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  مقدمه :
  

خاص دانشکده پرستاري در توسعه جایگاه  ومت ارزشمند سال در امر دانشگاههاي علوم پزشکی با توجه به نقش ویژه     
   داشتن هدف و برنامه امري غیرقابل اجتناب است.،سالمت جامعه

پیشرفتهاي سریع و وسیع در حوزه سالمت موجب آن شده است که دیدگاه مردم نسبت به موضوع تغییر یافته و توسعه سالمت 
نهادهاي اجتماعی در توسعه  گروهها واقشار جامعه تغییر یابد . در این دیدگاه اشخاص،ر بین د یاز حالت غیر فعال به نگاه فعال

بلکه ،بر این اساس ، تنها توسعه فن آوري و پژوهش هاي بنیادي راهگشا نیست سالمت سهیم هستند . براي نیل به این هدف و
  زاري بسیار کارآمد خواهد بود .توسعه علوم مراقبتی و آموزش جامعه (جامعه نگر کردن آموزشها ) اب

گاه جایگاه ممتازي دارد،که با ته هاي دانشگاهی در توسعه این دیدرش ارزش ترینبا  از ییکي پرستاري به عنوان رشته     
توجه به الزامات سند چشم انداز و ضرورت توسعه سالمت به عنوان فلسفه حاکم بر فعالیتها می بایست برنامه ریزي علمی داشته 

.دانشکده پرستاري الیگودرز به عنوان یکی از با سابقه ترین نهاد آموزشی با پشتوانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با  داشب
 بین استانیارتباطات  هاي ذاتی از جمله نیروي انسانی ، موقعیت جغرافیایی ، عرصه هاي بالینی ودستمایه سالها تجربه و توانائی 

و پژوهش پرستاري نقش  ارزنده اي داشته باشد . طبیعی است ایفاء این نقش مستلزم داشتن برنامه  شمی تواند در توسعه آموز
  راهبردي است .

درهمین جا الزم توسط این جانب و با نظر خواهی از مراجع ذیصالح تهیه شده است ،  یدهدتدوین گراهبردي که برنامه ر     
  سپاسگزاري شود . ،کردند مبذوله در تهیه این برنامه نهایت تالش را است از تالش و مساعی کلیه همکاران ارجمندي ک

گیرد و برنامه هاي عملیاتی مربوطه از آن استخراج ارزیابی قرار  می بایست مورد تجدید نظر و بدیهی است این برنامه مرتباً
هاي بعدي  ویرایش در را  ما خودنظرات ارزشمند با  ارجمند تقاضا می شود گردد . بدین منظور از صاحب نظران و اساتید

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

دامنه  وسعت وو دهند  ائه میحیاتی ار باشد . در نظام سالمت کادر پرستاري خدمات تخصصی ضروري و پرستاري می
گردد . امروزه عده زیادي از کارکنان بخش سالمت را پرستاران تشکیل  را شامل میخدمات این گروه از پیشگیري تا بازتوانی 

تواند باعث ارتقاء کیفیت خدمات سالمت گردد و بدیهی است هرگونه  در پرستاري می مهارت دهند، لذا پیشرفت علم و می
  اجتماعی شایان توجهی به همراه داشته باشد  . ي در این مسیر می تواند آثار و فوائد اقتصادي وسرمایه گذار

   :حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه موارد زیر را مد نظر دارد، مینتأاین دانشکده براي 
  توسعه آموزش 

  توسعه پژوهش 

 سازمانینیروي انسانی در راستاي انجام رسالت  تأمین و بهسازي 

 بین المللی حتی ملی و  برون بخشی ، هماهنگی با سازمانهاي درون و اري وهمک 

 ها  ارزشیابی فعالیت 

 ها  در حال تغییر سالمت و هماهنگی با پیشرفت شناسایی نیازها و فرآیند 

 فرهنگ حرفه اي  توسعه اخالق و  
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  چشم انداز :
  
 نه تالشی در جهت توسعه علوم پرستاري می باشد .دانشکده پرستاري الیگودرز متعهد به انجام هر گو 

 الیگودرز خود را متعهد  نیروهاي انسانی هستند و دانشکده پرستاري بی به توسعه علمی، مهمترین سرمایهبراي دستیا  
گیرنده و سایر کارکنان ،آموزش که محیطی فراهم کند تا در آن نیروهاي انسانی اعم از نیروهاي آموزش دهنده می داند

 احساس بالندگی کنند . 

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

 کرده و می کوشد با هماهنگ  ءگیري هاي مرتبط با سالمت جامعه نقش فعال ایفادر تصمیم  دانشکده پرستاري الیگودرز
   ماید .تأمین ننیز را  آحاد جامعهنیاز رضایت مدد جویان  استاندارد،ضمن جلبخدمات ارائه  سازي آموزش

  دانشکده هاي  ءجز در سطح ملی  عالی و رتبه داراي تالش است که در سطح منطقه اي دانشکده پرستاري الیگودرز در
 . باشدمطرح در سطح بین المللی تراز اول و 
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  نقاط قوت  :
  
 سابقه طوالنی مدت دانشکده  - 

درصد در  90با احداث ساختمان جدید با پیشرفت فیزیکی بیش از بویژه  و استاندارد داشتن فضاي فیزیکی مناسب - 
 ع غربی بیمارستان امام جعفر صادق(ع)واقع در ضل متر در شش طبقه 4160ساختمانی با زیربناي 

