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 :گروهمعرفی 

 1390در سال پلدختر فوريت های پزشكي مرکز آموزش  دانشكده پرستاری وگروه پرستاری 

 هيات عضو پنچدارای حال حاضر  دراين گروه  شروع به کار نمود. دانشجو 22با جذب افتتاح و 
 مي باشد.  و يک عضو هيات علمي با مرتبه استاديار مربي مرتبه با علمي

رشته و و زير ساختهای پرستاری دانشكده  ،متاسفانه به دنبال سيالب 1398در فروردين ماه سال 

 اما آموزش در فضای استيجاری و مناسب ديگری تداوم يافت. در سال تخريب گرديدکامال گروه 
فضای دانشكده  مسئولين شهرستان و استان و کارکناناساتيد، ، به همت رياست دانشكده 1399
 بازسازی، تجهيز و راه اندازی گرديد.مجددا 
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 1400 -1405پرستاری  گروه برنامه عملیاتی

 

 اعضای  تدوین و بازنگری برنامه 

 سمت سازمانی نام و نام خانوادگی

 دانشکدهریاست  اکبر جوادی

 معاون آموزشی شهين توحيدی

 EDO، مسئول پژوهشیمدیر  اصغر محمدی

 مدیر امور مالی  محمد ابراهيمي

 مدیرگروه پرستاری نرگس نرگسي خرم آباد

 عضو هیات علمی الهام سپهوند

 عضو هیات علمی شيرزاد صفری
 

 مسئول آموزش خديجه شاکرمي
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 گروه ف کلیاهدا

 کيفي فعاليتهای آموزشي گروه پرستاریارتقاء کمي و  -

 ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای پژوهشي گروه پرستاری -

 

 اختصاصیاهداف 

 آموزشی: -1

 )حضوری و مجازی(كارگيری روشهای نوين آموزشي ب -
 روشهای ارزشيابي دانشجويان )حضوری و مجازی( بهبود -

 اخالق حرفه ای در ميان دانشجويان تاکيد و توجه به گسترش و ارتقاء -
 توانمندی علمي دانشجويان  افزايش -

 افزايش توانمندی مهارتي دانشجويان -
 تكميل هيات علمي مورد نياز رشته پرستاری  -
 تكميل نيروی های کارشناس مورد نياز رشته پرستاری  -

 افزايش تجهيزات آموزشي و کمک آموزشي گروه -
 گروهگسترش فضاهای آموزشي مورد نياز  -

 

 پژوهشی: -2
 

 اعضای هيات علميارتقاء توانمندی پژوهشي  -

 توانمندسازی دانشجويان پرستاری در زمينه پژوهشي -

 افزايش ميزان طرح های پژوهشي و مقاالت علمي اعضاء هيات علمي  -
 افزايش ميزان طرح های پژوهشي و مقاالت علمي دانشجويان -

بر اساس  و بين رشته ای تالش در جهت توسعه تحقيقات و پژوهش های کاربردی  -
 های پژوهشي دانشگاهمسائل روز و اولويت 
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 اهداف آموزشی -1

 

 

 

 

 

 

 1جدول  

 ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای آموزشي گروه پرستاری هدف کلی

 برنامه ريزی و بهبود کيفيت آموزش گروه استراتژی

 بكارگيری روشهای نوين آموزشي )حضوری و مجازی( هدف اختصاصی

 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

هماهنگی و برگزاری کارگاه روش های نوین آموزش  1

 تئوری )حل مساله، تلفیقی، مبتنی بر شواهد، جامعه

 نگر و ...(

مدیرگروه، مسئول 

EDO 

 پایان سال - طول سال

برگزاری کارگاه های آموزش مجازی هماهنگی و  2

 )تولید محتوی، مدیریت آموزش و ...(

مدیرگروه، مسئول 

EDO 

 پایان سال - طول سال

هماهنگی و برگزاری کارگاه روش های نوین آموزش  3

 و ...( OSCEدرجه،  360بالینی )ارزشیابی

مدیرگروه، مسئول 

EDO 

 پایان سال - طول سال

فیت اساتید بمنظور ارتقاء کیارائه بازخورد مناسب به  4

 آموزش

مدیرگروه،  مسئول 

EDO معاون ،

 آموزشی

 پایان سال - طول سال

بهبود آموزش بالین از طریق بکارگیری الک بوک  5

 الکترونیک

مدیرگروه، مسئول 

EDO 

 پایان سال - طول سال

پیگیری تداوم آموزش مجازی در دوران پسا کرونا و  6

 بکارگیری آموزش تلفیقی

 پایان سال - طول سال مدیرگروه
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 2جدول 
 ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای آموزشي گروه پرستاری هدف کلی

