



حمایت همه جانبه از فراگیرندگان با تاکید بر جنبه های فرهنگی و معیشتی

پیاده سازی آموزش مبتنی بر توانمندی

تدوین و بازنگری برنامه های آموزش

1



ردیف

اهداف کالن

راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در معاونتهای
دانشگاه

شاخصهای کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در
شروع برنامه

بازنگری و ارتقای برنامه تلفیق آموزش و
بالین پرستاری و مامایی

افزایش رضایتمندی دانشجویان به میزان  70درصد
افزایش رضایتمندی اعضای هیات علمی به میزان  70درصد
افزایش رضایتمندی مسئولین بیمارستان به میزان  70درصد

سنجش کمی صورت نگرفته
است و سنجش به صورت کیفی
بوده است.

اصالح فرآیند جذب ،پایش عملکرد و
پرداخت به همکاران آموزش بالینی
( )CTAطرح تلفیق

تکمیل پرونده همکاری CTAها به میزان  100درصد
انجام ارزشیابی بالینی  CTAها به میزان  100درصد
تدوین شیوه نامه پرداخت مالی  CTAها

حدود  20درصد
حدود  10درصد
عدم وجود شیوه نامه جامع

منطبق سازی طرح تلفیق میتنی بر
شرایط گروه های آموزشی

درصد کارآموزی های انجام شده در گروه های آموزشی
منطبق با طرح تلفیق به میزان  80درصد

حدود  60درصد

اجرای  100درصد برنامه
افزایش رضایتمندی دانشجویان به میزان  80درصد
افزایش رضایتمندی مدیران پرستاری بیمارستان به میزان 70
درصد

 100درصد
سنجش به صورت کیفی بوده
است.
سنجش به صورت کیفی بوده
است.

تدوین و تصویب برنامه
اجرای پایلوت برنامه

وجود ندارد

استقرار و پایش و بازنگری طرح آموزش
مبتنی بر خدمات در دوره عرصه
پرستاری

تکمیل برنامه اصالح آموزش بالینی
دانشجویان پرستاری مقطع
کارشناسی

تدوین و اجرای برنامه توسعه نقش و
جایگاه هیات علمی پرستاری در عرصه
بالینی

تدوین شیوه نامه پایش و جذب دانش آموختگان
تعریف فرایند پایش و جذب دانش
آموختگان مقاطع دکترای به عنوان عضو
هیات علمی متعهد خدمت
تعریف مکانیسم تامین مالی خرید
تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی مرکز
مهارتهای بالینی دانشکده

جذب حداقل یک نفر از فارغ التحصیالن واجد شرایط دوره
دکترا بصورت متعهد در هر سال مبتنی بر نقشه جذب گروه
های آموزشی
ادغام آموزش های مبتنی بر شبیه
سازی (اعم از فنی و غیرفنی) در کلیه
برنامه های آموزشی مرتبط

اضافه شدن بند تامین مالی خرید تجهیزات مصرفی و
غیرمصرفی مرکز مهارتهای بالینی دانشکده به تفاهم نامه مالی
دانشکده

وجود ندارد

در حال حاضر چنین بندی در
تفاهم نامه مالی وجود ندارد.

استقرار برنامه آموزش مبتنی بر شبیه
سازی به عنوان پل بین آموزش تئوری و
بالینی مبتنی بر طرح تلفیق پرستاری و
مامایی
تدوین برنامه ترویج استفاده از روش
های تدریس فعال توسط اساتید
دانشکده
تدوین توانمندی های مورد انتظار دانش
آموختگان پرستاری و مامایی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

طراحی برنامه آموزشی میتنی بر
توانمندی پرستاری و مامایی

پایش و ساماندهی طرح دوره های رشته
مقاطع دایر در دانشکده

استقرار و بازنگری سیستم ارزشیابی
تعهد و اخالق حرفه ای در دانشجویان

تعداد کارآموزی های ترکیبی شبیه سازی و بالینی به میزان
 80درصد
تقویت استفاده از روش های فعال
آموزشی به عنوان جایگزین روش
های غیرفعال در کلیه رشته –مقاطع
تحصیلی دایر از جمله روش های
یاددهی  -یادگیری فناورانه
تدوین و آغاز پیاده سازی برنامه
آموزشی مبتنی بر توانمندی در برنامه
های دستیاری رشته های تخصصی
بالینی ،رشته های کارشناسی
پرستاری ،دکترای عمومی دندان
پزشکی و دکترای عمومی داروسازی
با رویکرد ویژه به تقویت مهارت های
نرم در دانش آموختگان دانشگاه
پیاده سازی شیوه نامه های «تدوین و
بازنگری طرح دوره های رشته مقاطع
دایر در دانشگاه» و «تدوین و بازنگری
برنامههای درسی در دانشگاه علوم
پزشکی تهران»

تقویت آموزش اخالق و تعهد حرفه
ای و مهارت های ارتباطی در برنامه
آموزشی کلیه رشته مقاطع

تعداد دروس ارائه شده به روش فعال در دانشکده به میزان 40
درصد

حدود  20درصد

حدود  10درصد

تدوین و تصویب فهرست توانمندی های مورد انتظار دانش
آموختگان دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی

در حال حاضر وجود ندارد

تعداد جلسات برگزار شده در دانشکده جهت هماهنگی و
برنامه ریزی تدوین برنامه آموزشی میتنی بر توانمندی
پرستاری و مامایی
تعداد دروس تطبیق یافته با برنامه آموزشی میتنی بر
توانمندی های پرستاری و مامایی دوره کارشناسی پرستاری و
مامایی

در حال حاضر وجود ندارد

درصد تعداد دوره های دارای طرح دوره در رشته مقاطع دایر
در دانشکده به کل دوره های دایر در دانشکده به میزان 100
درصد

درصد دوره های کارآموزی که تعهد و اخالق حرفه ای
دانشجویان در آنها سنجیده شده است به میزان  80درصد

درصد تعداد دوره های دارای
طرح دوره در رشته مقاطع دایر
در دانشکده به کل دوره های
دایر در دانشکده به میزان 57/7
درصد

حدود  30درصد

ردیف

راهبردکالن

اهداف کالن

برنامه

برنامه متناظر در معاونت های
دانشگاه

وضعیت شاخص
شاخصهای کلیدی

کلیدی در شروع
برنامه

•

•

•

•


سطح کشور

پیشبرد سیاستگذاری ،برنامه ریزی و آموزش مبتنی بر بهترین شواهد در حوزه آموزش دانشگاه و

پزشکی و نیز سایر شاخه های علمی

تحقق همگرایی بین علوم از طریق تدوین و پیاده سازی برنامه های مشترک بین رشته های علوم

و سرآمدی در حوزه های دارای مزیت نسبی

جهت دهی آموزش دانشگاه به سمت مرجعیت علمی در سطح کشور و منطقه با رویکرد آینده نگاری

پیشرو مورد نیاز جامعه در علوم سالمت

تربیت نیروی انسانی مومن ،دانشمند ،توانمند ،خالق ،مسوولیت پذیر ،سالمت نگر و پاسخگو ،سرآمد و

تقویت پاسخگویی اجتماعی آموزش

2

بازنگری و رفع چالش های شیوه نامه ارزش گذاری
پایان نامه های محصول محور در جهت تشویق
دانشجویان برای استفاده از این فرصت

طراحی مدل اجرای برنامه  Home Careدر دانشگاه
علوم پزشکی تهران

حمایت از تدوین و اجرای پایان نامه
های محصول محور در کلیه رشته-
مقاطع و نظارت بر نحوه توزیع پایان
نامه ها

-

درصد پایان نامه های محصول
محور به کل پایان نامه های
تحصیالت تکمیلی به میزان
حداقل  5درصد

تدوین و تصویب برنامه

کمتر از  1درصد

وجود ندارد

ردیف

اهداف کالن





فرهنگی و معیشتی

پیاده سازی آموزش مبتنی بر توانمندی حمایت همه جانبه از فراگیرندگان با تاکید بر جنبه های

استقرار و تثبیت نظام ارتقا و تضمین کیفیت آموزشی

3

راهبردکالن

وضعیت شاخص کلیدی در

برنامه

برنامه متناظر در معاونت های دانشگاه

شاخصهای کلیدی

برنامه ارتقای خدمات آموزشی دانشکده

تدوین و استقرار نظام ارزیابی خدمات آموزشی در سطح دانشگاه و
دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی تابعه

کسب حداقل رتبه سوم در نظام
رتبه بندی خدمات آموزشی
دانشگاه

رتبه سوم دانشگاه

تصویب شیوه نامه بازنگری شده
با تاکید ویژه بر پایش و ارزشیابی
مستمر آموزش های مجازی

در حال حاضر وجود ندارد

اجرای  100درصدی ارزشیابی
برنامه های درسی دانشکده
منطبق با شیوه نامه بازنگری شده

در حال حاضر وجود ندارد

استمرار استفاده از نتایج اجرای ارزشیابی
برنامه های درسی دانشکده

درصد برنامه های اصالحی انجام
شده در سطح گروه های آموزشی
مبتنی بر نتایج ارزشیابی دوره بر
کل چالش ها (حداقل 60درصد )

حدود  10درصد

راه اندازی و استقرار ارزشیابی بالینی اساتید
دانشکده مبتنی بر شبکه

اجرای  80درصدی ارزشیابی
بالینی اساتید دانشکده مبتنی بر
شبکه

حدود  50درصد

درصد برنامه های توانمندسازی
برگزار شده توسط دفتر EDO
دانشکده میتنی بر نتایج ارزشیابی
بر کل برنامه ها (حداقل )% 50

حدود  20درصد

پایش و رفع چالش های ارزشیابی مبتنی بر
شبکه اساتید دانشکده

درصد ارزشیابی اساتید مبتنی بر شبکه
در دانشکده ( 100درصد)