  داشتن خوابگاه دانشجویی خواهران بسیار مناسب - 
  داشتن دو سالن ورزشی خواهران و برادران مناسب  - 
  نفر در ساختمان قدیمی 200داشتن یک سالن اجتماعات با ظرفیت  - 
 باال بودن روحیه کار گروهی - 

 مناسب اًنسبتزشی وداشتن امکانات و تجهیزات کمک آم - 

 به شبکه اینترنت  اساتید،کارکنان و اعضاي هیأت علمی کان دسترسیام - 

 ... ) .،مالی ودانشجوئی فرهنگی ،صصی در دانشکده (آموزشی، پژوهشیوجود شوراهاي تخ - 

 بصورت دوسالنامه با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدانشکده پژوهشی تحلیلی انتشار مجله  - 

   و کانون ، شوراي صنفی دانشجویی اتنشری ،دانشجویی بسیج،کمیته تحقیقات دانشجوییوجود تشکلهاي دانشجویی(  - 
        )هالل احمر جوانان دانشجویی 

    هزار جلد کتاب هاي  15در اختیار داشتن منابع چاپی مناسب در حدود در دسترس بودن کتابخانه دیجیتال و   - 
  و فرهنگیعمومی  ،تخصصی 
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  نقاط ضعف  :
  
  ردیف استخدامی) 14( هاي استخدامی بسیار محدود ردیف با تعدادنامناسب چارت سازمانی   - 
  ت علمی أکمبود نیروي هی - 
  نداشتن خوایگاه دانشجویی برادران  - 
  واحدهاي دانشکدهاز نداشتن حداقل نیرو در بعضی   - 
  آموزشی برنامه هاي کمبود اساتید حق التدریس بویژه مربی جهت   - 
   موظفیواحدهاي زیاد تعداد به  نسبت ت علمییأء هاعضاایتی نارض  - 
  دانشکده  شبکهسرعت پائین پهناي باند نامناسب و   - 
  هاي مورد نیاز جهت انجام کارآموزي و نداشتن بعضی از بخش ستانشهر هاي بیمارستانآموزشی نبودن   - 
    همایش هاي علمیکمبود امکانات شهري بمنظور برگزاري  - 
  مشکالت ایاب و ذهابایجاد مسافت طوالنی دانشکده با دانشگاه و به تبع آن بعد   - 
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  فرصتها  :

  

امکان برقراري ارتباط سازمانی با دانشگاه و سایر واحدها  -   

رتبه بندي دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دانشگاههاي تیپ دو  -   

  در استان وجود مراکز تحقیقات دولتی و خصوصی  - 
  رشته پرستاري در استان وجود تحصیالت تکمیلی در مقاطع باال در  - 
استان  سابقه فرهنگی تاریخی  -   

موفقیت استراتژیک استان   -   

روحیه علم پروري و فرهنگ دوستی مردم منطقه   -   
  رشته هاي آموزشی دیگر و مقاطع باالترپذیرش دانشجو در پیگیري اخذ مجوز   - 
  از جمله آموزش مجازي و آموزش از راه دور آموزشی مناسب امه هايو برن وجود رسانه ها  - 
 
 
  
  

  تهدید ها  : 
  
  قرارگرفتن در لیست مناطق بسیار زیاد از نظر وقوع زلزلهشهرستان بویژه حادثه خیز بودن   - 

هاي منطقه اي از توسعه مراکز آموزش عالی   ضعف حمایت ارگان  -   
ن و دانش آموختگان جویاي کار وجود تعداد زیاد فارغ التحصیال  -   
هاي استخدامی براي فارغ التحصیالن  نا کافی بودن فرصت  -   
ضعف نظام ارزشیابی عملکردها   -   
توجه ناکافی به اهمیت حرفه پرستاري در سیستم سالمت    -   
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  ها    :  ارزش
  

 اعضاء یک خانواده محسوب می گردند که دانشجویان این دانشکده به صورت و ت علمی أاعضاء هی ،مجموعه کارکنان  - 
    . کنند ا دنبال می هدف مشترکی ر

و  درون سازمان درنظر خواهی از صاحبان فرآیند  ت خود را از طریق برقراري ارتباط، مشورت ومجموعه فوق مشکال  - 
  د .نبر طرف می نمایبرون سازمانی مجموعه 

توسط دانشکده آموزشی، پژوهشی و احترام متقابل، اقبتی،وسعه اخالق مرهر اقدامی در جهت توسعه علم پرستاري ، ت  - 
  حمایت می گردد .

سعی بر این است که سایر  علم است و استدالل منطقی، تفکر ، اندیشه واصول اعتقادي،  منطق حاکم بر دانشکده بر پایه  - 
  یرد . ها مورد توجه قرار نگ امتیازات غیر مرتبط با اصول فوق در تصمیم گیري

  فرهنگی  همواره مورد توجه این دانشکده خواهد بود .  هاي دینی و ، ارزشن انسانی، اعتقادات فرديأحفظ رعایت ش  - 
یندهاي مربوطه به خدمات (آموزشی ، پژوهشی و ... ) و آرا ملزم به بازنگري مستمر فردانشکده پرستاري الیگودرز خود  - 

  ارتقاء آنها می داند . 