 برنامه ريزی و بهبود کيفيت آموزشي گروه استراتژی

 روشهای ارزشيابي دانشجويان )حضوری و مجازی( بهبود هدف اختصاصی
 ارزیابیزمان  بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

مدیرگروه، مسئول  ارگاه های ارزشیابی موثر برگزاری کهماهنگی و  1

EDO 

 پایان سال - طول سال

ارگاه روش های نوین برگزاری کهماهنگی و  2

 ارزشیابی بالینی

مدیرگروه، مسئول 

EDO 

 پایان سال - طول سال

مدیرگروه، مسئول  ارگاه های ارزشیابی مجازیبرگزاری کهماهنگی و  3

EDO 

 پایان سال - طول سال

بررسی و ارزیابی بکارگیری آموزش تکوینی توسط  4
 اساتید در ارزشیابی دانشجویان

مسئول  مدیرگروه، 
EDO ،معاون آموزشی 

 پایان سال - طول سال

 پایان سال - طول سال ریاست دانشکده گسترش فضای فیزیکی جهت برگزاری آزمونها 5

 3جدول  
 کمي و کيفي فعاليتهای آموزشي گروه پرستاریارتقاء  هدف کلی
 برنامه ريزی و بهبود کيفيت آموزشي گروه استراتژی

  حرفه ای در اساتيد و فراگيران تاکيد و توجه به گسترش و ارتقاء اخالق هدف اختصاصی
 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

برگزاری مداوم کارگاه های اخالق حرفه ای جهت  1

 دانشجویان 

مسئول  مدیرگروه، 

 کمیته اخالق 

 پایان سال - طول سال

برگزاری کارگاه های اخالق در آموزش جهت اساتید  2
 گروه

مدیرگروه،  مسئول 
 کمیته اخالق 

 پایان سال - طول سال

برگزاری کارگاه های اخالق در پژوهش جهت اساتید  3
 گروه

مدیرگروه،  مسئول 
 کمیته اخالق 

 پایان سال - طول سال

ارزیابی مداوم میزان رعایت اخالق حرفه توسط  4
 دانشجویان در بالین 

مدیرگروه،  مسئول 
 امور بالین

 پایان سال - طول سال

آموزش قوانین و مقررات اخالقی و حرفه ای به  5

 دانشجویان جدیدالورود

مدیرگروه،  مسئول 

 کمیته اخالق 

 پایان سال - طول سال
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 4جدول 
 ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای آموزشي گروه پرستاری هدف کلی

 برنامه ريزی و بهبود کيفيت آموزشي گروه استراتژی

 توانمندی علمي دانشجويان افزايش هدف اختصاصی
 ارزیابیزمان  بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

معاون  ، مدیرگروه بکارگیری اساتید مجرب جهت تدریس دروس پایه 1

 آموزشی

 پایان سال - طول سال

ارگاه های علمی ک نیازسنجی از اساتید در خصوص 2

 مورد نیاز دانشجویان

 پایان سال - طول سال مدیرگروه

در خصوص کارگاه های دانشجویان نیازسنجی از  3

 مورد نیاز  علمی

 پایان سال - طول سال مدیرگروه

 پایان سال - طول سال مدیرگروه مکاتبه با ریاست دانشکده و تامین اعتبار الزم  4

مدیرگروه، مسئول  برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه ها 5
EDO 

 پایان سال - طول سال

مدیرگروه، مسئول  برگزاری کارگاه ها توسط اساتید مجرب  6

EDO 

 پایان سال - طول سال

 5جدول 
 ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای آموزشي گروه پرستاری هدف کلی
 برنامه ريزی و بهبود کيفيت آموزشي گروه استراتژی

 دانشجويانمهارتي توانمندی  افزايش هدف اختصاصی
 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

ارگاه های مهارتی ک نیازسنجی از اساتید در خصوص 1

 مورد نیاز دانشجویان

 پایان سال - طول سال مدیرگروه

در خصوص کارگاه های دانشجویان نیازسنجی از  2

 مورد نیاز  مهارتی

 پایان سال - طول سال مدیرگروه

 پایان سال - طول سال مدیرگروه مکاتبه با ریاست دانشکده و تامین اعتبار الزم  3

مدیرگروه، مسئول  برگزاری کارگاه هابرنامه ریزی جهت  4

EDO 

 پایان سال - طول سال

مدیرگروه، مسئول  مربیان مجرب و باتجربه جهت کارآموزیهابرگزاری  5
EDO 

 پایان سال - طول سال

برنامه ریزی و افزایش زمان حضور دانشجویان در  6
 بیمارستانهای مرکز استان

 پایان سال - طول سال ، اموربالینمدیرگروه
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 6جدول  
 ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای آموزشي گروه پرستاری هدف کلی