حدود  50درصد

بازنگری شیوه نامه ارزشیابی دانشجویان
دانشکده

تصویب شیوه نامه بازنگری شده
ارزشیابی دانشجویان دانشکده

در حال انجام

تدوین شیوه نامه ارزیابی صالحیت
بالینی دانشجویان

در حال حاضر وجود ندارد

پایش و بازنگری در شیوه نامه جامع
ارزشیابی دوره های آموزشی با تمرکز بر
آموزش مجازی
اجرای ارزشیابی برنامه های درسی دانشکده
با تمرکز بر آموزش مجازی

استفاده از نتایج ارزشیابی جهت تشویق یا
توانمندسازی اساتید

توسعه سیستم و روش های ارزیابی صالحیت
بالینی دانشجویان

تکمیل استقرار نظام جامع ارزشیابی دوره های آموزشی با تاکید
ویژه بر پایش و ارزشیابی مستمر آموزش های مجازی

تکمیل استقرار نظام جامع ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه با
تاکید بر تعیین ساز و کار استفاده از نتایج برای بهبود عملکرد
اعضای هیات علمی و تضمین کیفیت آموزش های ارایه شده

تکمیل استقرار نظام جامع ارزشیابی فراگیرندگان دانشگاه با تاکید
بر تقویت ارزیابی های سازنده و ارایه بازخورد

شروع برنامه

ردیف

اهداف کالن





فرهنگی و معیشتی

پیاده سازی آموزش مبتنی بر توانمندی حمایت همه جانبه از فراگیرندگان با تاکید بر جنبه های

مبتنی بر فناوری ساختن فرایندها و فعالیت های مرتبط با حوزه آموزش

4

راهبردکالن

برنامه

تداوم برنامه های صدای پرستار و ماما به عنوان عرصه
ارائه خدمات و آموزش دوراسالمت

برنامه ریزی جهت استفاده از کلینیک مجازی دانشکده
پرستاری و مامایی به عنوان عرصه آموزشی دانشجویان

ساماندهی آموزش مجازی و ترکیبی دانشکده در دوران
پساکرونا

برنامه متناظر در معاونت
های دانشگاه

طراحی و راهاندازی
درمانگاه های درمانی-
آموزشی مجازی
( )telemedicineو
فعالیتهای دوراسالمت
()telehealth

تقویت استفاده از روش
های آموزش مجازی و
تجربیات دوران کرونا

شاخصهای کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

درصد ساعات مشارکت دانشجویان پرستاری
و مامایی در برنامه های صدای پرستار و
ماما با رویکرد آموزشی ( 50درصد)

حدود  5درصد

اجرای حداقل یک برنامه آموزشی توسط هر
گروه آموزشی با استفاده از کلینیک مجازی
دانشکده پرستاری و مامایی

در حال حاضر وجود ندارد.

تعداد دروس ارائه شده به صورت ترکیبی
(مجازی و حضوری) در رشته های پرستاری
و مامایی به کل دروس (به میزان 50
درصد)

به علت شیوع کرونا  100درصد

ردیف

راهبردکالن

اهداف کالن

برنامه

برنامه متناظر در
معاونت های دانشگاه

شاخصهای کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه








گسترش همکاری ها و برنامه های مشترک بین المللی دانشگاه در حوزه آموزش

سرآمدی در حوزه های دارای مزیت نسبی

جهت دهی آموزش دانشگاه به سمت مرجعیت علمی در سطح کشور و منطقه با رویکرد آینده نگاری و

پیشرو مورد نیاز جامعه در علوم سالمت

تربیت نیروی انسانی مومن ،دانشمند ،توانمند ،خالق ،مسوولیت پذیر ،سالمت نگر و پاسخگو ،سرآمد و

توسعه هدفمند و نظاممند آموزش بین المللی دانشگاه (به صورت مشترک با معاونت بین الملل دانشگاه)

5

بازنگری روند پذیرش و آموزش
دانشجویان بینالملل پرستاری و مامایی

بازنگری روند پذیرش و
آموزش دانشجویان بین-
الملل (به صورت
مشترک با معاونت بین
الملل دانشگاه) با رویکرد
شفاف سازی روند و
جلوگیری از بروز اختالل
در آموزش دانشجویان
ایرانی

تصویب شیوه نامه بازنگری
شده پذیرش دانشجویان بین
الملل پرستاری و مامایی
در حال حاضر وجود ندارد
تصویب شیوه نامه بازنگری
شده آموزش دانشجویان بین
الملل پرستاری و مامایی

در حال حاضر وجود ندارد

ردیف

اهداف کالن





معیشتی

پیاده سازی آموزش مبتنی بر توانمندی حمایت همه جانبه از فراگیرندگان با تاکید بر جنبه های فرهنگی و

حمایت چند بعدی از فراگیرندگان دانشگاه

6

راهبردکالن

برنامه

تدوین شیوه نامه مدیریت سوء رفتار آموزشی دانشجویان
پرستاری و مامایی

همکاری با دانشگاه در زمینه طراحی و پیاده سازی برنامه
مشاوره آینده حرفه ای-شغلی برای دانشجویان پرستاری و
مامایی

برنامه متناظر در معاونت
های دانشگاه

تدوین و پیاده سازی آیین
نامه مدیریت آزار و اذیت
(harassment and
 )intimidationدر
محیطهای آموزشی
دانشگاه
طراحی و پیاده سازی
برنامه مشاوره آینده حرفه
ای-شغلی برای دانشجویان
در مراحل پایانی تحصیل و
دانش آموختگان دانشگاه

استمرار و پایش اجرای برنامه منتورینگ و رفع مشکالت
موجود

گسترش برنامه منتورینگ
همگنان ( peer
 )mentoringدر کلیه
دانشکده های دانشگاه

همکاری با دانشگاه در زمینه طراحی و استقرار نظام جامع
حمایت از دانشجو ()student support

طراحی و استقرار نظام
جامع حمایت از دانشجو
()student support
به صورت مشترک با
معاونت دانشجویی-
فرهنگی دانشگاه

شاخصهای کلیدی

تدوین و تصویب شیوه
نامه مدیریت سوء رفتار
آموزشی دانشجویان
پرستاری و مامایی

-------

نسبت تعداد دانشجویان
منتور به کل دانشجویان
ورودی جدید (حداقل 1
به ) 10

----------

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

در حال حاضر وجود ندارد

در حال حاضر وجود ندارد

حدودا  1به  20پرستاری
در رشته مامایی در حال حاضر وجود ندارد.

در حال حاضر وجود ندارد

برنامه متناظر
ردیف

راهبردکالن

اهداف کالن

برنامه

در معاونت

شاخصهای کلیدی

های دانشگاه









نگاری و سرآمدی در حوزه های دارای مزیت نسبی

جهت دهی آموزش دانشگاه به سمت مرجعیت علمی در سطح کشور و منطقه با رویکرد آینده

حمایت همه جانبه از فراگیرندگان با تاکید بر جنبه های فرهنگی و معیشتی

پیاده سازی آموزش مبتنی بر توانمندی

توسعه سرمایه انسانی

7

استقرار برنامه هیات علمی بالینی مامایی در بیمارستان های
منتخب دانشگاه

-----

درصد اعضای هیات علمی دارای حکم هیات
علمی بالینی گروه مامایی (حداقل  50درصد)

برنامه توانمند سازی کارشناسان خدمات آموزشی

تدوین و پیاده
سازی برنامه
توانمندسازی
کارشناسان
آموزشی در
کلیه سطوح
(ستاد ،دانشکده
ها ،گروه ها و
بیمارستان های
آموزشی)

تعداد نفر ساعت شرکت در برنامه های مرتبط
با ارائه خدمات آموزشی کارشناسان

استمرار و پایش برنامه دانشجو به عنوان دستیار استاد ()TA
در دانشجویان ارشد و دکتری پرستاری و مامایی دانشکده

طراحی مدل بکارگیری پرستاران تخصصی در ارائه خدمات
مراقبتی به بیماران در بیمارستان های دانشگاه

برنامه ریزی و
پیاده سازی
منظم دوره
درصد دانشجویان حاضر در برنامه  TAبه کل
های دانشجو در
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده (80
نقش مدرس و
درصد)
دستیار در
درصد رشته های تحصیالت تکمیلی دانشکده
نقش مدرس در
که در برنامه دانشجویان آنها برنامه TA
دانشکده ها و
تعریف شده است ( 100درصد)
بیمارستان های
آموزشی

-

طراحی ،تدوین و تصویب مدل و شیوه نامه
اجرایی

وضعیت شاخص کلیدی
در شروع برنامه

در حال حاضر وجود ندارد

در حال حاضر به صورت
موردی و با هماهنگی
دانشگاه انجام می شود.