  
  

  

  مانی : اهداف آر
 

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

 ء کیفیت آموزش ارتقا تامین ، حفظ و  -2

  ارتقاء کیفیت پژوهش  تامین ، حفظ و  -3
  بهبود فضاي فرهنگی دانشکده ارتقاء برنامه ها و   -4
  خدمات پرستاري   توسعه جامعه نگري آموزش  -5
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  ی  :اهداف کل
  
  نیروهاي کارآمد  جذب نخبگان و  -1
  تسهیل ارتباطات  وري اطالعات وتوسعه فن آ  -2
  فضاي آموزشی  مین ، حفظ وتوسعه تجهیزات وأت  -3
  پژوهشی  تدوین و شفاف سازي مقررات و ضوابط آموزشی و  -4
  هاي هدف  تسهیل ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان وگروه  -5
  هاي کاربردي  پژوهش وعملی  هاي نظري و آموزش یکپارچه سازي  -6
  بخش سالمت کشور  هاي کلی دانشگاه و سیاستپیروي از   -7
  توسعه تحصیالت تکمیلی پرستاري   -8
  کمک به توسعه دانش پرستاري از طریق تحقیقات پایه (کمی وکیفی) وکاربردي  -9

  اخالق حرفه اي و وجدان کاري  ارتقاء انگیزه و  -10
  دانش و مهارت حرفه اي در تمام سطوح ارائه خدمات و توسعه آمد کردن روز  -11
  دانشگاهی دانشکده اي و هاي بین  توسعه همکاري  -12
  توسعه آموزش از راه دور (آموزش مجازي )  -13
  تسهیل ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی توسعه و  -14
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 اهداف عینی  : 
  
  ي کارآمدگان و نیروهاجذب نخب -1

  هاي خالی سازمانی  تکمیل ظرفیت –الف 
  استقرار نظام ارزشیابی اساتید وکارکنان  - ب
  هاي مورد نیاز  ترغیب اساتید و دانشجویان به کسب دانش و مهارت -ج
  اختصاص سهمیه براي دانشجویان رتبه اول در مقاطع تحصیالت تکمیلی  - د
  به دانش آموزان پیش دانشگاهی ها ادامه تحصیل در این رشته معرفی رشته هاي دانشکده الیگودرز و نحوه -ه

  
  توسعه فن آوري اطالعات و تسهیل ارتباطات  -2

  امکان دسترسی شبانه روزي دانشجویان ، اساتید وکارکنان به شبکه  –الف 
  طراحی شبکه اطالع رسانی تعاملی و کارآمد  –ب 
  روزبه  و ارتباطات الکترونیکیاستفاده از مکاتبات   - ج 
  افزایش استفاده از فن آوري اطالعات در ارائه دروس  –ه 

  
  حفظ و توسعه تجهیزات و فضاي آموزشیأمین، ت -3

  دانشکده جدید  طراحی سایت ساختمان–الف 
  ساختمان قدیمیي فیزیکی و آموزشی هابهسازي فضا –ب 
  استفاده بیشتر و مناسب تر از رسانه هاي آموزشی  –ج 
  دن تعمیر و نگهداري تجهیزات آموزشی روز آمد کر –د 
  هاي بالینی دانشکده  توسعه مرکز مهارت –ه 
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  تدوین و شفاف سازي مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی -4

  ارائه مستمر راهنمایی مقررات آموزش و پژوهشی به دانشجویان  –الف 
  ارکنان مقررات آموزشی و پژوهشی به اساتید و ک یارائه مستمر راهنمای -ب 

  
  هاي هدف  گروهو تسهیل ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان  – 5

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

   
 هاي کاربردي  عملی و پژوهش ،پژوهشی  ،هاي نظري  یکپارچه سازي آموزش – 6

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

  دانشجویان  اساتید و توسعه بهره برداري از پژوهشهاي –و 
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  هاي کلی دانشگاه و بخش سالمت کشور  هماهنگی با سیاست -7
  هاي کلی دانشگاه  اجراي سیاستطرح پیشنهادات کاربردي در جهت  –الف 

   هاي دانشگاه بر قراري ارتباط مستمر با شوراها و کمیته هاي تخصصی معاونت –ب 
  هاي دولتی و غیر دولتی دخیل در امر سالمت  برقراري ارتباط مستمر با سازمان –ج 

  
  توسعه تحصیالت تکمیلی پرستاري  -8

   پرستاي ایجاد مقطع کارشناسی ارشد در رشته  –الف 
  پیشنهاد تصویب دوره هاي تکمیلی جدید و بین رشته اي  – ب

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

  تشکیل کمیته تحقیقات پرستاري  –الف 
   دانشجوییتشکیل کمیته تحقیقات  -ب 
  افزایش فعالیتهاي پژوهشی دانشکده  –ج 
  ها  برگزاري همایش –د 
  پرستاريتوسعه انتشارات علمی  –ه 
  هاي پژوهشی  آموزش مستمر روش –و 

  
  حرفه اي و وجدان کاري ارتقاء انگیزه و اخالق  – 10

  تدوین منشور اخالقی دانشکده   - الف 
  هاي دوره اي اخالق حرفه اي  برگزاري کارگاه –ب 
  استقرار نظام تشویق دارندگان امتیازات برتر  –ج 
  با هماهنگی دانشگاهتوسعه برنامه هاي رفاهی  –د 
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  ارائه خدمات  دانش و مهارت حرفه اي در تمام سطوحو توسعه روز آمد کردن   - 11
  آموزش مداوم کارکنان پرستاري در دانشکده کارگروه جهت تشکیل –الف 

