتید ، کارکنان و دانشجویان به کسب دانش و مهارتهاي مورد غتر  -ج 
  نیاز 

  مورد نیاز ) استاندارد(نش و مهارت تعیین حداقل دا – 1
  تعیین افرادي که حداقلها را کسب نکرده اند  – 2
  ابالغ وضع موجود به همکاران و در صورت لزوم تعیین مهلت کسب امتیاز الزم – 3
  پیشنهاد جایگزینی اساتید ،کارکنان و دانشجویانی که پس از مهلت مقرر امتیاز الزم را کسب نکرده اند  – 4
  سهیل شرکت اساتید و دانشجویان در کارگاه ها و دوره هاي آموزشیت - 5
  
  

  اختصاص سهمیه براي دانشجویان رتبه اول در مقاطع تحصیالت تکمیلی  –د 
  رتبه اول  به تدوین طرح تخصصی درصدي از سهمیه کارشناسی ارشد در رشته پرستاري  – 1



تحصیل به  ادامه معرفی رشته ي دانشکده پرستاري الیگودرز و نحوه  - ه 
  دانش آموزان پیش دانشگاهی 

  هماهنگی با آموزش و پرورش براي برگزاري جلسه براي دانش آموزان  – 1
  اعضاء هیئت علمی و دانشجویان عالقه مند اجراي برنامه هاي معرفی توسط  – 2
  معرفی رشته و دانشکده از طریق صدا و سیماي مرکز استان  – 3
  صات دانشکده و توزیع آن در بین گروه هدف تهیه کتابچه و مشخ – 4
  تدوین و ارسال مقاالتی براي معرفی رشته به نشریات دانش آموزي  – 5
  

  توسعه فن آوري اطالعات و تسهیل ارتباطات – 2
  طراحی شبکه اطالع رسانی تعاملی و کار آمد  –الف 

  افزاري  تعیین کمبود ها و نقایص شبکه فعلی از جنبه سخت افزاري و نرم – 1
  استفاده از مشاوره افرادي که تخصص فن آوري اطالعات و علوم پزشکی را همزمان دارا باشند  – 2
  اطالع رسانی و عملیاتی کردن آنها شبکه تسهیل  – 3
  

  امکان دسترسی شبانه روزي دانشجویان به اساتید و کارکنان به شبکه  –ب 
  ي کاربران شبکه از محل هاي خارج از دانشکده پیگیري توسعه خطوط تلفنی قابل دسترسی برا – 1
  )افزایش تعداد کامپیوتر متصل به شبکه در محل دانشکده (افزایش سرانه سایت موجود در محل دانشکده  – 2
  حفظ و نگهداري و افزایش کیفیت ارتباط اعضاء هیئت علمی از محل کار و خارج از آن با شبکه  – 3
  ه شده توسط شبکه ایجاد تنوع در خدمات ارائ – 4
  بررسی امکان ایجاد شبکه بی سیم  ارتباط اینترنت و در صورت امکان پیگیري اجراي آن  – 5
  

  ) کاغذي(استفاده از مکاتبات الکترونیکی به جاي مکاتبات سنتی  –ج 
  کیتدوین برنامه اجرایی زمان بندي شده براي حذف تدریجی مکاتبات سنتی و توسعه ارتباطات الکترونی – 1



  آموزش و توانمند سازي کارکنان ، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در بکارگیري ارتباطات الکترونیک  – 2
  

  استفاده از فن آوري اطالعات در ارائه دروس  –د 
  ارائه طرح درس بصورت الکترونیک   – 1
  اخذ تکالیف دانشجویان بصورت الکترونیک  – 2
  در صورت امکان برگزاري امتحانات واخذ باز خورد به دانشجویان بصورت الکترونیک  – 3
طراحی و ذخیره اسالیدها و محتواي آموزشی در وب سایتهاي شخصی اساتید و امکان دسترسی دانشجویان  – 4

