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برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت سال

99

هدف کلی :ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده

هدف کمی(اختصاصی)

برنامه

فعالیت

مسئول اجرا

ارتقاءکیفیت
آموزش بالینی

افزایش تعداد اعضا

جذب نیروی هیات علمی مورد نیاز از طریق فراخوان
جذب هیات علمی

خانم دکتر
رفعتی

هیات علمی و مربی
غیر هیات علمی

افزایش سطح دانش
اموزش بالینی

بودجه مورد
نیاز

محدوده زمانی اجرا

تحلیل دستیابی یا عدم دستیابی به
اهداف

درطول سال

انجام شد

جذب نیروی هیات علمی از طریق نیروی طرح ،سرباز ،قرار
دادی

خانم دکتر
رفعتی

درطول سال

انجام شد

جذب مربی غیرهیات علمی از نیروهای استخدام رسمی یا
پیمانی که مدرک کارشناسی ارشد دارند ،به صورت حق
التدریس

خانم دکتر
رفعتی

درطول سال

عدم انجام

برگزاری جلسه نیازسنجی کارگاه های آموزش بالینی
موردنیاز اساتید

خانم احمدی

در طول سال

انجام شد

اساتید
اجرای کارگاه های مورد نیاز
بازنگری الگ بوکها

برگزاری جلسه بازنگری باحضور اعضا هیات علمی و
نماینده دانشجویان هر ورودی

در طول سال
آقای برخوری

قبل از شروع
نیمسال

انجام شد
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ارتقاءکیفیت
آموزش بالینی
اساتید

ارزیابی بالینی و
برگزاری آزمون

ثبت کلیه نکات بازنگری شده در الگ بوک ها

آقای برخوری

ثبت بازنگری های انجام شده در الگ بوک ها در سایت
دانشکده جهت دسترسی دانشجویان

خانم اقتدارنزاد

پیگیری تمرین دانشجویان ترم اول در مرکز مهارتهای
بالینی

آقای ساالری
خانم احمدی
خانم ساالری

صالحیت بالینی

قبل از شروع
نیمسال

در طول ترم

انجام شد

دانشجویان
پرستاری

برگزاری آزمون عملی مهارت های بالینی به صورت
ایستگاهی درپایان ترم جهت دانشجویان پرستاری ترم اول

آقای ساالری
خانم احمدی
خانم ساالری

پایان نیمسال اول

انجام شد

برگزاری جلسه هماهنگی با اعضا هیات علمی درخصوص
نحوه و چگونگی برگزاری آزمون اسکی جهت دانشجویان
پرستاری

اعضا هیات
علمی -مربیان
غیر هیات
علمی

در طول سال

انجام شد

طراحی سواالت و چک لیست های آزمون اسکی

اعضا هیات
علمی -
مربیان غیر
هیات علمی

درطول سال

انجام شد

برگزاری سومین آزمون آسکی در سطح دانشگاه علوم
پزشکی جهت دانشجویان پرستاری

اعضا هیات
علمی -مربیان
غیر هیات
علمی

بهمن ماه

انجام شد
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بازدید از فیلد های
آموزشی(کاراموزی
دانشجویان)

ارتقاءکیفیت
آموزش بالینی

ارزیابی بالینی و
برگزاری آزمون
صالحیت بالینی
دانشجویان مامایی
دستیابی به رویه
مشترک در آموزش
بالینی

بازدید از مراکز کاراموزی دانشجویان پرستاری توسط
مدیرگروه پرستاری

خانم پیله
ورزاده

درطول نیمسال

انجام شد

بازدید از مراکز کاراموزی دانشجویان مامایی توسط
مدیرگروه مامایی

خانم بلوچی

درطول نیمسال

انجام شد

ارایه گزارش بازدید به رئیس دانشکده پرستاری جهت
طرح درجلسات بازخورد با مربیان

خانم پیله
ورزاده -خانم
بلوچی

درطول نیمسال

انجام شد

طراحی سواالت استاندارد جهت آزمون فاینال مامایی

اعضا هیات
علمی مامایی

برگزاری ازمون فاینال مامایی

انجام شد

تشکیل جلسات منظم با مربیان پرستاری و مامایی جهت
دستیابی به یک رویه مشترک در آموزش بالینی

خانم دکتر
رفعتی
خانم پیله
ورزاده
خانم بلوچی

پایان دوره کارآموزی
هرنیمسال تحصیلی

با توجه به شیوع بیماری کووید
محدود انجام شد

بازخورد ارزشیابی مربیان بالینی به آنان

خانم دکتر
رفعتی -خانم
پیله ورزاده
خانم بلوچی

پایان دوره کارآموزی
هرنیمسال تحصیلی

انجام شد

اخذ بازخورد از دانشجویان در خصوص کیفیت آموزش
بالینی

خانم دکتر
رفعتی -خانم
پیله ورزاده

پایان دوره کارآموزی
هرنیمسال تحصیلی

انجام شد
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استقرار و اجرای طرح پرسپتور (مربی همتای بالینی
)جهت دانشجویان در عرصه پرستاری
بروز رسانی منابع
پرستاری و مامایی