  هاي هدف  نیاز سنجی آموزشی گروه –ب 
  هاي مداوم  برنامه ریزي و اجراي آموزش –ج 
  جدید هاي  هاي مشترك وکسب مهارت برنامه ریزي و اجراي آموزش  - د 

  
  

  انشگاهی ددانشکده اي و هاي بین  توسعه همکاري -12
  هاي بین دانشگاهی و روابط عمومی و همکاري"تغییر ساختار روابط عمومی دانشکده و تبدیل آن به  تقویت و  -الف 

   " یبین الملل 
  اي مشترك بین دانشگاهی و بین المللی ه اجراي پروژه–ب 
  دعوت از صاحب نظران حرفه پرستاري داخل و خارج کشور  –ج 
  ند جهت انتقال تجارب و کسب تجارب جدید از مرجع داخل و خارج کشور اعزام همکاران توانم –د 

  
  

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

  

  
  ی و فرهنگی یتوسعه و تسهیل ارائه خدمات دانشجو – 14

  امور دانشجویی در دانشکده براي تسهیل انجام امور  توسعه–الف 
  توسعه خدمات دانشجویی  –ب 
  فرهنگی دانشکده امور توسعه  –ج 
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  هاي الزم براي دستیابی به اهداف :  فعالیت
  

 جذب نخبگان و نیروهاي کار آمد -1
   

  هاي خالی سازمانی  تکمیل ظرفیت –الف 
  ت علمی أمجوز استخدام کارکنان و اعضاي هی اخذ – 1
   PHDقبیل رتبه اول مقطع اطالع رسانی و دعوت از نیروهاي کارآمد از  – 2

  
  استقرار نظام ارزشیابی اساتید و کارکنان  –ب 
  هاي ا رزشیابی اساتید ، کارکنان و دانشجویان  اصالح شاخص پشنهاد و – 1
   از صاحب نظرانهاي ارزشیابی به صورت جامع و نظر خواهی  تکمیل مستمر فرم  - 2
  شی دانشکده آموزهاي  انجام ارزشیابی درونی در سطح گروه – 3
  هماهنگی و درخواست ارزشیابی بیرونی از مراجع ذیربط  – 4

  
  هاي مورد نیاز  ، کارکنان و دانشجویان به کسب دانش و مهارتاساتید یبغتر  -ج 

  تعیین حداقل دانش و مهارت (استاندارد) مورد نیاز  – 1
  ها را کسب نکرده اند  تعیین افرادي که حداقل – 2
  جود به همکاران و در صورت لزوم تعیین مهلت کسب امتیاز الزمابالغ وضع مو – 3
  که پس از مهلت مقرر امتیاز الزم را کسب نکرده اند  یکارکنانوپیشنهاد جایگزینی اساتید  – 4
  و دانشجویان در کارگاه ها و دوره هاي آموزشیتسهیل شرکت اساتید،کارکنان  -5

  
  ل در مقاطع تحصیالت تکمیلی اختصاص سهمیه براي دانشجویان رتبه او –د 

  رتبه اول  به تدوین طرح تخصصی درصدي از سهمیه کارشناسی ارشد در رشته پرستاري  – 1
  

  ي دانشکده الیگودرز و نحوه ادامه تحصیل به دانش آموزان پیش دانشگاهی هامعرفی رشته   -ه 
  ن برگزاري جلسه براي دانش آموزا بمنظورهماهنگی با آموزش و پرورش  – 1
  و دانشجویان عالقه مند  اساتیدتوسط رشته ها اجراي برنامه هاي معرفی  – 2
  صدا و سیماي مرکز استان  نشریات محلی و و دانشکده از طریق ها معرفی رشته – 3
  تهیه کتابچه و مشخصات دانشکده و توزیع آن در بین گروه هدف  – 4
  نشریات دانش آموزي به ها تدوین و ارسال مقاالتی براي معرفی رشته  – 5
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  توسعه فن آوري اطالعات و تسهیل ارتباطات – 2
  

  آمد ی تعاملی و کارطراحی شبکه اطالع رسان –الف 
  تعیین کمبود ها و نقایص شبکه فعلی از جنبه سخت افزاري و نرم افزاري  – 1
  ارا باشند استفاده از مشاوره افرادي که تخصص فن آوري اطالعات و علوم پزشکی را همزمان د – 2
  اطالع رسانی و عملیاتی کردن آنها شبکه تسهیل  – 3

  
  اساتید و کارکنان به شبکه  ،امکان دسترسی شبانه روزي دانشجویان  –ب 
  افزایش سرانه سایت موجود در محل دانشکده (افزایش تعداد کامپیوتر متصل به شبکه در محل دانشکده ) – 1
  ت علمی از محل کار و خارج از آن با شبکه أحفظ و نگهداري و افزایش کیفیت ارتباط اعضاء هی – 2
  ایجاد تنوع در خدمات ارائه شده توسط شبکه  – 3
   یارتباط اینترنتو ایجاد شبکه بی سیم  – 4

  
  استفاده از مکاتبات الکترونیکی به جاي مکاتبات سنتی (کاغذي)  –ج 

  ایی زمان بندي شده براي حذف تدریجی مکاتبات سنتی و توسعه ارتباطات الکترونیکیتدوین برنامه اجر – 1
   یت علمی و دانشجویان در بکارگیري ارتباطات الکترونیکأآموزش و توانمند سازي کارکنان ، اعضاء هی – 2