 برنامه ريزی و بهبود کميت آموزشي گروه استراتژی

 مورد نياز رشته پرستاری هيات علميتكميل  هدف اختصاصی

 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا پیگیری مسئول نام فعالیت ردیف

 پایان سال - طول سال مدیرگروه مورد نیاز و گرایشهای  اعضا هیات علمی درخواست 1

 پایان سال - طول سال مدیرگروه مورد نیاز نیروی تعهد خدمت  درخواست 2

معاون آموزشی،  مکاتبه و اعالم نیاز نیروها با معاونت آموزشی دانشگاه  4

 ریاست دانشکده

 پایان سال - طول سال

 7جدول 
 کيفي فعاليتهای آموزشي گروه پرستاریارتقاء کمي و  هدف کلی
 برنامه ريزی و بهبود کميت آموزشي گروه استراتژی

  مورد نياز رشته پرستاری نيروی های کارشناستكميل  هدف اختصاصی

 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا پیگیری مسئول نام فعالیت ردیف

 پایان سال - طول سال مدیرگروه گروهمورد نیاز کارشناس پرستاری  نیاز سنجی تعداد 1

 پایان سال - طول سال مدیرگروه گروهمورد نیاز کارشناسان پرستاری   درخواست 2

 پایان سال - طول سال ریاست دانشکده روها با معاونت توسعه دانشگاهنیاز نیمکاتبه و اعالم  4
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 8جدول  
 پرستاریارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای آموزشي گروه  هدف کلی
 برنامه ريزی و بهبود کميت آموزشي گروه استراتژی

 و کمک آموزشي گروه آموزشيات تجهيز افزايش هدف اختصاصی
 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

 پایان سال - طول سال همه اعضای گروه کامپیوتری مورد نیاز گروهتعیین تجهیزات  1

 پایان سال - طول سال همه اعضای گروه مرکز مهارتهای بالینی مورد نیاز گروهتعیین تجهیزات  2

 پایان سال - طول سال همه اعضای گروه آزمایشگاهی مورد نیاز گروهتعیین تجهیزات  3

 پایان سال - طول سال مدیرگروه جهت خرید آن هادرخواست اولویت بندی نیازها و  4

ریاست ، مدیرگروه نیاز گروه موردتجهیزات  خریدپیگیری جهت  5
 دانشکده

 پایان سال - طول سال

 9جدول  
 ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای آموزشي گروه پرستاری هدف کلی
 برنامه ريزی و بهبود کميت آموزشي گروه استراتژی

 مورد نياز گروه گسترش فضاهای آموزشي هدف اختصاصی
 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

فضاهای آموزشی   نیازسنجی از اساتید در خصوص 1
 مورد نیاز گروه

 پایان سال - طول سال مدیرگروه

فضاهای آموزشی در خصوص دانشجویان نیازسنجی از  2
 مورد نیاز گروه

 پایان سال - طول سال مدیرگروه

جهت تامین فضاهای آموزشی  مورد نیاز درخواست  3

 گروه

 پایان سال - سال طول مدیرگروه

 پایان سال - طول سال ریاست دانشکده فضاهای آموزشی  مورد نیاز گروه  پیگیری جهت تهیه 4
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 پژوهشیاهداف  -2

 

 

 10جدول  
 گروه پرستاری  پژوهشي ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای  هدف کلی
 برنامه ريزی و بهبود کيفيت پژوهشي گروه استراتژی

 عضای هيات علمياارتقاء توانمندی پژوهشي  هدف اختصاصی
 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

 مدیرگروه، مدیر  اساتید مورد نیاز تحقیقارگاه روش ک نیازسنجی 1

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

ارگاه های روش تحقیق کمی برگزاری کهماهنگی و  2

 جهت اساتید

مدیرگروه، مدیر  

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

ارگاه های روش تحقیق کیفی برگزاری کهماهنگی و  3

 جهت اساتید

مدیرگروه، مدیر  

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

مستقل در  پژوهشی پیگیری جهت تصویب شورای 4

 دانشکده

 پایان سال - طول سال مدیر  پژوهشی

 پایان سال - طول سال مدیر  پژوهشی اساتید جدیدآموزش نحوه کار با سامانه پژوهشیار به  6