حدود  50درصد
 40حدود درصد

در حال حاضر وجود ندارد

ردیف

اهداف کالن

معاونت های دانشگاه









سرآمدی در حوزه های دارای مزیت نسبی

جهت دهی آموزش دانشگاه به سمت مرجعیت علمی در سطح کشور و منطقه با رویکرد آینده نگاری و

حمایت همه جانبه از فراگیرندگان با تاکید بر جنبه های فرهنگی و معیشتی

پیاده سازی آموزش مبتنی بر توانمندی

توسعه منابع و زیرساخت های آموزش

8

راهبردکالن

برنامه

برنامه متناظر در

شاخصهای کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

پایش وضعیت کتاب های مرجع آموزش پرستاری و
مامایی و تعیین عناوین نیازمند تدوین

تولید کتاب های
مرجع داخلی

انجام حداقل یکبار
پایش منابع در کلیه
رشته ها

در حال حاضر وجود ندارد

ردیف







به روز رسانی اولویت های پژوهشی
گروههای آموزشی دانشکده

توسعه و تقویت تصمیمگیری آگاه از شواهد در همه حوزههای دانشگاه

صنعت

توسعه و بهینه سازی عادالنه فرآیندها و ساختارهای الزم برای تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و

پاسخگویی اجتماعی نظام پژوهشی دانشگاه با انجام پژوهشهای کاربردی و کارا

ترویج انجام پژوهش مبتنی بر نیاز

9



اهداف کالن

راهبرد کالن

برنامه

تطبیق گرنتهای دانشگاهی و
فرادانشگاهی با حیطه ی فعالیت
گروههای آموزشی و دانشجویان در
دانشکده و اطالع رسانی به گروه های
متناظر
ایجاد هسته پژوهشی برای برقراری
تعامالت فراسازمانی جهت تسهیل
انجام پژوهش های خارج از دانشگاه

تسهیل فرایند ارائه پروپوزال های
مربوط به مطالعات ثانویه ،مطالعات
 Implementation Scienceو
تولید مستندات کمک تصمیمگیر

تدوین و بومی سازی گاید الین های
مرتبط با حیطه پرستاری و مامایی بر
اساس نیازسنجی و درخواست بالین

برنامه متناظر در معاونتهای
دانشگاه

ترویج استفاده پژوهشگران( اعضا
هیئت علمی ،دانشجویان ،پرسنل) از
اولویتهای پژوهشی شناسایی شده
در سطح دانشگاه(تعامل با
معاونتهای بهداشت ،درمان و
آموزش که میتواند شامل جلسات
منظم با ایشان و یا استفاده از
دادههای موجود باشد)

ترویج پژوهشگران برای انجام
مطالعات ثانویه ،مطالعات
 Implementation Scienceو
تولید مستندات کمک تصمیمگیر

شاخصهای کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

وجود اطالعات به روز در وبسایت
دانشکده

اطالع رسانی و به روز رسانی در بازه های
زمانی مناسب به طور مرتب انجام می
شود( آخرین به روز رسانی دی ماه
)1400

تعداد طرح های پژوهشی مصوب
در رابطه با الویت های سطح
دانشگاه

موجود نیست

تصویب ساالنه حداقل 2طرح
تحقیقاتی مشترک با سازمان های
خارج از دانشگاه

وجود ندارد

تعداد مطالعات ثانویه و محصوالت
مرتبط مصوب شورای پژوهشی
دانشکده

تعداد مقاالت چاپ شده حاصل از
پروپوزال های مربوط به مطالعات
ثانویه ،مطالعات
Implementation Science

 3طرح حاصل از مطالعات ثانویه

 systematic review15در سال
2021

ردیف

اهداف کالن











توسعه و تقویت تصمیمگیری آگاه از شواهد در همه حوزههای دانشگاه

صنعت

توسعه و بهینه سازی عادالنه فرآیندها و ساختارهای الزم برای تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و

حمایت از توسعه فناوری و خلق ثروت مطابق با نیازهای حوزه سالمت

پاسخگویی اجتماعی نظام پژوهشی دانشگاه با انجام پژوهشهای کاربردی و کارا

تقویت برنامههای پژوهش در بالین

10

راهبرد کالن

برنامه

برنامه ریزی و شیکه سازی با معاونین
پژوهشی بیمارستان ها و دانشکده
های متناظر ،برای انجام پژوهش های
مشترک

طراحی مدل ارتباط هدفمند
دانشکده با دفاتر توسعه تحقیقات
بالینی

برنامه متناظر در معاونتهای
دانشگاه

شاخصهای کلیدی

تعداد جلسات برگزار شده با
شاغلین و پژوهشگران در بالین،
مراکز بهداشتی درمانی و دانشکده
ها

ایجاد ارتباط هدفمند دفاتر توسعه
تحقیقات بالینی و پژوهشکده ها،
مراکز تحقیقاتی ،گروههای آموزشی
تعداد طرح های تحقیقاتی مشترک
و تیم های دانشجویی
بین گروههای آموزشی دانشکده /
تیمهای دانشجویی و مراکز توسعه
تحقیقات بالینی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع
برنامه

موجود نیست

 15مورد

ردیف

اهداف کالن







حمایت از توسعه فناوری و خلق ثروت مطابق با نیازهای حوزه سالمت

پاسخگویی اجتماعی نظام پژوهشی دانشگاه با انجام پژوهشهای کاربردی و کارا

افزایش میزان انطباق فعالیتهای فناوری با نیازهای حوزه سالمت

11

راهبرد کالن

برنامه

شناسایی و جاری سازی
اولویت های فناوری مرتبط با
نظام سالمت در حیطه
پرستاری و مامایی

برنامه متناظر در معاونتهای
دانشگاه

شاخصهای کلیدی

تعداد اولویت های تعیین شده در
پرستاری و مامایی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

موجود نیست

شناسائی اولویت های فناوری

تهیه نقشه راه فناوری
دانشکده

تدوین نقشه راه فناوری

هنوز تدوین نشده
 5پایان نامه محصول محور طی  3سال گذشته
 29طرح خدماتی ارتباط با صنعت

تسهیل فرایندهای تصویب
طرح های فناورانه و مسئله
محور در دانشکده

توسعه کمی و کیفی طرحهای
فناورانه ،مسئله محور و پایان
نامههای محصول محور

تعداد طرح ها و پایان نامه های
محصول محور به اتمام رسیده

 16وبینار

تعداد وبینار برگزار شده

 17مورد طرح محصول محور
تعریف برنامه تسهیل
فرایندهای اجرایی پروژه ها و تسهیل فرایندهای اجرایی پروژه ها
پایان نامه های محصول محور و پایان نامه های محصول محور
مشترک با شرکت های دانش مشترک با شرکت های دانش بنیان
بنیان دانشکده

 4مورد پایان نامه محصول محور
تعداد طرح ها و پایان نامه های
محصول محور مشترک با صنعت

ردیف

اهداف کالن











توسعه و تقویت تصمیمگیری آگاه از شواهد در همه حوزههای دانشگاه

توسعه و بهینه سازی عادالنه فرآیندها و ساختارهای الزم برای تقویت ارتباط د

پاسخگویی اجتماعی نظام پژوهشی دانشگاه با انجام پژوهشهای کاربردی و کارا

برگزاری جلسات گفتمان سیاستی

انتشار فعال نتایج پژوهش به ذینفعان

12

راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در
معاونتهای دانشگاه

توانمند سازی اعضا هیئت علمی و
دانشجویان در زمینه نگارش پروپوزال
پژوهشی مبتنی بر نیاز

شاخصهای کلیدی

تعداد کارگاه ها و جلسات اطالع
رسانی بر گزار شده در باره
ترجمان دانش

تا کنون یک جلسه در سطح اعضا هیئت علمی و
دانشجویان و دو جلسه برای اعضا شورای پژوهشی
دانشکده و اعضا هیئت علمی که ثبت اثر پژوهش داشته
اند با حضور مدیر امور پژوهش دانشگاه در مورد اثر
پژوهش و ترجمان دانش برگزار شده است.

تعداد پژوهشهای داوری شده

حدود  10مورد

پژوهش های مبتنی بر نیاز
با مشارکت فعال ذی نفعان

بستر سازی و تسهیل انجام Pragmatic
 trialاز طریق ارائه مشاوره در زمینه
ترجمان دانش در طرح های ارسالی به
شورای پژوهشی دانشکده

ایجاد صفحه مخصوص جهت بارگزاری پیام
پژوهش های انجام شده در سایت دانشکده
برای ذینفعان

ایجاد بخشهای ترجمان
دانش در پژوهشیار
(پروپوزال و گزارش نهایی)

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

تعداد مقاالت چاپ شده از
پژوهش های Pragmatic

مو جود نیست

وجود صفحه پیام های پزوهش در
سایت

موجود نیست

ردیف

اهداف کالن







حمایت از توسعه فناوری و خلق ثروت مطابق با نیازهای حوزه سالمت

پاسخگویی اجتماعی نظام پژوهشی دانشگاه با انجام پژوهشهای کاربردی و کارا

ایجاد سازوکارهای تجاریسازی محصوالت دانش بنیان و به کارگیری دستاوردهای فناورانه

13

راهبرد کالن

برنامه

برگزاری کارگاه برای دانشجویان و
اعضا هیئت علمی دانشکده در زمینه
آماده سازی نتایج تحقیقات
کاربردی/فناورانه در قالب ثبت اختراع
و پتنت های بین المللی

توسعه فضای فیزیکی و وبسایت
مرکز رشد دانشکده
برنامه ریزی برای معرفی پتانسیلهای
مرکز رشد دانشکده به موسسات
فراسازمانی

برنامه متناظر در
معاونتهای دانشگاه

حمایت و کمک به آماده
سازی نتایج تحقیقات
کاربردی/فناورانه در قالب
ثبت اختراع و پتنت های
بین المللی

شاخصهای کلیدی

تعداد پتنت های ثبت شده
داخلی /خارجی دانشکده
تعداد اختراعات ثبت شده

 16مورد

تعداد کارگاه های برگزار شده

 12مورد

ایجاد محتوای سایت

تعداد محتوای بارگذاری شده
ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری،
آموزشی و تعاملی در وبسایت (ایجاد
محتوا و سازوکاره آموزش آفالین
مهارت های کسب و کاری)

شروع برنامه

یک مورد در حال پیگیری

فضای مراکز رشد
تقویت زیرساختهای مراکز
رشد و افزایش فضای
فیزیکی مراکز رشد

وضعیت شاخص کلیدی در

ایجاد و اداره ی صفحه ی اختصاصی
اینستاگرام مرکز رشد

تقریبا  50متر مربع موجود است
نیاز به برنامه ریزی دارد

موجود نیست

موجود نیست

ایجاد و اداره ی  linked inمرکز رشد
بر قراری تسهیالت پژوهشی برای
دانشجویان فعال در هسته های
دانشجویی فناور ( تسریع تصویب طرح
ها ،تسهیل شرکت در کارگاه های
مربوطه از طریق پرداخت بخشی از
هزینه ها)..