  
  استفاده از فن آوري اطالعات در ارائه دروس  –د 

    یارائه طرح درس بصورت الکترونیک – 1
   یاخذ تکالیف دانشجویان بصورت الکترونیک – 2
   یباز خورد به دانشجویان بصورت الکترونیک ارائه در صورت امکان برگزاري امتحانات و – 3
  طراحی و ذخیره اسالیدها و محتواي آموزشی در وب سایتهاي شخصی اساتید و امکان دسترسی دانشجویان به آن  – 4
  از پایگاه دانشگاه  به کلیه دانشجویان در بدو ورود اختصاص آدرس پست الکترونیک  – 5
   یجواب بین اساتید و دانشجویان با استفاده از امکانات الکترونیک امکان سوال و – 6
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  حفظ و توسعه تجهیزات و فضاي آموزشی ،مین أت – 3
  

  

  سایت دانشکده  افزایش ظرفیت –الف 
  نشکده پیگیري طراحی ساختمان بر اساس نیازهاي دا – 1
  هاي خارجی  ایجاد البراتوار زبان – 2

  
  

  بهسازي فضاي فیزیکی آموزشی  –ب 
  هاي درسی  کالسدراصالح صندلی هاي موجود  – 1
  اصالح سیستم حرارت مرکزي ساختمان  – 2
  هاي بالینی ،...)  کاربري فضاهاي موجود (کتابخانه ،اطاق مهارت غییرت – 3
  ین برق اضطراري أمت – 4
  طه سازي و فضاي سبز و تامین نور محو – 5
  پارکینگ تأمین  – 6
  سیستم صوتی داخلی تأمین  – 7
  ایجاد فضاي ورزشی دانشجویی  – 8
   سالن برگزاري امتحانات تأمین  – 9

  سالن اجتماعات تأمین  – 10
  
  

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

  توسط معاون آموزشی 
  و سایت هااطالعات دانشکده از رسانه ها دستیابی به  – 2
  تعیین رتبه اساتید در زمینه استفاده از رسانه ها با استفاده از برنامه ارزشیابی  – 3
  برتر در استفاده از رسانه ها بدست آورده اند تشویق اساتیدي که رتبه – 4
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  روز آمد کردن تعمیر و نگهداري تجهیزات آموزشی  –د 
  تهیه شناسنامه تجهیزات موجود  – 1
  تجهیزات جدید تأمین اعتبار از مبادي ذیربط براي تأمین  – 2
  اعتبار براي تعمیر تجهیزات موجود تأمین  – 3
  وسایل با استقرار نظام تشویق مدیریت استفاده مناسب از  – 4

  
  هاي بالینی دانشکده  توسعه مراکز مهارت –ه 

   رشته اتاق عملهاي بالینی  ایجاد مراکز تخصصی مهارت – 1
  هاي پرستاري  هاي بالینی فوریت ایجاد تخصصی مهارت – 2
  هاي عمومی موجود به وسایل جدید  تجهیز مرکز مهارت – 3
  سخت افزارهاي مربوطه  هاي بالینی و رم افزارهاي شبیه سازي موقعیتخریداري و استفاده از ن – 4
  ها  تعیین مدیریت کارآمد از بین همکاران دانشکده براي مراکز مهارت – 5

  
  
  پژوهشی  وآموزشی ،تدوین وشفاف سازي مقررات اداري  – 4
  

    ارائه مستمر راهنماي مقررات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان  –الف 
  دانشجویی فرهنگی وپژوهشی  ،آموزشیفضایی در صفحه الکترونیکی دانشکده براي قوانین و مقررات أمین ت – 1
  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

  
  مقررات آموزشی و پژوهشی به اساتید و کارکنان  یارائه مستمر راهنمای –ب 

  برگزاري جلسات توجیهی براي کارکنان و اساتید جدید الورود  – 1
  اصالح مقررات  دات براي ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب وتوجیه مقررات براي کارکنان و استخراج پیشنها – 2
  شرکت در دوره هاي تخصصی  جهت تشویق همکاران بخش اداري  – 3
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  تسهیل ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و گروه هاي ذینفع – 5
  

   دانشکدهدر محل  دانشگاهپیشنهاد و همکاري در جهت خدمات آموزشی  –الف 
   دانشکده الیگودرزاز فضاي آموزشی  بهینه در جهت برنامه ریزي امکان استفاده نشگاهداهمکاري با  – 1
  افزایش و تنوع در ارائه خدمات مستقیم و غیر وابسته به آموزش کل  – 2

  
  تسهیل برقراري ارتباط الکترونیکی و تغییر شیوه اطالع رسانی از سنتی به الکترونیک  –ب 
   یاسب براي ارائه خدمات الکترونیکایجاد بستر سخت افزاري من – 1
  تهیه و بومی سازي نرم افزار مناسب اداره آموزش دانشکده  – 2
جایگزینی تدریجی مکاتبات کاغذي با الکترونیک در مورد خدمات آموزشی مورد نیاز دانشجویان از قبیل (ثبت نام ،  – 3

