
 1401گروه پرستاری دانشکده پرستاری الیگودرز در سال  برنامه عملیاتی

 آموزش کیفیت ارتقای :هدف کلی

  1401حداقل هر ماه یک جلسه تا پایان سال  نظری و عملی سازماندهی و ریزی برنامه برای جمعی خرد از استفاده و گروه در آموزشی شورای ایجاد :هدف اختصاصی

 استراتژی: تشکیل جلسات  شورای آموزشی

 گزارش پیشرفت شاخص تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعایت

تعیین تقویم تشکیل شورای آموزشی توسط معاونت آموزشی با 
 توجه به ساعات کالسی اساتید

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 معاون آموزش

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 معاون آموزش اطالع رسانی به اعضای شورا از سه روز قبل

تشکیل جلسه و استفاده از نظرات اساتید در هر مورد مطرح 
 شده

معاون آموزشی و 
 اعضای شورا

تعداد جلسات  29/12/1401 14/1/1401
تشکیل شده در هر 

 ترم

 است به طور کامل انجام شده

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 اون آموزشمع تایپ صورت جلسه و ارسال به دانشگاه

 

  



 آموزش کیفیت ارتقای :هدف کلی

 1401تا پایان  نیمسال هر ارزشیابی و تدریس های روش در بهبود موضوع با هایی گارگاه در علمی هیات اعضای شرکت جهت رسانی اطالع :هدف اختصاصی

 شرکت در کارگاه هااستراتژی: 

 گزارش پیشرفت شاخص تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعایت

نظرسنجی در مورد نیازمندی های آموزشی توسط مرکز 
مطالعات از طریق لینک ارسالی و اطالع ه اعضای هیات علمی 

 دانشکده Edoدر خصوص تکمیل لینک توسط دفتر 

مرکز مطالعات دانشگاه 

 دانشکده EDOو دفتر 

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401

اطالع رسانی جهت برگزاری کارگاه توسط دانشگاه و اعالم 

دانشکده از طریق گروه های اطالع  EDOکارگاه توسط 
 رسانی دانشکده

مرکز مطالعات دانشگاه 

 دانشکده EDOو دفتر 

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 دانشکده EDO دفتر EDOع رسانی در لحظه شروع جلسه توسط اطال

جهت دریافت گواهی اعضای  شرکت اعضا در جلسه و پیگیری
 هیات علمی

درصد گواهی های  29/12/1401 14/1/1401 دانشکده EDO دفتر
صادر شده جهت 

 اعضای هیات علمی

 انجام یافته است

 

  



 آموزش کیفیت ارتقای :هدف کلی

 بالینی های آموزش کیفیت ارتقای هدف با پرستاری علمی هیات جذب :هدف اختصاصی

 جذب هیات علمیاستراتژی: 

 گزارش پیشرفت شاخص تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعایت

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 ریاست دانشکده طرف دانشکده به دانشگاهاز هیات علمی از اعالم نی

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 هیات جذب دانشگاه تشکیل جلسه هیات جذب در دانشگاه

ریاست و معاونت  پیگیری جهت اختصاص عضو هیات علمی به دانشکده
 آموزشی

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401

 معاونت و ریاست جذب و اعالم شروع به کار هیات علمی در دانشکده
 آموزشی

تعداد هیات علمی  29/12/1401 14/1/1401
 جذب شده در گروه

 انجام یافته است

 

  



 آموزش کیفیت ارتقای :هدف کلی

 (التدریس حق) مجرب اساتید جذب پیگیری و شناسایی :هدف اختصاصی

 حق التدریس جذب هیات علمیاستراتژی: 

 گزارش پیشرفت شاخص تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعایت

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 معاونت آموزشی اعالم نیاز جهت جذب مدرس حق التدریس

اداره آموزش و اعضای  بررسی رزومه افراد متقاضی
 هیات علمی

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401

نظرسنجی از اساتید و دانشجویان در مورد کیفیت تدریس 
 اساتید

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 معاونت آموزشی

اختصاص واحد درسی به بهترین گزینه از میان گزینه های 
 موجود

مدرس حق تعداد  29/12/1401 14/1/1401 معاونت آموزشی
جذب شده  التدریس
 در گروه

 انجام یافته است

 

  



 آموزش کیفیت ارتقای :هدف کلی

 ها کالس برخی در حضور با اساتید از پرستاری گروه مدیر و آموزشی معاونت ارزیابی :هدف اختصاصی