تعداد هسته های دانشجویی فناور
توسعه و تقویت هسته های
دانشجویی فناور و بسط و
گسترش فعالیت مراکز رشد
اقماری دانشگاه

 3هسته فناوری

ردیف

اهداف کالن







توسعه و بهینه سازی عادالنه فرآیندها و ساختارهای الزم برای تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت

برنامه ریزی جهت حرکت دانشگاه در لبه علم و توسعه دانش و فناوریهای آیندهساز

جدید خارج از دانشگاه

افزایش میزان اعتبارات و منابع مالی الزم برای توسعه و تعمیق فناوری از طریق شناسایی و جذب منابع مالی

14

راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در
معاونتهای دانشگاه

برنامه ریزی برای افزایش منابع مالی و
اعتباری مورد نیاز برای توسعه کمی و
کیفی طرح های ارتباط با صنعت
دانشکده

شاخصهای کلیدی

افزایش تعداد گرنت های ارتباط با صنعت
دانشگاه که توسط دانشکده جذب شده
است.

افزایش جذب منابع مالی
مورد نیاز

وضعیت شاخص کلیدی در
شروع برنامه

یک مورد در حال پیگیری

ردیف







صنعت

توسعه و بهینه سازی عادالنه فرآیندها و ساختارهای الزم برای تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و

حمایت از توسعه فناوری و خلق ثروت مطابق با نیازهای حوزه سالمت

پاسخگویی اجتماعی نظام پژوهشی دانشگاه با انجام پژوهشهای کاربردی و کارا

برنامه ریزی برای حضور موثر سالیانه
دانشکده در همایش و فن بازار ملی
سالمت

برگزاری سالیانه فن بازار ملی سالمت

تقویت زیرساختهای تجاریسازی محصوالت دانش بنیان -فن بازار ملی سالمت

15



اهداف کالن

راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در معاونتهای دانشگاه

شاخصهای کلیدی

دفعات شرکت در همایش و فن بازار ملی سالمت

وضعیت شاخص کلیدی
در شروع برنامه

موجود نیست

برگزاری رویدادهای کارآفرینی و
استارتاپی و سرمایه گذاری برنامه ریزی
شده و هدفمند در حوزه پرستاری و
مامایی

تعداد جلسات برگزار شده با موسسات حامی

موجود نیست

ایجاد مرکز شتاب دهی و نوآوری سالمت
دانشکده

عقد تفاهم نامه راه اندازی مرکز شتاب دهی و
نوآوری دانشکده

موجود نیست

حمایت از برگزاری سایر رخدادهای
ایده بازاری در سطح دانشگاه
برگزاری دوره ی بوت کمپ ویژه
اساتید و دانشجویان

ایجاد حداقل دو دوره بوت کمپ

موجود نیست

ردیف

اهداف کالن

راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در
معاونتهای دانشگاه

برگزاری دورههای توانمندسازی
کارآفرینی و تجاری سازی محصوالت
دانش بنیان در سطح دانشکده

شاخصهای کلیدی

تعداد رویدادهای فناورانه و همایش و فن
بازار ملی سالمت برگزار شده

وضعیت شاخص کلیدی در شروع
برنامه

یک دوره  90ساعته




انسانی) و توزیع عادالنه آنها

تقویت زیرساختهای حمایتی در پژوهش (زیرساختهای فیزیکی ،اطالعاتی و

دانش بنیان

توانمندسازی و آموزش مبانی و اصول فناوری و تجاری سازی محصوالت
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آموزش فرایند ایده تا محصول،
 ،MVPتکمیل Business model
و Business plan
برگزاری دورههای
توانمندسازی کارآفرینی و
تجاری سازی محصوالت
دانش بنیان

تعداد جلسات مشاوره برگزار شده

موجود نیست

تعداد جلسات آموزشی برگزار شده

موجود نیست

ردیف







ایجاد گروه تخصصی خدماتی Systematic
 Review Search Expertدر دانشکده

آنها

تقویت زیرساختهای حمایتی در پژوهش (زیرساختهای فیزیکی ،اطالعاتی و انسانی) و توزیع عادالنه

توسعه و تقویت تصمیمگیری آگاه از شواهد در همه حوزههای دانشگاه

پاسخگویی اجتماعی نظام پژوهشی دانشگاه با انجام پژوهشهای کاربردی و کارا

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش و رصد پژوهش
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اهداف کالن

راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در
معاونتهای دانشگاه

ایجاد گروه تخصصی خدماتی
Systematic Review
Search Expert

برنامه ترویج استفاده از سرویس Ask a
Librarian

راهاندازی سرویس Ask a
Librarian

شاخصهای کلیدی

ارائه خدمت حداقل به
نیمی از مطالعات
Systematic
Review
تعداد افراد استفاده
کننده از سرویس فوق

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

در زمان شروع برنامه وجود ندارد.

در زمان شروع برنامه وجود ندارد.

ردیف

اهداف کالن

دانشگاه

شروع برنامه









آنها

تقویت زیرساختهای حمایتی در پژوهش (زیرساختهای فیزیکی ،اطالعاتی و انسانی) و توزیع عادالنه

برنامهریزی جهت حرکت دانشگاه در لبه علم و توسعه دانش و فناوریهای آیندهساز

حمایت از توسعه فناوری و خلق ثروت مطابق با نیازهای حوزه سالمت

پاسخگویی اجتماعی نظام پژوهشی دانشگاه با انجام پژوهشهای کاربردی و کارا

محور و گسترش نوآوری و کارآفرینی)

(از طریق :الف) گسترش دوره های دیپلم های پژوهشی دانشگاه و ب) زمینه سازی جهت انجام پژوهشهای محصول

تعداد ارزشیابی های برگزار شده

موجود نیست

تعداد دوره های تربیت منتور برگزار
شده

موجود نیست

تصویب حداقل یک طرح مشترک
مابین مرکز علمی پژوهش های
دانشکده با مراکز تحقیقاتی معتبر

 20مورد

تدوین شیوه نامه تسهیل تصویب
طرح

موجود نیست


هدفمندسازی و فراهم کردن زمینه های پژوهش برای تمام دانشجویان از طریق:
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راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در معاونتهای

شاخصهای کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در

برگزاری دورههای تربیت منتور پژوهشی

تهیه شیوه نامه در جهت تسهیل تصویب و
انجام طرح های دانشجویی ،طرح های مشترک
مابین مرکز علمی پژوهش های دانشکده با
مراکز تحقیقاتی معتبر
تعداد دوره های برگزار شده

برگزاری دوره های  MBAسالمت و بوت کمپ
نوآوری با همکاری دانشگاه

موجود نیست

ردیف

راهبردکالن

کالن

کیفیت و کمیت ارائه خدمات

ایجاد زمینه آشنایی کارکنان با مفاخر و افتخارات کشور جهت تقویت خودباوری و هویت ملی و ارتقا

حمایت و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

تسهیل و تقویت مناسك وحدت بخش اسالمی و مذهبی همچون رمضان محرم ،غدیر و اعتکا

ترویج معارف قرآن کریم و معرفی بازتاب آن در زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان

عمق بخشیدن به برنامه های فرهنگی و نهادینه سازی فرهنگ پوشش و رفتار حرفه ای

نیازهای روحی و معنوی دانشجویان

ارتقای وضعیت فرهنگی ،اجتماعی ومعنوی دانشجویان  ،اساتید وکارکنان -مبتنی بر الگوهای اسالمی –
 استفاده از ظرفیت های فرهنگی اساتید وکارکنان
ایرانی












اعتال ،گسترش ،تقویت و ترویج معارف دینی و اشاعه فرهنگ غنی اسالمی در جهت برآورده نمودن

19

اهداف

برنامه

نظارت و حمایت از برنامه های
تشکل ها و کانون های دانشجویی
مرتبط با ترویج معارف دینی و
مناسبتهای فرهنگی

برنامه متناظر در
معاونت های دانشگاه

اعالم نشده است

شاخصهای کلیدی

تعداد بازدیدها وبرنامه
های برگزار شده

اعالم نشده است
تشکیل اتاق فکر فرهنگی با
حضور اساتید و دانشجویان
عالقمند و دارای ایده در حوزه
فرهنگی واجتماعی
ارتقا فرهنگ کتابخوانی جهت
اساتید ،کارکنان و دانشجویان

اعالم نشده است

برگزاری اردوی زیارتی ،تفریحی و
سیاحتی مختص اساتید،
دانشجویان و کارکنان

اعالم نشده است

برگزاری جلسات کرسی ازاد
اندیشی با موضوع نماز

اعالم نشده است

شناسایی و تقدیر از فعاالن
فرهنگی در زمینه نماز

اعالم نشده است

برگزاری حلقه های کتابخوانی و
نمایش خوانی ،شب شعر ،اکران و
نقد فیلم و کتاب

اعالم نشده است

ترویج مشارکت اساتید و
دانشجویان در برنامه ی راهیان
نور و پیاده روی اربعین حسینی

اعالم نشده است

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

برگزاری غرفه سالمت بسیج دانشجویی
برگزاری غرفه سالمت سالگرد سردار سلیمانی

تعداد جلسات

انتخاب دانشجویان و اساتید عالقه مند جهت عضویت در
اتاق فکر.
 8جلسه ی حضوری جهت برگزاری جشنواره
خودمراقبتی
 3جلسه جهت راه اندازی خیرین دانشکده
یک جلسه جهت راه اندازی واکسیناسیون دانشکده

تعداد گزارشات اقدامات

-

تعداد برنامه

بازید کارکنان از شهرک سینمایی غزالی
بازید کارکنان از صنعت هوا فضا

تعداد جلسات

-

تعدادجوایز

-

تعداد جلسات

برگزاری  2جلسه حلقه کتابخوانی

تعداد مراسمات برگزار
شده

یک برنامه راهیان نور

برنامه های گرامیداشت روز
دانشجو

اعالم نشده است

تعداد مراسم

اعالم نشده است
اجرای اردوهای جهادی به منظور
کمک به خانواده های نیازمند

تعداد اردو

گرامیداشت مناسبتهای فرهنگی
و ملی (مراسم  3و  15خرداد،
هفته دفاع مقدس ،دهه فجر،
بزرگداشت مقام شهدا و ).....