  به آن 
  اختصاص آدرس پست الکترونیک از پایگاه دانشگاه  به کلیه دانشجویان در بدو ورود  – 5
  امکان سوال واخذ جواب بین اساتید و دانشجویان با استفاده از امکانات الکترونیک  – 6
  

  تامین حفظ و توسعه بکارگیري تجهیزات و فضاي آموزشی  – 3
  سایت دانشکده پرستاري الیگودرز  افزایش ظرفیت –الف 

ا همکاري دانشگاه و ارائه آن در بودجه هاي ملی بتدوین درخواستی مبنی بر پیش بینی احداث دانشکده   – 1
  به مقامات عالی رتبه کشوري 

  پیگیري طراحی ساختمان بر اساس نیازهاي دانشکده و اجرایی کردن عملیات ساختمانی  – 2
  ایجاد البراتوار زبانهاي خارجی  – 3
  
  

  بهسازي فضاي فیزیکی آموزشی  –ب 
  اصالح صندلی هاي موجود کالسهاي درسی  – 1
  تم حرارت مرکزي ساختمان اصالح سیس – 2
  ...) کتابخانه ،اطاق مهارتهاي بالینی ،(تعمیر کاربري فضاهاي موجود  – 3
  تامین برق اضطراري  – 4



  محوطه سازي و فضاي سبز و تامین نور  – 5
  تامین پارکینگ  – 6
  تامین سیستم صوتی داخلی  – 7
  ایجاد فضاي ورزشی دانشجویی  – 8
   امتحانات تامین سالن برگزاري  – 9

  تامین سالن اجتماعات  – 10
  

  استفاده بیشتر و مناسب تر از رسانه هاي آموزشی  –ج 
مشتمل بر تحلیل محتواي نرم افزاري (تدوین برنامه ارزشیابی نحوه استفاده اساتید از رسانه هاي آموزشی  – 1

  توسط معاون آموزشی ) رسانه ها 
  سط اساتید با استفاده از ابزار مناسب اخذ اطالعات دانشکده از رسانه ها تو – 2
  تعیین رتبه اساتید در زمینه استفاده از رسانه ها با استفاده از برنامه ارزشیابی  – 3
  تشویق اساتیدي که رتبه برتر در استفاده از رسانه ها بدست آورده اند – 4
  
  روز آمد کردن تعمیر و نگهداري تجهیزات آموزشی  –د 
  تجهیزات موجود تهیه شناسنامه  – 1
  تامین اعتبار از مبادي ذیربط براي تامین تجهیزات جدید  – 2
  تامین اعتبار براي تعمیر تجهیزات موجود  – 3
  مدیریت استفاده مناسب از وسایل با استقرار نظام تشویق  – 4
  
  توسعه مراکز مهارتهاي بالینی دانشکده  –ه 
  ) اطاق زایمان شبیه سازي شده (یی ایجاد مراکز تخصصی مهارتهاي بالینی ماما – 1
  ایجاد تخصصی مهارتهاي بالینی فوریتهاي پرستاري  – 2
  تجهیز مرکز مهارتهاي عمومی موجود به وسایل جدید  – 3
خریداري و استفاده از نرم افزارهاي شبیه سازي موقعیتهاي بالینی پرستاري و مامایی وسخت افزارهاي  – 4

  مربوطه 



  ارآمد از بین همکاران دانشکده براي مراکز مهارتها تعیین مدیریت ک – 5
  
  تدوین وشفاف سازي مقررات اداري آموزشی ، پژوهشی  – 4
  

    ارائه مستمر راهنماي مقررات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان  –الف 
، دانشجویی آموزشی پژوهشی تامین فضایی در صفحه الکترونیکی دانشکده براي قوانین و مقررات  – 1

  فرهنگی
  وارد کردن کلیه مقررات و قوانین مورد نیاز در صفحه مربوطه      – 2
  روز آمد کردن مقررات و قوانین مورد نیاز در صفحه مربوطه  – 3
  تهیه ساالنه کتاب راهنماي دانشکده  – 4
  برگزاري جلسات توجیهی براي دانشجویان جدید الورود و ارائه خالصه مقررات به آنان  – 5
  