  بررسی اعتراضات و...)  ،انتخاب واحد ، اعالم نمرات 
  

  مند کردن نحوه انتخاب نماینده دانشجویان و شرح وظایف آنها : ونقان –ج 
  ها و شرح وظایف آنها  تدوین آئین نامه نحوه انتخاب نمایندگان کالس – 1
  تشکیل شوراي نمایندگان دانشجویان – 2
  ف)حضور نماینده شوراي نمایندگان دانشجویی در جلسات شوراي آموزش دانشکده (با توجه به شرح وظای – 3

  
  تجدید نظر در نحوه عملکرد اساتید مشاور  –د 

  آموزش مستمر اساتید در زمینه مشاوره دانشجویی  – 1
  بار در طول ترم  4الزام دانشجویان براي مراجعه به مشاوره حداقل  – 2
  نفع نان با نظر خواهی از دانشجویان ذیدخیل کردن نحوه مشاوره اساتید در ارزشیابی ساالنه آ – 3
  و امکان دستیابی مسئولین دانشکده به آن  یتهیه پرونده مشاوره به صورت کاغذي و الکترونیک – 4
  امکان برقراري مشاوره غیر حضوري (الکترونیکی ) – 5

  
  برنامه ریزي ارائه دروس هر نیمسال  –ه 

  رشتهارائه برنامه ي کلی  – 1
  با توجه به تقویم دانشگاهیمختلف  هايدوره تنظیم برنامه سالیانه نظري و عملی دانشجویان در  – 2
  تنظیم برنامه امتحانات بصورت ساالنه  – 3
  ها  ري برنامه با توجه به ضرورتگانعطاف پذیري منطقی و بازن – 4
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  تسهیل فرآیند فارغ التحصیلی و تسویه حساب   –و 
  تسویه حساب الکترونیکی دانشجویان  – 1
   روز آمد کردن پرونده هاي دانشجویی – 2

  
  هاي کاربردي  یکپارچه سازي آموزش هاي نظري و پژوهش – 6
  

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

  
  امه کارشناسی پرستاري برن روارد کردن بحث پژوهش د –ب 
  هاي بومی )  پژوهش نتایج پژوهش انجام شده (مخصوصاًاز ها با استفاده  ارائه آموزش – 1
  در طرح درس و استفاده از آن به عنوان مالك ارزشیابی  اتیدهاي معرفی شده توسط اس ارائه فهرست پژوهش – 2
  پژوهشی درگیر کردن دانشجویان در امر پژوهش با دادن تکالیف  – 3
  هاي پژوهشی در فرم ارزشیابی دانشجو  اضافه کردن مالك فعالیت – 4
  دنمباحثی که در امر پژوهش ضروري می باش وهاي دانشجویی روش تحقیق ، فن آوري اطالعات  برگزاري کارگاه – 5

  
  هماهنگ سازي آموزش نظري ، عملی و کارآموزي  –ج 

  ي با حضور همکاران بخش نظري و بالینیبرقراري جلسات تبادل نظر بصورت ادوار – 1
  برقراري نظام ارتباط سوپروایزر آموزشی بیمارستان با دانشکده  – 2
  ها  ایجاد توسعه امکانات آموزش بالینی پرستاري بیمارستان – 3
  ها  ئه دروس نظري و تخصصی در محل بیمارستانابررسی و تدارك امکاناتی براي ار – 4
  ها  زش دانشجویان پرستاري در شرح وظایف مدیران پرستاري بیمارستانوارد کردن بحث آمو – 5

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

  آموزش مداوم پرستاري در دانشکده  تشکیل کمیته – 1
  (اداره پرستاري )آئین نامه اجرایی تدوین برنامه باز آموزي با هماهنگی معاونت درمان  – 2
  هاي آموزش مداوم با هماهنگی اداره پرستاري دانشگاه  تعیین اولویت – 3
  اجراي برنامه هاي آموزش مداوم و ارزشیابی و ارائه امتیاز به پرستاران – 4
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  تهیه شرح وظایف دانشجویان در محیط کار آموزي و کارورزي و نحوه ارزشیابی آنان  –ه 
  )Log Bookد دانشجویان در بخشهاي مختلف (تهیه کارنامه عملکر – 1
  هاي ارزشیابی دانشجویان تجدید نظر در فرم – 2

  
  دانشجویان  اساتید وهاي  توسعه بهره برداري از پژوهش –و 

  اولویت هاي مورد نیاز جامعه  سمت هدایت تحقیقات به – 1
  هاي دانشجویی  افزایش چاپ مقاالت برآمده از پژوهش – 2
  جشنواره تحقیقات برتر دانشجویی برگزاري  – 3

  
  هاي کلی دانشگاه و بخش سالمت کشور  هماهنگی با سیاست – 7
  

  هاي کلی دانشگاه  طرح پیشنهادات کاربردي در جهت اجراي سیاست –الف 
  برگزاري جلسات تبادل نظر با اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشکده جهت تدوین برنامه عملیاتی  – 1
داشتن کمیته برنامه ریزي راهبردي دانشکده به منظور بازنگري مداوم برنامه براي هماهنگی هر چه بیشتر با  فعال نگاه – 2

  هاي راهبردي دانشگاه  سیاست
  

   هاي دانشگاه برقراري ارتباط مستمر با شوراها و کمیته هاي تخصصی معاونت –ب 
   ستند.ه مسائل آموزش یا پژوهش پرستاري در ارتباطشرکت فعال در کمیته هاي تخصصی بویژه کمیته هایی که با  – 1
  ارائه عملکرد دانشکده در شوراي تخصصی دانشگاه  – 2
  برقراري ارتباط ومعرفی برنامه هاي دانشکده به شوراي دانشگاه  – 3