اعالم نشده است

طراحی و اجرای برنامه ی استادِ
مشاور فرهنگی و اجتماعی
دانشجو

اعالم نشده است

برگزاری جشنواره غذای
دانشجویی و نمایشگاه آثار هنری
دانشجویان و بزرگداشت هفته
فرهنگی اقوام ایرانی

اعالم نشده است

حمایت و تشویق دانشجویان و
کارکنان به استفاده از تولیدات
داخلی مانند برپایی غرفه های
داخلی و..

اعالم نشده است
تعداد غرفه های برگزار
شده و جوایز

برگزاری سلسله کارگاه و
وبینارهای آموزشی با موضوعات
فرهنگی و اجتماعی مختص
دانشجویان ،اساتید و کارکنان با
استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه
علوم پزشکی تهران
برگزاری سلسه نشستهای تبادل
تجارب افراد موفق و معرفی
مفاخر کشوری

تعداد برنامه ها وکارگاهها

اردوی جهادی کمک به سیل زدگان سیستان وبلوچستان
–
شرکت فعال دانشجویان و اساتید در پایگاه های
واکسناسیون

تعداد مراسم

برگزاری مراسم مجازی هفته دفاع مقدس -برگزاری
برنامه های دهه فجر – برگزاری مراسم تقدیر از خانواده
شهدا

تعداد دانشچویان ارجاع
شده
تعداد جلسات برگزار شده

اختصاص اتاق مشاوره دانشجویی یک روز در هفته

تعداد جشنواره غذا و
نمایشگاه های برگزار شده

اعالم نشده است

-

-

-

جشنواره خود مراقبتی ،فلسفه نماز -وبیناردست بسوی
کامیابی وآرامش درون – کارگاه شورای انظباطی –
سلسله کارگاههای معرفت نفس-کارگاه صیانت نفس-
کارگاه صیانت از حقوق شهروندی

برنامه متناظر در
ردیف

اهداف کالن

برنامه

راهبردکالن

معاونت های
دانشگاه

















افزایش مشارکت دانشجویان دانشگاه درفعالیت های فرهنگی ورزشی اجتماعی وصنفی

افزایش برنامه های کرسی آزاد اندیشی ،مناظره و تریبون آزاد دانشجویی

افزایش سرانه فضای فیزیکی برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

افزایش سرانه اردوهای فرهنگی و اجتماعی )زیارتی ،سیاحتی ،راهیان نور و جهادی

ارتقاء جایگاه ورزش قهرمانی دانشگاه

ترویج و توسعه ورزش همگانی در دانشگاه

افزایش کمیت و کیفیت فعالیت های کانون های فرهنگی هنری

ساماندهی و هماهنگی فعالیت های دانشجویی فرهنگی
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همکاری و تعامل با سازمان های فرا
دانشگاهی ( شهرداری و  )...جهت
تسهیل استفاده ی دانشجویان از
امکانات و تجهیزات ورزشی موجود

اعالم نشده است

کمک به تشکیل تیم های مختلف
ورزشی دانشجویی و شرکت در
مسابقات مختلف ورزشی

اعالم نشده است

تشویق ،برنامه ریزی و تدارک امکانات
ورزشی برای ورزش همگانی
دانشجویان ،اساتید و کارکنان

اعالم نشده است

شناسایی استعدادهای ورزشی در رشته
های مختلف و معرفی به دانشگاه از بدو
ورود دانشجویان

اعالم نشده است

شاخصهای

وضعیت شاخص کلیدی در شروع

کلیدی

برنامه

تعداد جلسات مشترک
با سازمان های فرا
دانشگاهی

همکاری با شهرداری جهت برگزاری
مسابقات ورزشی و اهدا جوایز از طرف
شهرداری

تعداد نظارت وبرگزاری
برنامه ها

کمک به تشکیل تیم فوتسال پسران –تیم
فریز پی -طناب کشی مجازی – شنای
دختران ،طناب کشی مجازی دختران

تعداد برگزاری برنامه
ها و جوایز

اجرای ورزش صبح گاهی در هفته سالمت
در قالب زنگ نشاط و سالمت

تعداد دانشجویان
معرفی شده و دارای
استعداد ورزشی

معرفی تعدادی از دانشجویان به تریبت
بدنی دانشگاه

تداوم و توسعه برگزاری کرسی های آزاد
اندیشی
اعالم نشده است

تعداد کرسی های آزاد
اندیشی

برگزاری  2کرسی آزاد اندیشی ونظریه
پردازی حرفه ای در پرستاری با "عنوان
واکاوی قدرت حرفه ای در پرستاری"

برنامه متناظر
ردیف

اهداف کالن

برنامه

راهبردکالن

در معاونت
های دانشگاه

کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه













ارتقاء ارزشهای اجتماعی و وضعیت سالمت ،اخالق حرفه ای ورفاه دانشجویان

تبین و آموزش اخالق و رفتار حرفه ای

ترویج و نهادینه کردن عفاف و حجاب

ارتقاء وضعیت انضباطی و تعهد حرفه ای دانشجویان

بهبود کیفیت زندگی خوابگاهی

بهبود کیفیت و تنوع غذای دانشجویی

ارتقاء سطح سالمت جسمی دانشجویان

ترویج برنامه های مرتبط با تعهد حرفه ای ،
اخالق و پوشش حرفه ای ،حجاب وعفاف

اعالم نشده
است

نظر اساتید و
معاونت فرهنگی
دانشجویی

اختصاص برنامه کلی شورای فرهنگی در مورد پوشش
حرفه ای و بحث وتبادل نظر اعضای شورای فرهنگی
قرار داد با کارگاه تولیدی جهت تهیه لباس فرم بالین
دانشجویان و تحویل آن به دانشجویان
تهیه محتوای استند پوشش حرفه ای جهت نصب در
فضای دانشکده
اختصاص جلسه  4ساعته آموزش به دانشجویان جدید
الورودجهت پوشش حرفه ای

تداوم تشکیل جلسات ادواری شورای فرهنگی و
پیگیری مصوبات آن

اعالم نشده
است

تعداد جلسات
تعداد مصوبات

برگزاری  6جلسه شورای فرهنگی

ترویج ارزشهای فرهنگی و مذهبی در محیط
دانشکده به منظور ارتقا رفتار و پوشش حرفه ای

اعالم نشده
است

نمره رضایت

امر به معروف ونهی از منکر توسط مسئول وکارشناسان
معاونت دانشجویی فرهنگی

برگزاری مسابقات نوآوری در حوزه فرهنگی
اجتماعی

اعالم نشده
است

تعداد مسابقات

-

استعدادیابی و تاکید بر پرورش قوه خالقیت و
مهارتهای ادراکی دانشجویان

اعالم نشده
است

تعداد برنامه

-

بررسی و کنترل مستمر کیفیت غذای
دانشجویان

اعالم نشده
است

تعداد بازدید
ونمره رضایت

نظارت وکنترل  3بار در هفته از سلف سرویس توسط
معاون فرهنگی و کارشناسان

بازدید دوره ای مسئولین دانشکده از خوابگاه ها
و ارتباط با دانشجویان در خوابگاه به صورت
مستمر

اعالم نشده
است

تعداد بازدید
ونمره رضایت

2بازدید از خوابگاه دانشجویان

تسهیل دسترسی دانشجویان به خدمات مشاوره
روانشناسی با حضور اساتید مشاور یک روز در
هفته در دانشکده

اعالم نشده
است

تعداد بازدید
ونمره رضایت

-


ارتقاء سطح سال مت روان دانشجویان
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شاخصهای

ردیف

اهداف کالن

راهبردکالن









ارتقاء کمی وکیفی خدمات به دانشجویان

بهبود وضعیت خدمات الکترونیك و فن آوری اطالعات دانشجویی

توانمندسازی و چابك سازی ساختار و روندهای جاری

افزایش منابع مالی و انضباط کارها
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برنامه

برنامه متناظر در
معاونت های دانشگاه

شاخصهای کلیدی

ارتقا کمی و کیفی نشریات الکترونیکی دانشجویی
دانشکده
اعالم نشده است

طراحی سامانه های تحت وب دانشجویی برای تسهیل
ارائه خدمات

نمره رضایت

نمره رضایت
اعالم نشده است

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

-

اعالم کانال های ارتباطی هادی -هدایت
شورای صنفی جهت اطالع رسانی
دانشجویان درسایت دانشکده

نمره رضایت

ارتقاء سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده جهت
دسترسی سریع و آسان به خدمات دانشجویی (تغذیه،
خوابگاه ،وام ،فرمها و)...