بررسی منابع دردسترس دانشجویان پرستاری و مامایی
نیازسنجی منابع درسی مورد نیاز

خانم دکتر
رفعتی -خانم
پیله ورزاده

نیمسال دوم

اعضا هیات
علمی

انجام شد
انجام شد

اعضا هیات
علمی

درخواست خرید کتب مهارت های بالینی با انتشارات بروز
شده

انجام شد
آقای کیانی

تهیه لیست اقالم مورد نیاز مرکز مهارتهای بالینی و
پیگیری خرید آنها

انجام شد

مهرماه و دیماه

انجام شد
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هدف کلی :ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده

هدف کمی(اختصاصی)

برنامه

فعالیت

مسئول اجرا

ارتقاء سطح

افزایش سطح دانش

توانمندی اعضا

علمی و پژوهشی

برگزاری جلسه نیازسنجی کارگاه های آموزشی موردنیاز
اساتید

خانم دکتر
رفعتی

اعضا هیات علمی

برگزاری کارگاه های پژوهشی با همکاری مدیریت
تحقیقات وفن آوری وEDC

خانم دکتر
رفعتی

درطول سال

برگزاری منظم  journal clubدر دانشکده

خانم بلوچی

ماهیانه

هیات علمی

بودجه مورد
نیاز

محدوده زمانی اجرا

درطول سال

تحلیل دستیابی یا عدم دستیابی به
اهداف
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دسترسی اعضا
هیات علمی به منابع
مورد نیاز

برگزاری جلسات مستمر شورای پژوهشی دانشکده

خانم ساالری

در طول سال

تقدیر از اعضا هیات علمی و مربیان بالینی

خانم پیله
ورزاده و خانم
دکتر رفعتی

سالیانه

تشکیل جلسات کمیته اخالق حرفه ای دانشکده پرستاری
و مامایی

خانم دانشی

دوماهی یکبار

برگزاری مستمر جلسات گروه های آموزشی(گروه
پرستاری و مامایی)

خانم احمدی

در طول سال

خرید کتاب های مورد نیار و بروز جهت استفاده اساتید

خانم پیله
ورزاده
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هدف کمی(اختصاصی)

برنامه

فعالیت

مسئول اجرا

ارتقاء عملکرد

استمرار و پایش

تعیین استاد مشاور جهت دانشجویان جدید الورود و
پیگیری ابالغ آن

خانم پیله
ورزاده

مشاوره

برگزاری جلسات منظم با اساتید مشاور در هر نیمسال

خانم سعیدی

درطول ترم

بررسی مستمر پیشرفت تحصیلی دانشجویان توسط اساتید
مشاور

اساتید مشاور

پایان نیمسال

تشکیل کمیته ارزیابی افت و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان

خانم سعیدی

پایان نیمسال

برگزاری جلسات منظم استاد مشاور با دانشجویان تحت
نظارت خود با مستندات و امضا دانشجویان

اساتید مشاور

در طول ترم

اساتید مشاور

عملکرد اساتید

بودجه مورد
نیاز

محدوده زمانی اجرا

شروع هر نیمسال

تحلیل دستیابی یا عدم دستیابی به
اهداف
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هدف کلی :ارتقا کیفیت اموزش دانشکده

هدف کمی(اختصاصی)

برنامه

فعالیت

مسئول اجرا

ارتقاء سطح

افزایش توانمندی

برگزاری جلسات منظم ریاست دانشکده با نمایندگان
دانشجویان هر کالس

خانم اقتدارنژاد

دانشجویان

برگزاری کارگاه و سمینار های تعریف شده در سرفصل
های درسی

اعضا هیات
علمی

تقدیر از دانشجویان برتر گروه پرستاری و مامایی

خانم دکتر
رفعتی

اجرای فعالیت های فرهنگی توسط دانشجویان در
دانشکده

نماینده
دانشجویان

درطول سال

اجرای طرح های تحقیقاتی توسط دانشجویان تحت نظارت
کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم دستیار

درطول سال

توانمندی دانشجویان

علمی و پژوهشی

بودجه مورد
نیاز

هدف کلی :ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده

محدوده زمانی اجرا

شروع ترم
درطول ترم
میالد حضرت
زینب(س)
روز جهانی ماما

تحلیل دستیابی یا عدم دستیابی به
اهداف

10 | P a g e

هدف کمی(اختصاصی)

برنامه

بین الملل سازی

تالش درجهت

آموزش پزشکی در

معرفی ظرفیت های

قالب بسته
کارگروه مبتنی
برماموریت محوله
به دانشکده

آموزش عالی
سالمت کشور در
سطح منطقه و
جهان

فعالیت

برگزاری جلسات آموزشی با حضور اساتید مدعو ایرانی
مقیم خارج از کشور
پیگیری راه اندازی و بروز رسانی سایت انگلیسی دانشگاه
معرفی کارشناس بین الملل سازی دانشکده
طراحی دوره آموزشی به زبان انگلیسی(حداقل یک دوره)

مسئول اجرا

خانم دکتر
رفعتی

بودجه مورد
نیاز

محدوده زمانی اجرا

درطول سال

خانم دکتر
رفعتی
خانم دکتر
رفعتی
آقای برخوری

پرستاری و مامایی
برگزاری ژورنال کالب به زبان انگلیسی

آقای برخوری

یک مورد در هر
نیمسال

تحلیل دستیابی یا عدم دستیابی به
اهداف
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