  ارائه مستمر راهنماي مقررات آموزشی و پژوهشی به اساتید و کارکنان  –ب 
  برگزاري جلسات توجیهی براي کارکنان و اساتید جدید الورود  – 1
توجیه مقررات براي کارکنان و استخراج پیشنهادات براي ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب واصالح  – 2

  مقررات 
  شرکت در دوره هاي تخصصی   جهتتشویق همکاران بخش اداري  – 3

  نفعوزشی به دانشجویان و گروه هاي ذیتسهیل ارائه خدمات آم – 5
  

در محل  دانشگاهپیشنهاد و همکاري در جهت خدمات آموزشی  –الف 
  الیگودرز 

  همکاري با دانشکده در جهت برنامه ریزي امکان استفاده از فضاي آموزشی الیگودرز  – 1
  رائه خدمات مستقیم و غیر وابسته به آموزش کل افزایش و تنوع در ا – 2
  



تسهیل برقراري ارتباط الکترونیکی و تغییر شیوه اطالع رسانی از سنتی  –ب 
  به الکترونیک 

  ایجاد بستر سخت افزاري مناسب براي ارائه خدمات الکترونیک  – 1
  تهیه و بومی سازي نرم افزار مناسب اداره آموزش دانشکده  – 2
نی تدریجی مکاتبات کاغذي با الکترونیک در مورد خدمات آموزشی مورد نیاز دانشجویان از قبیل جایگزی – 3

  ...) ثبت نام ، انتخاب واحد ، اعالم نمرات  بررسی اعتراضات و(
  

  :وظایف آنها  حقانونمند کردن نحوه انتخاب نماینده دانشجویان و شر –ج 
  کالسها و شرح وظایف آنها تدوین آئین نامه نحوه انتخاب نمایندگان  – 1
  تشکیل شوراي نمایندگان دانشجویان – 2
  )با توجه به شرح وظایف(حضور نماینده شوراي نمایندگان دانشجویی در جلسات شوراي آموزش دانشکده  – 3
  

  تجدید نظر در نحوه عملکرد اساتید مشاور  –د 
  آموزش مستمر اساتید در زمینه مشاوره دانشجویی  – 1
  بار در طول ترم 4م دانشجویان براي مراجعه به مشاوره حداقل الزا – 2
  نفع ی نان با نظر خواهی از دانشجویان ذدخیل کردن نحوه مشاوره اساتید در ارزشیابی ساالنه آ – 3
  تهیه پرونده مشاوره به صورت کاغذي و الکترونیک و امکان دستیابی مسئولین دانشکده به آن  – 4
  )الکترونیکی (اوره غیر حضوري امکان برقراري مش – 5
  

  برنامه ریزي ارائه دروس هر نیمسال  –ه 
  رشتهارائه برنامه ي کلی  – 1
  با توجه به تقویم دانشگاهیمختلف  دوره هايتنظیم برنامه سالیانه نظري و عملی دانشجویان در  – 2
  تنظیم برنامه امتحانات بصورت ساالنه  – 3
  ري برنامه با توجه به ضرورتها گانعطاف پذیري منطقی و بازن – 4



  

  تسهیل فرآیند فارغ التحصیلی و تسویه حساب   –و 
  تسویه حساب الکترونیکی دانشجویان  – 1
  روز آمد کردن پرونده هاي دانشجویی  – 2
  

  یکپارچه سازي آموزش هاي نظري و پژوهشهاي کاربردي  – 6
  

  تدوین طرح پیشنهادي اصالح برنامه آموزش  –الف 
  شکیل تیم تجدید نظر در برنامه کارشناسی پرستاري و تهیه و تدوین برنامه پیشنهادي ت– 1
  طرحهاي مصوب به مبادي ذیربط پیشنهاد  – 2
  