اعالم نشده است

بروز رسانی سایت معاونت دانشجویی
جهت دسترسی دانشجویان جدید الورود
وسایر دانشجویان
اضافه کردن بخش "سواالت متداول"

ردیف

اهداف کالن

راهبردکالن











تقویت روحیه نشاط  ،امید ،خود باوری و شجاعت علمی دانشجویان

افزایش حضور در عرصه اجتماع

تدارک فعالیت های جمع گرایانه وفعالیتهای تیمی

بهبود اعتماد به نفس دانشجویان

ایجاد معرفت نفس در دانشجویان

23

برنامه

برنامه متناظر در
معاونت های دانشگاه

تشکیل پنل های اندیشه ورزی با دانشجویان
دکتری ،ارشد و کارشناسی

اعالم نشده است

برگزاری سلسله کارگاههای معرفت نفس بصورت
ماهیانه ویژه اساتید ،کارکنان و دانشجویان

اعالم نشده است

تشکیل کار گروه دانشجویی اینده نگاری و مرجعیت
علمی در حوزه فرهنگی و دانشجویی

شاخصهای کلیدی

تعداد برنامه و پنل

تعداد جلسات

وضعیت شاخص کلیدی در شروع
برنامه

-

برگزاری  4جلسه کارگاه معرفت شناسی

اعالم نشده است

تعداد جلسه

جشنواره خود مراقبتی

برنامه ریزی برای آماده سازی دانشجویان نسل سوم
و چهارم جهت ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی

اعالم نشده است

گزارش اقدامات

-

گسترش تعامالت سازنده و شبکه سازی با معاونت
دانشجویی وفرهنگی سایر دانشگاهها (علوم پزشکی
و غیر پزشکی )

اعالم نشده است

تعداد بازدید و گزارش
اقدامات

تماس با معاونت فرهنگی دانشجویی
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

تقویت مشارکت دانشجویان پرستاری و مامایی در
راستای غربالگری بیماریها -بهبود سبک زندگی
آحاد مردم جامعه

اعالم نشده است

گزارش اقدامات

مشارکت دانشجویان در طرح واکسناسیون
کووید

ایجاد کمیته های دانشجویی متناظر با مختصات
دانشگاه نسل سوم و چهارم

اعالم نشده است

گزارش اقدامات

-

ردیف

اهداف کالن

برنامه

راهبردکالن

برنامه متناظر در
معاونت های دانشگاه

شاخصهای کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع
برنامه













تشکیل گروه های داوطلبانه اساتید و دانشجویان در
ارائه خدمات در مواقع بحران

اعالم نشده است

تعداد گروه های
تشکیل شده و گزارش
اقدامات

کارگروه خیرین -کارگروه
واکسناسیون -کارگروه خود مراقبتی



ارتقا فعالیت کارگروه پژوهشی فرهنگی

اعالم نشده است

گزارش اقدامات

-

وپاسخگویی اجتماعی

توسعه نقش جوانان به عنوان محور تحقق نظام پیشرفته اسالمی درحوزه فرهنگ آموزش

ارائه برنامه جامع ارتقا تحرک در جامعه واصالح رژیم غدایی مردم

بهبود مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی

راهبرد ایجاد زمینه همکاری و مشارکت جوانان فعال در راستای تقویت علم ،پژوهش و فرهنگ

تغییر سبد ارزشی از بدو ورود به دانشکده بجای پر کردن ساعت به دنبال نتیجه محور بودن

باز تعریف سواد علمی در پرستاری بجای ایفای نقش در کنار پزشك به ایفای نقش مربی گری جامعه

ایجاد زمینه همکاری و مشارکت جوانان فعال در راستای تقویت علمی ،پژوهش و فرهنگ
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انجام بازدیدهای دوره ای از توانمندی های کشور به
منظور ارتقا خودباوری دانشجویان

اعالم نشده است

تعداد بازدید

-

استعداد یابی و هدایت تحصیلی دانشجویان جدید
الورود

اعالم نشده است

نظر کارشناسان

تکمیل فرم اطاعات توسط
دانشجویان

توسعه آموزش عمومی مردمی از طریق فضای
مجازی با مشارکت گروههای آموزشی دانشکده
و ایجاد صفحه آموزش خانواده

اعالم نشده است

تعداد برنامه
گزارش فعالیتهای انجام
شده

صدای مشاور ،صداماما ،صدای پرستار

اعالم نشده است

تصویب پروپوزال و
اجرای مگا پروژه

طراحی مگا پروژه با عناوین اجتماعی (به عنوان
مثال زنان برای زنان)

-

ردیف

در اساسنامه و کارکنان سمن ها

سالمت

به کارگیری سازمان های مردم نهاد ( سمن) در کمك به حوزه بهداشت و درمان در راستای ارتقای


گسترش تعامالت با سمن ها در ارتباط با تحقق اهداف حوزه سالمت طبق ماموریتهای مورد نظر
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اهداف کالن

راهبردکالن

برنامه

برنامه متناظر در
معاونت های دانشگاه

شاخصهای کلیدی

نهایی سازی سمن در حال تاسیس دانشکده

اعالم نشده است

ایجاد سمن و گزارش
اقدامات در این راستا

یکپارچه سازی و ساماندهی امور خیرین دانشکده

اعالم نشده است

گزارش اقدامات

مشارکت دانشکده در برنامه ها و فعالیت های جهادی
سمن های حوزه ی سالمت

توسعه و ترویج فعالیت های داوطلبانه ی اساتید،
کارکنان و دانشجویان در حوزه سالمت آحاد مردم
جامعه

مستند سازی برنامه ها و فعالیتهای داوطلبانه ی
دانشکده در حوزه سالمت

اعالم نشده است

تعداد برنامه

وضعیت شاخص کلیدی در شروع
برنامه

2جلسه برنامه سازمانی برای تاسیس (در
استانداری وفرمانداری شهر تهران)
-

کمک های مالی وغیر نقدی برای
سیستان وبلوچستان

اعالم نشده است

تعداد برنامه و گزارش
اقدامات

اجرای برنامه واکسناسیون وکمک
داوطلبانه در هفته سالمت

اعالم نشده است

تعداد برنامه

ارائه  2برنامه شش ماهه اول ودوم سال

ردیف

راهبرد کالن

اهداف کالن

برنامه

برنامه متناظر در

شاخصهای کلیدی

معاونتهای دانشگاه









ارتقاء جایگاه بین المللی دانشکده

تبیین و تثبیت مرجعیت علمی دانشکده در منطقه

استمرار بین المللی سازی دانشکده

ارتقاء نام تجاری (برندینگ) و بازاریابی (مارکتینگ) دانشکده در سطح بین الملل
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وضعیت شاخص کلیدی در
شروع برنامه

فضاسازی صفحات مجازی چندزبانه دانشکده با شبکه سازی

افزایش Brand

تعداد صفحه مجازی

اختصاصی در حوزه پرستاری و مامایی

 Awarenessبا افزایش

(اینستاگرام) ،فالور و پست

موجود نیست

 ٪100تعداد دنبال
کنندگان صفحه ی اصلی
دانشگاه در شبکه های
اجتماعی به زبان های غیر
فارسی

تهیه ویدئوهای تبلیغاتی گروه های آموزشی مبتنی بر Best

افزایش تولیدات ویدیویی و

کمیت و کیفیت فیلم

 Practiceهر گروه

دیجیتال برای حوزه بین

تبلیغاتی

موجود نیست

الملل

بازبینی دوره ای و مدیریت مطلوب سایت انگلیسی

ارتقاء سایت های انگلیسی
دانشگاه و فارسی معاونت
بین الملل متناسب با
مخاطب بین المللی

تعداد خبر -تعداد بازدید

سایت انگلیسی دانشکده

ردیف

اهداف کالن















ارتقاء جایگاه بین المللی دانشکده

تبیین و تثبیت مرجعیت علمی دانشکده در منطقه

حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی و بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب در فعالیت های بین المللی

توسعه و ارتقاء گردشگری سالمت و خدمات درمانی در حوزه بین الملل

توسعه آموزش ،پژوهش و فناوری بین الملل

استمرار بین المللی سازی دانشکده

توسعه بازاریابی و جذب دانشجویان بین المللی با محوریت کشورهای منطقه و محور مقاومت
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راهبردکالن

برنامه

برنامه متناظر در

شاخصهای کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

استمرار تعامل مؤثر با مسؤلین میزها و دفاتر جهت
شناسایی
فرصتهای جدید جذب دانشجو

تعداد جلسات

جلسات با برخی از مسئولین میزها

بسط ارتباط با سفرا  /رایزنهای علمی فرهنگی کشورها
با هدف حمایت از ایجاد و توسعه ارتباطات بین
المللی

تعداد نشست ها

بازدید سفیر پیشین ارمنستان

برنامه ریزی برای استفاده از دانش آموختگان به عنوان
سفیر دانشکده در کشور هدف

معاونت های دانشگاه

افزایش جذب سالیانه
دانشجویان تحصیالت
تکمیلی تا رسیدن به
نسبت طالیی %20
دانشجوی
بین المللی به ملی

پذیرش دانشجوی بین الملل  PhDاستادمحور

شناسایی ،معرفی و مشارکت در رویدادهای علمی بین
المللی در حوزه پرستاری و مامایی

معرفی دوره ای  Hot topicsهای پرستاری و مامایی
در قالب تقویم رویدادهای بین المللی در سایت
دانشکده

حضور در رویدادها و
نمایشگاه های بین
المللی مرتبط با
آموزش عالی بین
المللی

تعداد سفیر
دانشجویی

موجود نیست

تعداد دانشجو

یک دانشجو

تعداد رویداد

موجود نیست

تعداد خبر

اطالع رسانی بدون چارچوب زمانی
مشخص

ارائه مشاوره به اعضای هیئت علمی و تسهیل فرآیند
اقدام و مشارکت در رویدادهای بین المللی

تعداد مشاوره

موجود

گسترش همکاری با نهادها و انجمن های بین المللی
پرستاری و مامایی ( ICN, ICM, Sigma Theta
)Tau

تعداد برنامه مشترک/
تعداد دانشجو

موجود نیست

برنامه ریزی رویداد فرهنگی بین المللی با حضور
پرستاران جهان اسالم کشورهای منطقه و محور
مقاومت