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

   فعالهاي نظام پرستاري و نظام پزشکی بصورت  ستمر با سازمانبرقراري ارتباط م – 1
هاي ذیربط از قبیل پزشکی قانونی ، هالل احمر ،سازمان انتقال خون ، بهداري نیروهاي  برقراري ارتباط مستمر ارگان – 2

  و درمانگاه سپاهمین اجتماعی أسازمان ت، مسلح ، سازمان بهزیستی کشور ، بیمه خدمات درمانی 
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  توسعه تحصیالت تکمیلی پرستاري  – 8
  

  پرستاريایجاد مقطع کارشناسی ارشد در رشته  –الف 
  پرستاريتعیین جدول زمانی در طرح ایجاد دوره کارشناسی ارشد  – 1
  تهیه لوازم وامکانات مورد نیاز جهت دوره  – 2
   مورد نیازمین نیروي انسانی أت – 3
  ها  رش دانشگاهپیگیري و تصویب دوره در شوراي گست – 4

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

  ایجاد کمیته تدوین برنامه رشته هاي جدید و بین رشته اي  – 1
  هایی براي معرفی دوره هاي مزبور  تهیه و پیگیري برنامه هاي کمیته فوق و در صورت لزوم برگزاري کارگاه – 2
  ثرند ؤا دانشکده هایی که به نوعی در ایجاد رشته هاي بین رشته اي مبرقراري پیشنهاد مشترك ب – 4

  
  
  کمک به توسعه دانش پرستاري از طریق تحقیقات پایه (کمی و کیفی )و کاربردي  – 9
  

  تشکیل کمیته تحقیقات پرستاري  –الف 
  برنامه ریزي زمانی براي ایجاد کمیته تحقیقات پرستاري  – 1
  نامه کمیته تحقیقات پرستاري  ایی و اساستدوین آئین نامه اجر – 2
  پیگیري اداري و اجرایی امور کمیته  – 3

  
   هاي پژوهشی دانشکده افزایش فعالیت –ب

  مقاله در سال (طی یک دوره سه ساله ) 2به حداقل  ISIافزایش میزان مقاالت  – 1
  اله)مقاله در سال (طی یک دوره سه س 6افزایش مقاالت علمی پژوهشی داخلی  – 2
  مقاله در سال  (طی یک دوره سه ساله) 6افزایش مقاالت پذیرفته شده در سمینارها حداقل  – 3
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  برگزاري همایشها  – ج
  سال آینده   5استانی  در طی  سمینار 2برگزاري  - 1
  ژورنال کالب ساالنه   30برگزاري  –2
  سخنرانی علمی ساالنه 10 برگزاري  – 3

  
   ی پرستاريتوسعه انتشارات علم – د

  ت علمی دانشکده أکتاب سالیانه توسط اعضاء هییک چاپ حداقل – 1
  ادامه انتشار مجله دانشکده و اخذ رتبه علمی پژوهشی  - 2
  دانشجویان  انتشار مجله علمی براي چاپ مقاالت داخلی همکاران و – 3
  پیگیري انتشار مجالت و نشریات دانشجویی  – 4
  می و مباحث پرستاري لب علاتوسعه انتشار مط – 5

  
  هاي پژوهشی  آموزش مستمر روش – ه

  ت علمی أهاي تحقیقاتی کمی وکیفی براي اعضاء هی برگزاري مستمر کارگاه – 1
  هاي پژوهش  هاي دانشجویی روش برگزاري مستمر کارگاه  - 2
  دعوت از اساتید در زمینه پژوهش و برگزاري جلسات پرسش و پاسخ  – 3

  
  

  گیزه و اخالق حرفه اي و وجدان کاري ارتقاء ان – 10
  

  تدوین منشور اخالقی دانشکده  –الف 
  تشکیل کمیته تدوین منشور اخالقی  – 1
  جلسات مشارکت و تقسیم کردن کلیه کارکنان در تدوین منشور اخالقی  – 2
  نظر خواهی از دانشجویان یا نمایندگان آنان در تدوین منشور اخالقی   – 3
  نفعان و مستندات اخالقی بر اساس نظرات ذی ش منشورنگار – 4

  
  هاي دوره اي اخالق حرفه اي  برگزاري کارگاه –ب 
  برگزاري ساالنه کارگاه به نحوي که تمام کارکنان طی یک دوره پنج ساله تحت پوشش قرار گیرند هماهنگی و  – 1
  ها  کارگاهدر اساتید  تسهیل شرکت – 2



23 
 

   امتیازات برتر استقرار نظام تشویق دارندگان –ج 
  تعیین کمیته تشویق و اختصاص بودجه اي به منظور حمایت از افراد شایسته  – 1
  کارکنان هاي مختلف مدرسین و دانشجویان و هاي مناسب تشویق گروه تعیین راهکار – 2
  اجراي دوره اي تشویق بصورت حداقل ساالنه  – 3

  
   توسعه برنامه هاي رفاهی –د 

  ت و پیگیري برنامه هاي فرهنگی ارائه پیشنهادا – 1
  ارائه پیشنهادات و پیگیري برنامه هاي ورزشی  - 2
  ارائه پیشنهادات و پیگیري تسهیالت و امور رفاهی  - 3