  برنامه کارشناسی پرستاري  روارد کردن بحث پژوهش د –ب 
   )پژوهشهاي بومی " مخصوصا(ارائه آموزشها با استفاده نتایج پژوهش انجام شده  – 1
  ه فهرست پژوهشهاي معرفی شده توسط استاد در طرح درس و استفاده از آن به عنوان مالك ارزشیابی ارائ – 2
  درگیر کردن دانشجویان در امر پژوهش با دادن تکالیف پژوهشی  – 3
  اضافه کردن مالك فعالیتهاي پژوهشی در فرم ارزشیابی دانشجو  – 4
آوري اطالعات وسایر مباحثی که در امر پژوهش  برگزاري کارگاههاي دانشجویی روش تحقیق ، فن – 5

  ضروري می باشد
  
  

  هماهنگ سازي آموزش نظري ، عملی و کارآموزي  –ج 
  برقراري جلسات تبادل نظر بصورت ادواري با حضور همکاران بخش نظري و بالینی – 1
  برقراري نظام ارتباط سوپروایزر آموزشی بیمارستان با دانشکده  – 2
  عه امکانات آموزش بالینی پرستاري بیمارستانها ایجاد توس – 3



  بررسی و تدارك امکاناتی براي ارئه دروس نظري و تخصصی در محل بیمارستانها  – 4
  وارد کردن بحث آموزش دانشجویان پرستاري در شرح وظایف مدیران پرستاري بیمارستانها  – 5
  

توسط دانشکده  برقراري نظام آموزش مداوم پرسنل پرستاري بیمارستان –د 
  پرستاري  

  آموزش مداوم پرستاري در دانشکده  تشکیل کمیته – 1
  )اداره پرستاري (آئین نامه اجرایی تدوین برنامه باز آموزي با هماهنگی معاونت درمان  – 2
  تعیین اولویتهاي آموزش مداوم با هماهنگی اداره پرستاري دانشگاه  – 3
  و ارزشیابی و ارائه امتیاز به پرستاراناجراي برنامه هاي آموزش مداوم  – 4
  

تهیه شرح وظایف دانشجویان در محیط کار آموزي و کارورزي و نحوه  –ه 
  ارزشیابی آنان 

  )Log Book(تهیه کارنامه عملکرد دانشجویان در بخشهاي مختلف  – 1
  تجدید نظر در فرمهاي ارزشیابی دانشجویان – 2
  

  دانشجویان اساتید و توسعه بهره برداري از پژوهشهاي –و 
  اولویت هاي مورد نیاز جامعه  سمت هدایت تحقیقات به – 1
  افزایش چاپ مقاالت برآمده از پژوهشهاي دانشجویی  – 2
  برگزاري جشنواره تحقیقات برتر دانشجویی  – 3
  

  هماهنگی با سیاستهاي کلی دانشگاه و بخش سالمت کشور  – 7
  اجراي سیاستهاي کلی دانشگاه  طرح پیشنهادات کاربردي در جهت –الف 

  برگزاري جلسات تبادل نظر با اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشکده جهت تدوین برنامه عملیاتی  – 1



فعال نگاه داشتن کمیته برنامه ریزي راهبردي دانشکده به منظور بازنگري مداوم برنامه براي هماهنگی هر  – 2
   چه بیشتر با سیاستهاي راهبردي دانشگاه

  

برقراري ارتباط مستمر با شوراها و کمیته هاي تخصصی معاونتهاي  –ب 
  دانشگاه 

شرکت فعال در کمیته هاي تخصصی بویژه کمیته هایی که به نحوي با مسائل آموزش یا پژوهش پرستاري  – 1
   .هستند در ارتباط

  ارائه عملکرد دانشکده در شوراي تخصصی دانشگاه  – 2
  عرفی برنامه هاي دانشکده به شوراي دانشگاه برقراري ارتباط وم – 3
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