تعداد رویداد

موجود نیست

توسعه بازاریابی در سطح منطقه و جذب دانشجویان به
صورت کوهورت از کشورهای همسایه

ایجاد بازار جدید در 5
کشور هدف

تعداد دانشجوی
پذیرش شده حداقل
از یک کشور همسایه
جدید

عراق و افغانستان از بین کشورهای
همسایه

استمرار مؤثر برنامه های قبلی کوتاه مدت پرستاری و
مامایی

جذب ساالنه 100
دانشجوی بین الملل
دوره کوتاه مدت

تعداد برنامه
تعداد مشارکت کننده
خارجی

برنامه های پیشین مثل ،NI
…Qualitative research

تعداد برنامه
تعداد مشارکت کننده
خارجی

برنامه های پیشین مثل ،NI
…Qualitative research

طراحی و اجرای برنامه های جدید کوتاه مدت
پرستاری و مامایی

ردیف

اهداف کالن

راهبرد

برنامه

برنامه متناظر در معاونتهای دانشگاه

شاخصهای کلیدی

کالن

در شروع برنامه

ظرفیت سازی و تدوین دوره های






توسعه آموزش ،پژوهش و فناوری بین الملل

استمرار بین المللی سازی دانشکده

متناسب با نیاز بازار

توسعه برنامه های آموزشی دانشکده در عرصه ی بین الملل
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وضعیت شاخص کلیدی

آموزشی جدید پرستاری و مامایی برای
مخاطب بین المللی به صورت همکاری
مشترک با سایر دانشگاه های بین المللی

تدوین و راه اندازی کریکولوم و دوره های آموزشی

تعداد تفاهم نامه های

جدید برای مخاطب بین الملل

منعقد شده

Boston’s
College of NursingKoc UnivercityAlsafwa
تفاهم نامه همکاری مشترک
(عدم وجود کریکولوم  /دوره
مشترک)

بهینه سازی ظرفیت جذب دانشجویان
پرستاری شعبه بین المللی آبادان

راه اندازی و تکمیل استقرار برنامه
پرستاری دانشگاه سبطین
راه اندازی و تکمیل استقرار برنامه مامایی
دانشگاه سبطین

تجهیز فضای اسکیل لب اختصاصی
پرستاری و مامایی جهت دانشگاه
سبطین

استفاده بهینه از ظرفیت شعبه آبادان در توسعه جذب و

تعداد دانشجو

 2دانشجو

تعداد دانشجو

موجود نیست

آموزش دانشجویان بین الملل در منطقه
تعداد دانشجو

موجود نیست

جلسات کالسی برگزار
شده -تعداد تجهیزات

عدم تکمیل

ردیف

راهبرد کالن

اهداف کالن

برنامه

برنامه متناظر در معاونتهای

شاخصهای کلیدی

دانشگاه















ارتقاء جایگاه بین المللی دانشکده

تبیین و تثبیت مرجعیت علمی دانشکده در منطقه

اشاعه و ترویج فرهنگ و هویت ایرانی اسالمی در فعالیت های بین المللی

توسعه و ارتقاء گردشگری سالمت و خدمات درمانی در حوزه بین الملل

توسعه آموزش ،پژوهش و فناوری بین الملل

استمرار بین المللی سازی دانشکده

توسعه و تقویت روابط ،تعامالت و تبادالت دانشگاه علوم پزشکی
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در شروع برنامه

تدوین و اجرای برنامه های مشترک آموزشی با

ارتقای آموزش مشترک در قالب

تعداد برنامه آموزشی

دانشگاه ها و مراکز آموزشی

برنامه هایی چون ،Cotutelle

مشترک

با سابقه همکاری قبلی

Dual Awardو یا Joint

استمرار برنامه تبادل استاد و دانشجو در قالب
برنامه  Erasmus +و استمرار برنامه

Programبا دانشگاههای
معتبر بین المللی

وضعیت شاخص کلیدی

موجود نیست

تعداد دانشجویان تبادل

 2دانشجوی دکتری در برنامه

شده

Cotutelle
 5دانشجوی کارشناسی در

Cotutelle

برنامه اراسموس
شناسایی و رایزنی با اساتید مطرح پرستاری و

گسترش جذب استاد مدعو بین

مامایی در سطح منطقه و بین الملل

المللی

تعداد اساتید مدعو

 2استاد مدعو (خارجی)

شناسایی و رایزنی با اساتید پرستاری و مامایی
ایرانی مقیم خارج کشور
استفاده از ظرفیت بنیاد امور نخبگان برای

تعداد اساتید مدعو

(عدم استفاده از ظرفیت بنیاد

دعوت از اساتید ایرانی مقیم خارج

بازدیدکننده

امور نخبگان)

(حداقل یک استاد
درسال)
تدوین و اجرای برنامه های ?How I Care

توسعه برنامه Appraise To

تعداد برنامه

جهت اساتید با مشارکت کمیته بین الملل

Raiseدر اجرای دوره ها و

(حداقل  6برنامه در سال)

دانشجویی

وبینارهای مشترک بین المللی و
ارائه گواهی مشترک با دانشگاه ها
و مراکز معتبر

موجود نیست

ردیف

راهبرد کالن

اهداف کالن

برنامه

برنامه متناظر در معاونتهای

شاخصهای کلیدی

دانشگاه

برگزاری نشستهای دوره ای free discussion











ارتقاء جایگاه بین الملل دانشکده

تبیین و تثبیت مرجعیت عمی دانشکده در منطقه

توسعه آموزش ،پژوهش و فناوری بین الملل

استمرار بین المللی ساز دانشکده

ارتقاء توانمندی اعضاء محترم هیات علمی ،پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه در عرصه های بین الملل
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به زبان انگلیسی با هدف توانمندسازی اساتید

توسعه برنامه های

وضعیت شاخص کلیدی
در شروع برنامه

تعداد نشست ها

موجود نیست

توانمندسازی مخصوص
اعضای هیات علمی،

تسهیل شرکت هدفمند اساتید و همکاران دانشکده در
کالسهای کالج زبان

دانشجویان و کادر دانشگاه
در زمینه فعالیتهای بین
المللی

تعداد اساتید مشارکت
کننده

موجود

برنامه ریزی و اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای

تعداد برنامه های

موجود (دوره انفورماتیک

هیئت علمی به صورت مجازی /حضوری با دعوت از اساتید

توانمندسازی

پرستاری)

مطرح در حوزه بین الملل

ردیف

اهداف کالن









ارتقاء جایگاه بین المللی دانشکده

توسعه آموزش ،پژوهش و فناوری بین الملل

استمرار بین المللی سازی دانشکده

ارتقاء توانمندی آموزشی و پژوهشی دانشجویان بین الملل
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راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در معاونتهای

شاخصهای

وضعیت شاخص کلیدی

دانشگاه

کلیدی

در شروع برنامه

برگزاری دوره های مکالمات بیمارستانی (فارسی) توسط
دانشجویان کمیته بین الملل دانشجویی با هدف ارتقای
سطح زبان فارسی دانشجویان بین الملل

تعداد کارگاه

موجود نیست

طراحی ،اجرا و ارزشیابی بسته
آموزش زبان فارسی برای
دانشجویان بین الملل

تعداد منتور

تعیین منتور ایرانی همتا برای دانشجویان بین الملل از بین

میزان؛ رضایتمندی

اعضای کمیته بین الملل دانشجویی

دانشجوی بین

موجود نیست

الملل
توانمندسازی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بین الملل در

تعداد کارگاه

زمینه پژوهش و نگارش علمی

موجود نیست

برگزاری دوره های
توانمندسازی پژوهشی برای
برگزاری جلسات نقد مقاله و پایان نامه توسط کمیته بین
الملل دانشجویی به زبان انگلیسی با هدف توانمندسازی
دانشجویان بین الملل

دانشجویان بین الملل
تعداد جلسات

موجود نیست

ردیف

اهداف کالن

برنامه

راهبرد کالن

برنامه متناظر در

شاخصهای کلیدی

معاونتهای دانشگاه

وضعیت شاخص
کلیدی در شروع
برنامه









ارتقاء جایگاه بین المللی دانشکده

توسعه آموزش ،پژوهش و فناوری بین الملل

استمرار بین المللی سازی دانشکده

توسعه تعامالت پژوهشی در عرصه بین الملل
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تدوین فرآیند ثبت طرح تحقیقاتی مستقل بین المللی در
حوزه پرستاری و مامایی در تعامل مشترک با کمیته ی

حمایت و توانمندسازی اساتید
برای جذب و استفاده از گرنت
ها و منابع بین المللی

تحقیق و توسعه ی بین الملل دانشگاه
اطالع رسانی دوره ای گرنت های بین الملل و بروزرسانی
صفحه مربوطه در وب سایت

وجود فرآیند ثبت طرح
تحقیقاتی؛ تعداد طرح
تحقیقاتی بین المللی ثبت
شده

افزایش پژوهش ها و مقاالت
مشترک با پژوهشگران و
موسسات علمی خارج کشور

فهرست گرنت ها؛
تعداد گرنت اخذ شده

برنامه ریزی برای شناسایی همتای علمی مرتبط با الین
پژوهشی هر استاد و تسهیل برقراری ارتباط مؤثر

موجود نیست

تعداد همتای علمی

موجود نیست

موجود نیست

ردیف

اهداف کالن

راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در

شاخصهای کلیدی

معاونتهای دانشگاه

وضعیت شاخص
کلیدی در شروع
برنامه








ارتقاء جایگاه بین المللی دانشکده

اشاعه و ترویج فرهنگ و هویت ایرانی اسالمی در فعالیت های بین المللی

استمرار بین المللی سازی دانشکده

تحقق عدالت در دسترسی و بهره مندی از خدمات معاونت بین الملل و تکریم ارباب رجوع
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بازنگری و بروزرسانی بروشور معرفی دانشکده