  
  

  اي در تمام سطوح ارائه خدمات توسعه دانش و مهارت حرفهروز آمد کردن و  – 11
   

  در دانشکده  شهرستانفتر آموزش مداوم کارکنان پرستاري دسیس أت –الف 
  سیس دفتر آموزش مداوم و پیگیري آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب أتهیه طرح ت – 1
  مین فضا ،بودجه و امکانات ایجاد دفتر أسازمان دهی ، ت – 2

  
  هاي هدف  نیاز سنجی آموزشی گروه –ب 
  هاي هدف با استفاده از امکانات دفتر آموزش مداوم  نیاز سنجی اداري گروه – 1
  دانشجویی به سمت نیاز سنجی آموزشی پرستاران  هاي پژوهشدایت ه – 2

  
  هاي مداوم  برنامه ریزي و اجراي آموزش –ج 

  تهیه طرح آموزشی بر اساس نیاز سنجی  – 1
  اخذ مجوز از نظر آموزش هاي آزاد از مبادي ذیربط  – 2
  هاي هدف  اجراي برنامه هاي آموزش مداوم در محیط کار گروه – 3

  
  هاي جدید  هاي مشترك و کسب مهارت رنامه ریزي و اجراي آموزشب  - د 

  اي نوین کیفیت باالئی دارند  شناسایی مراکزي در سطح کشور که در آموزش مهارته – 1
  هاي نوین به مراکز فوق  اعزام نیروهاي داوطلب براي کسب مهارت – 2
  هاي هدف  به گروهاستفاده از افراد آموزش دیده براي انتقال آموزش و تجارب  – 3
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  هاي بین دانشگاهی  توسعه همکاري – 12
  

روابط عمومی و همکاریهاي بین دانشگاهی و بین "تقویت و تغییر ساختار روابط عمومی دانشکده و تبدیل آن به  –الف 
  " یالملل
  رایزنی و ارائه پیشنهاد راه اندازي دفتر مذکور  -1
ی که عالوه بر شرایط عمومی توانائی برقراري ارتباط با مجامع علمی داخل و ت علمأتقویت دفتر با استفاده از اعضاء هی -2

  د نخارج از کشور را دارا باش
 تهیه شرح وظایف و مقررات دفتر  –3

  
  بین المللی  هاي مشترك بین دانشگاهی وه اجراي پروژ –ب 
  هاي تحقیقاتی مشترك  تهیه و اجراي طرح – 1
  ی مشتركهاي آموزش تهیه و اجراي طرح - 2
    همایش ها اجراي سمینارها و همکاري در – 3
  هاي آموزشی مشترك  تهیه و اجراي کارگاه – 4
    لیفات مشترك أت – 5

  
  دعوت از صاحب نظران حرفه پرستاري داخل و خارج کشور  –ج 

  ها و مشاوره هاي غیر رسمی  دعوت از اساتید جهت آموزش – 1
  
   ال تجارب و کسب تجارب جدید از مراجع داخل و خارج کشوراعزام همکاران توانمند جهت انتق –د 

  هاي داخل و خارج از کشور همکاري دارند  تشویق اساتیدي که با دانشگاه – 1
  معرفی توانمندي هاي دانشکده  – 2
  ثري دارند مؤتشویق اساتیدي که با سایر دانشکده هاي دانشگاه همکاري علمی  - 3
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  دور  توسعه آموزش از راه – 13
  

  طراحی نظام آموزش از راه دور  –الف 
  تشکیل کمیته اي براي طراحی آموزش مجازي  – 1
  مدد جویان  و ، اساتیدمخاطبان بالقوه اعم از دانشجویان، کارکنانتعیین  – 2
  مجازي  ه صورت آموزشهاي رسمی ب سوق دادن بخشی از آموزش – 3

  

  فرهنگی توسعه و تسهیل خدمات امور دانشجویی و  – 14
  

   خدمات دانشجویی دانشکده توسعه –الف 
  ارائه خدمات تغذیه دانشجویی   – 1
  ارائه خدمات خوابگاه  دانشجویی   - 2
  دانشجویی  ه اي ارائه خدمات مشاور - 3
  ارائه خدمات وام دانشجویی    - 4
  ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب  دانشجویی   - 5

  
    توسعه خدمات دانشجویی –ب 
  استفاده حداکثري از توان دانشجویان در انجام امور مرتبط (کار دانشجویی ) – 1
  استفاده حداکثر از نظرات دانشجویان در ارتقاء کیفیت خدمات دانشجویی  – 2
  ارائه خدمات بر اساس نظرات و توانائی و نیازهاي دانشجویان    – 3
  هاي ورزشی دانشجویی   توسعه فعالیت – 4
  هاي تفریحی ( سیاحتی ،زیارتی و...)       فعالیتتوسعه  - 5

  
  توسعه فرهنگی دانشکده   -ج 

  کارکنان و دانشجویان   أت علمی،ورود مقوله فرهنگی در مجموعه وظایف اعضاء هی – 1
  ارزش دادن به علم و مقام عالم   – 2
  هاي اخالقی و دینی   توسعه ارزش – 3
  حوزه هاي دینی و دانشگاه  (وحدت دانشگاه و حوزه )  توسعه روحیه همدلی و ارتباط بین – 4
    فوق برنامه   ونظارت و برنامه ریزي به جاي تصدي گري در برنامه هاي فرهنگی  – 5