 11جدول  
 گروه پرستاری پژوهشي ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای هدف کلی
 برنامه ريزی و بهبود کيفيت پژوهشي گروه استراتژی

 پژوهشي در زمينه  توانمندسازی دانشجويان پرستاری هدف اختصاصی
 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

 مدیرگروه، مدیر  ارگاه روش تحقیق مورد نیاز دانشجویانک نیازسنجی 1

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

ارگاه روش تحقیق جهت برگزاری کهماهنگی و  2

 دانشجویان

مدیرگروه، مدیر  

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

جهت  مقاله نویسیهماهنگی و برگزاری کارگاه  3

 دانشجویان

مدیرگروه، مدیر  

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

تقویت کمیته تحقیقات دانشجویی با بهره گیری از  4
 دانشجویان فعال و مستعد

 پایان سال - طول سال مدیر  پژوهشی



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12جدول  
 گروه پرستاری پژوهشي ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای هدف کلی
 بهبود کميت پژوهشي گروهبرنامه ريزی و  استراتژی

 مقاالت علمي اعضاء هيات علمي و  ژوهشيميزان طرح های پافزايش  هدف اختصاصی
 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

تدوین روشهای تشویقی جهت چاپ مقاالت توسط  1

 اساتید

مدیرگروه، مدیر  

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

علمی در مقاالت  ارائهتدوین روشهای تشویقی جهت  2

 توسط اساتید  کنگره ها

مدیرگروه، مدیر  

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

 پیگیری اختصاص بودجه های بیشتر جهت طرح های 3

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال مدیر  پژوهشی

 پایان سال - طول سال مدیر  پژوهشی اساتید  پژوهشی هماهنگی جهت رفع موانع 4

مقاله در مجالت نمایه دار  3پذیرش و چاپ حداقل  5

 ( توسط اساتید گروه در سال2و  1)نمایه 

 پایان سال - طول سال همه اعضای گروه

 -مقاله در مجالت علمی 3پذیرش و چاپ حداقل  6
 توسط اساتید گروه در سال پژوهشی

 پایان سال - طول سال همه اعضای گروه
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 13جدول  
 گروه پرستاری پژوهشي ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای  هدف کلی
 برنامه ريزی و بهبود کميت پژوهشي گروه استراتژی

 مقاالت علمي دانشجويانو  ژوهشيميزان طرح های پافزايش  هدف اختصاصی
 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

توسط تدوین روشهای تشویقی جهت چاپ مقاالت  1
 دانشجویان

مدیرگروه، مدیر  
 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

علمی در مقاالت  ارائهتدوین روشهای تشویقی جهت  2
 کنگره ها توسط دانشجویان

مدیرگروه، مدیر  
 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

استفاده از اساتید مجرب جهت تدریس درس روش  3

 تحقیق دانشجویان

مدیرگروه، مدیر  

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

 پیگیری اختصاص بودجه های بیشتر جهت طرح های 4

 وابسته به کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشی

 پایان سال - طول سال مدیر  پژوهشی

 پایان سال - طول سال مدیر  پژوهشی دانشجویان پژوهشی هماهنگی جهت رفع موانع 5

 توسط پژوهشی طرح  2ارائه و تصویب حداقل  6

 در سال دانشجویان پرستاری

 پایان سال - طول سال همه اعضای گروه
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 14جدول 
 گروه پرستاری پژوهشي ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهای هدف کلی
 برنامه ريزی و بهبود کميت پژوهشي گروه استراتژی

بر اساس  مسائل روز و و بين رشته ای تالش در جهت توسعه تحقيقات کاربردی  هدف اختصاصی

 اولويت های پژوهشي دانشگاه

 

 زمان ارزیابی بودجه زمان اجرا مسئول نام فعالیت ردیف

بین رشته  ژوهشیتتشویق اساتید بر انجام طرح های پ 1

 ای باسایر گروه ها

مدیرگروه، مدیر  

 پژوهشی

 سالپایان  - طول سال

مدیرگروه، مدیر   کاربردی ژوهشیتشویق و تاکید بر ارائه طرح های پ 2

 پژوهشی

 پایان سال - طول سال

رشته با توجه به شرایط و  پژوهشی تعیین اولویتهای 3

 اولویت های پژوهشی دانشگاه

 پایان سال - طول سال همه اعضای گروه

در خصوص  ژوهشیطرح های پ 2تصویب حداقل  4
 تا پایان پاندمی توسط اساتید 19 -کووید

 پایان سال - طول سال همه اعضای گروه