 حضور در کالس درس و نظرسنجی از دانشجویاناستراتژی: 

 گزارش پیشرفت شاخص تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعایت

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 معاونت آموزشی تعیین تقویم تقریبی جهت حضور در کالس درس اساتید

ل شده ثبت کمیت تدریس اساتید با ثبت تعداد جلسات تشکی
 توسط آنها برای هر واحد درسی

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 کارشناسان آموزش

و  معاونت آموزشی حضور معاون آموزشی و مدیر گروه در کالس درس اساتید
 مدیر گروه

درصد حضور در  29/12/1401 14/1/1401
 کالس درس اساتید

 انجام یافته است

نظر سنجی از دانشجویان در سامانه فرادید و همچنین به 
 صورتت شفاهی توسط مدیرگروه وو معاونت آموزشی

و  معاونت آموزشی
 مدیر گروه

درصد پیشنهادهای  29/12/1401 14/1/1401
اعالم شده و 

استفاده از 
نظرسنجی ها در 

 تعیین اساتید

 انجام یافته است

ارائه بازخورد به صورت محرمانه و یا به صورت رسمی در 
 جلسات شورای آموزشی

معاونت آموزشی و 
 مدیرگروه

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401

 

  



 فرهنگی و پژوهشی آموزشی، های زمینه در دانشجویان و علمی هیات کادر سازی توانمند :هدف کلی

 (پژوهشی های دوشنبه)دانشجویان و اساتید برای پژوهشی های کارگاه برگزاری :هدف اختصاصی

 تشکیل کارگاهاستراتژی: 

 گزارش پیشرفت شاخص تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعایت

تعیین عناوین کارگاه های پژوهشی با نظرخواهی از اساتید و 
 دانشجویان

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 پژوهشی معاونت

رگاه ها با جلب مشارکت اعضای هیات علمی جهت تدریس کا
 توجه به توانمندی آنها

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 معاونت پژوهشی

اعالم برنامه زمان بندی تشکیل کارگاه ها توسط کارشناس 
 پژوهش در گروههای دانشجویان و اساتید

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 کارشناس پژوهش

استاد مربوطه و  تشکیل کارگاه
 شیاونت پژوهمع

کارگاه های درصد  29/12/1401 14/1/1401
 تشکیل شده

 انجام یافته است

درصد گواهی های  29/12/1401 14/1/1401 کارشناس پژوهش ارائه گواهی به اساتید و دانشجویان
 صادر شده

 انجام یافته است

 

  



 فرهنگی و پژوهشی آموزشی، های زمینه در دانشجویان و علمی هیات کادر سازی توانمند :هدف کلی

 گروه علمی هیات اعضای توسط ترم در کالب ژورنال یک برگزاری :هدف اختصاصی

 ژورنال کالبتشکیل استراتژی: 

 گزارش پیشرفت شاخص تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعایت

جدول زمان بندی تشکیل ژورنال کالب توسط معاونت تعیین 
 پژوهشی

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 پژوهشی معاونت

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 معاونت پژوهشی ب توسط اساد و معاونت پژوهشیتصویب موضوع ژورنال کال

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 کارشناس پژوهش اری ژورنال کالباطالع رساتی در خصوص زمان برگز

تعداد ژورنال کالب  29/12/1401 14/1/1401 شیاونت پژوهمع  اساتید به گواهی ارائه
 های تشکیل شده

 انجام یافته است

 

  



 فرهنگی و پژوهشی آموزشی، های زمینه در دانشجویان و علمی هیات کادر سازی توانمند :هدف کلی

 گروه علمی هیات اعضای توسط ترم در کالب ژورنال یک برگزاری :هدف اختصاصی

 ژورنال کالبتشکیل استراتژی: 

 گزارش پیشرفت شاخص تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام فعایت

جدول زمان بندی تشکیل ژورنال کالب توسط معاونت تعیین 
 پژوهشی

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 پژوهشی معاونت

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 معاونت پژوهشی ب توسط اساد و معاونت پژوهشیتصویب موضوع ژورنال کال

 انجام یافته است  29/12/1401 14/1/1401 کارشناس پژوهش اری ژورنال کالباطالع رساتی در خصوص زمان برگز

تعداد ژورنال کالب  29/12/1401 14/1/1401 شیاونت پژوهمع  اساتید به گواهی ارائه
 های تشکیل شده

 انجام یافته است

 


