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برنامه عملیاتی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت سال

1401

هدف کلی :ارتقاء کیفیت پژوهش دانشکده

هدف کمی(اختصاصی)

برنامه

فعالیت

مسئول اجرا

ارتقاءکیفیت
پژوهش اعضای
هیات علمی

افزایش تعداد و

برگزاری جلسات آموزشی جهت باال بردن مهارت های
فردی مورد نیاز افراد در جهت انجام تحقیقات(
آموزش مهارت سواد اطالعاتی ،تقویت زبان انگلیسی
افراد و )...

خانم احمدی

کیفیت مقاالت
اعضای هیات علمی

چاپ مقاالت مرتبط با مرجعیت علمی (سالمت
سالمندی) به تعداد سه مقاله در سال

خانم احمدی

بودجه مورد
نیاز

محدوده زمانی اجرا

درطول سال

درطول سال

تحلیل دستیابی یا عدم دستیابی به
اهداف
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تشویق اعضای هئیت علمی در راستای چاپ و انتشار
مقاالت بین رشته ای

خانم احمدی

درطول سال

افزایش تعداد طرح

افزایش تعداد طرحهای پژوهشی مصوب در راستای
نیازهای جامعه و پاسخگویی اجتماعی به میزان  15درصد
در سال
افزایش تعداد طرحهای پژوهشی مصوب در راستای ارتباط
با صنعت و کسب و کارهای نوین به میزان  15درصد در
سال
افزایش تعداد طرحهای پژوهشی مصوب در راستای
صیانت از جمعیت ،جوانی جمعیت و فرزندآوری به میزان
 15درصد در سال
افزایش تعداد طرحهای پژوهشی مصوب در راستای
مرجعیت علمی به میزان  15درصد در سال

خانم ساالری

در طول سال

پیگیری انتشار

پیگیری اضافه شدن آیتم ذینفعان به فرم پروپوزال

های پژوهشی
مصوب

خانم ساالری

در طول سال

خانم ساالری

در طول سال

خانم ساالری

در طول سال

خانم احمدی

در شش ماهه اول
سال

پیگیری اضافه شدن فرم خالصه سیاستی به فرم گزارش
پایان کار

خانم احمدی

در شش ماهه اول
سال

پیگیری اضافه شدن آیتم روش انتشار نتایج به فرم گزارش
پایان کار

خانم احمدی

در شش ماهه اول
سال

گزارش نتایج طرح های تحقیاتی خاتمه یافته توسط
مجری طرح در شورای پژوهشی

خانم احمدی

هر شش ماه یکبار

افزایش سطح دانش

برگزاری جلسه نیازسنجی کارگاه های پژوهشی موردنیاز
اساتید

خانم ساالری

درطول سال

هیات علمی

برگزاری کارگاه های پژوهشی با همکاری مدیریت
تحقیقات وفن آوری

نتایج طرح های
خاتمه یافته در
سطح دانشکده به
سازمان های ذینفع

پژوهشی اعضا

خانم ساالری

درطول سال
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دسترسی اعضا

برگزاری منظم  journal clubدر دانشکده

خانم بلوچی

ماهیانه

برگزاری جلسات مستمر شورای پژوهشی دانشکده

خانم ساالری

در طول سال

خرید و بروز رسانی منابع جهت استفاده اساتید

خانمم
میرشجاعی

در طول سال

هیات علمی به منابع
مورد نیاز
برگزاری استارت

برگزاری استارت آپ سالمت سالمندی

خانم احمدی

هر دو سال یکبار

آپ های ملی و بین
المللی مرتبط با
مرجعیت علمی
برگزاری همایش
ملی و بین المللی

برگزاری همایش ملی و بین المللی

خانم دکتر
رفعتی

هدف کلی :ارتقاء کیفیت پژوهش دانشکده

هر دو سال یکبار
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هدف کمی(اختصاصی)

برنامه

بین الملل سازی

تالش درجهت

پژوهش های

معرفی ظرفیت های

دانشکده

فعالیت

برگزاری جلسات آموزشی با حضور اساتید مدعو ایرانی
مقیم خارج از کشور

پژوهشی دانشکده
در سطح منطقه و
جهان

شروع همکاری های پژوهشی با دانشگاه های منطقه و
جهان

مسئول اجرا

خانم دکتر
رفعتی و خانم
احمدی
خانم دکتر
رفعتی و خانم
احمدی

هدف کلی :ارتقاء کیفیت پزوهش دانشکده

بودجه مورد
نیاز

محدوده زمانی اجرا

درطول سال

در طول سال

تحلیل دستیابی یا عدم دستیابی به
اهداف
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هدف
کمی(اختصاصی)

ارتقاءکیفیت
پژوهش های
دانشجویی

برنامه

فعالیت

مسئول اجرا

تشویق اعضای هیئت علمی جهت مشارکت در طرح
های دانشجویی (افزایش ضریب امتیاز مقاالت
دانشجویی برای اخذ پایه اعضای هیئت علمی)

خانم دستیار

درطول سال

خانم دستیار

درطول سال

افزایش تعداد
طرح های
تحقیقاتی
مصوب و مقاالت تشویق دانشجویان در راستای چاپ و انتشار مقاله

بودجه مورد
نیاز

محدوده زمانی اجرا

(ارائه گواهی ،امتیاز برای دانشجوی نمونه و)....

افزایش سطح
دانش
پژوهشی
دانشجویان

برگزاری جلسه نیازسنجی کارگاه های پژوهشی موردنیاز
دانشجویان
برگزاری کارگاه های پژوهشی با همکاری کمیته تحقیقات
دانشجویی

خانم دستیار
خانم دستیار

درطول سال
درطول سال

برگزاری جلسات مستمر شورای پژوهشی کمیته تحقیقات
دانشجویی

خانم دستیار

درطول سال

در واحد کمیته journal clubبرگزاری منظم
تحقیقات دانشجویی

خانم دستیار

درطول سال

تحلیل دستیابی یا عدم دستیابی به
اهداف