استمرار برگزاری جلسات خوش آمدگویی برای دانشجویان

بروشور جدید دانشکده

برورشور قبلی دانشکده

تعداد جلسات

موجود

جدیدالورود
تهیه فیلم معرفی گروه های آموزشی و مجموعه دانشکده برای

اصالح فرایندهای جاری در

دانشجویان بین الملل

تعامل با ارباب رجوع

تعداد فیلم ها

برنامه ریزی جهت بازدید از فضای فیزیکی دانشکده با همراهی

تعداد منتورهای همتای

منتور همتای ایرانی برای

ایرانی؛ میزان رضایتمندی

دانشجویان جدیدالورود بین الملل

فراهم کردن فرایند های

موجود نیست

موجود نیست

دانشجویان بین الملل

تسهیل شده برای ثبت و
نظارت بر فرآیند جمع آوری داده های پژوهشی در کشور هدف در
تعامل مشترک با معاونت پژوهشی دانشکده

پیگیری درخواست های
آموزشی و پژوهشی

اعتبار داده های پژوهشی

موجود

دانشجویان بین الملل به
صورت الکترونیک
برگزاری کارگاه های دوره ای جهت توانمندسازی دانشجویان

درصد رضایتمندی

تحصیالت تکمیلی بین الملل در زمینه ثبت پروپوزال در پژوهشیار

دانشجوی بین الملل

تعریف و بازتعریف فرآیندها و فرمها برای گروه های آموزشی و

تعداد فرآیندها و فرمهای

دانشجویان بین الملل

تدوین شده/بازنگری شده

موجود-نقص فرآیندی

موجود

ردیف

اهداف کالن

راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در

شاخصهای

وضعیت شاخص

معاونتهای دانشگاه

کلیدی

کلیدی در شروع
برنامه




اشاعه و ترویج فرهنگ و هویت ایرانی اسالمی در فعالیت های بین المللی

ترویج مولفه های فرهنگی ایرانی اسالمی در میان مخاطبان بین الملل دانشگاه
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برگزاری مناسبتهای ملی و بین المللی جهت دانشجویان بین الملل در تعامل با
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده و پردیس بین الملل

گسترش برنامه های
فرهنگی برای دانشجویان
بین الملل با هدف انتقال
مولفه های فرهنگی ایرانی
اسالمی به مخاطب

ارسال پیام تبریک برای دانشجویان بین الملل در شبکه های اجتماعی در

تعداد مناسبتها

پیام تبریک مناسبتها
تعداد پیامها

مناسبتهای مذهبی -فرهنگی و سالروز تولد دانشجو

موجود

موجود؛
پیام تبریک تولد موجود
نیست

تعداد نشستها/

فراهم سازی زیرساختهای الزم برای تبادل فرهنگی با اساتید ،دانشجویان و

محصوالت

کارکنان دانشگاه سبطین

فرهنگی

پیگیری تدارک تورهای زیارتی و سیاحتی جهت دانشجویان بین الملل در

تعداد تورهای

تعامل مشترک با معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده و پردیس بین الملل

زیارتی

برگزاری دور همی های مشترک دانشجویان ایرانی و بین الملل

مصاحبه با دانشجویان بین الملل بعد از اخذ مدرک فارغ التحصیلی و انتشار

موجود نیست

تعداد دورهمی
عمق بخشی به روابط و
افزایش وفاداری دانشجویان
به ایران و دانشگاه

تعداد خبر سایت

موجود

موجود

موجود

تجارب آنها در سایت دانشکده

تداوم ارتباط با فارغ التحصیالن دانشکده

تعداد پیام/
ایمیل ارسالی

موجود

ردیف

اهداف کالن







تنوع بخشی به منابع درآمدی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

برنامه کاهش هزینه های مصرفی حداقل به میزان  10درصد سالیانه

برنامه ریزی جهت افزایش میزان  10درصدی درآمدهای اختصاصی سالیانه
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راهبرد کالن

برنامه

برنامه متناظر در
معاونتهای دانشگاه

بهره برداری تجاری از توانمندی های آموزشی و
فضای فیزیکی و موقعیت جغرافیای دانشکده
-

شاخصهای کلیدی

درصد افزایش درآمد اجاره بها
ی فضاهای دانشکده

وضعیت شاخص کلیدی در
شروع برنامه

%50

افزایش جذب کمک های خیرین
-

جذب منابع حاصل از واگذاری زمین دانشکده به
شرکت مترو و استفاده ازآن برای امور عمرانی و
زیرساخت های دانشکده

برنامه مدون جهت مصرف بهینه منابع مالی
(مصارف انرژی ،تجهیزات )

-

-

میزان افزایش ریالی مشارکتهای
خیرین

انجام نشده است

میزان جذب منابع

انجام نشده است

درصد کاهش هزینه خرید لوازم

انجام نشده است

اداری

ردیف

اهداف کالن

راهبرد کالن


فضاهای دانشکده

توسعه و بهبود فرایند پروژه های عمرانی ،نگهداری فضای فیزیکی ،تجهیزات ،تاسیسات و ساماندهی

پیشبرد و تکمیل پروژه های عمرانی دانشکده
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برنامه

برنامه متناظر در
معاونتهای دانشگاه

شاخصهای کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع
برنامه

تکمیل پروژه آسانسور ساختمان شماره یک

-

میزان پیشرفت ساخت
آسانسور

انجام نشده است

ارتقاء فرایند تامین امنیت و ساماندهی ورودی ها و پارکینگ
مشترک دانشکده و بیمارستان امام خمینی (ره)

-

میزان پیشرفت پروژه
سر درب

انجام نشده است

ارتقاء افزایش ضریب حفاظتی دانشکده با ترمیم شبکه و
تعویض دوربین و تجهیزات مرتبط

-

میزان اجرای پروژه

20درصد

ارتقا ایمن سازی و بازسازی (تاسیسات ،موتورخانه و کتابخانه)

-

میزان پیشرفت پروژه

انجام نشده است

ارتقا ایمن سازی و بازسازی نمای ساختمان شماره 2

-

میزان پیشرفت بازساری
و تعمیر نمای ساختمان
شماره 2

انجام نشده است

بهبود و ارتقای نگهداشت فضای سبز

-

میزان پیشرفت پروزه
بهبود و ارتقای
نگهداشت فضای سبز

25درصد

ارتقاء سیستم های اعالن و اطفاء حریق دانشکده

-

خرید تجهیزات جهت
افزایش زمان نگهداری
تصاویر

100درصد

پیگیری موثر اجرای پردیس  2دانشکده پرستاری و مامایی با
توجه به قدمت ساختمان های دانشکده

-

میزان پیشرفت پروزه

انجام نشده است

برنامه متناظر در
ردیف

اهداف کالن

راهبرد کالن

برنامه

معاونتهای

شاخصهای کلیدی

وضعیت شاخص کلیدی در شروع برنامه

دانشگاه



ارتقای ایمنی زیر ساختهای

ارتقای پدافند غیر عامل

ارتقای مدیریت خطر بالیا در راستای برنامه پدافند غیر عامل دانشگاه
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آموزش نیروی انسانی

ارتقای ایمنی غیرسازه ای

ارتقای ایمنی عملکردی

میزان پیشرفت ایمنی سازه ای

انجام نشده است

میزان پیشرفت ایمنی غیر سازه ای

انجام نشده است

میزان آمادگی نیروی انسانی

برنامه مدیریت خطر
بالیا و پدافند
غیرعامل در مراکز
بهداشتی ،درمانی و
آموزشی در معاونت
درمان ،اداره پدافند
غیرعامل و مرکز
مدیریت حوادث
دانشگاه

ارتقای ایمنی زیرساخت های حیاتی
مسیرهای خروج اضطراری و نقاط امن
سیستم تهویه
سیستم سرمایش و گرمایش
مدیریت پسماند
مدیریت انرژی
ارتقای پشتیبان های زیرساخت های حیاتی
ارتقای سیستم اعالن و اطفای حریق
اصالح چیدمان ،دکوراسیون و ثابت سازی
تجهیزات قابل سقوط
تعریف و راه اندازی سامانه فرماندهی حادثه
تعیین مخاطرات دانشکده و تعیین اولویت آنها
تعیین آسیب پذیری ها دانشکده
تعیین ظرفیت های دانشکده
برنامه ریزی مدیریت خطر حوادث و بالیا و به
روز رسانی آنها
تعریف و راه اندازی سامانه هشدار اولیه
مدیریت اطالعات و ارتباطات

انجام نشده است
براساس آخرین ارزیابی انجام شده
براساس شاخص تعریف شده در سطح
دانشگاه ،ایمنی غیرسازه ای و ایمنی
عملکردی دانشکده  %79/5می باشد که
از وضعیت ایمنی خوب برخوردار
.می¬باشد

برنامه متناظر در

ارتقا انگیزه ،رضایتمندی و مهارت های شغلی منابع انسانی

ردیف

اهداف کالن

راهبرد کالن

برنامه

معاونتهای

شاخصهای کلیدی

دانشگاه


ارتقای وضعیت شغلی ،فرهنگی و علمی کارکنان
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برنامه ریزی برای مرتفع نمودن بیکاری های
پنهان در سازمان

-

میزان اثربخشی نتایج کار و زمانسنجی

ارتقا کارامد نظام پیشنهاد های دانشکده

-

اجرایی شدن حداقل  2پیشنهاد در داخل
دانشکده و  1پیشنهاد خارج از حوزه دانشکده

ارتقا بهره وری کارکنان با استفاده از توان
سنجی و توانمندسازی

-

میزان اثر بخشی نتایج توان سنجی بر
توانمندی

جذب و بکارگیری منابع در راستای ارتقا برنامه
های تفریحی رفاهی کارکنان

-

وضعیت شاخص کلیدی در
شروع برنامه

انجام نشده است

انجام نشده است

انجام نشده است

انجام نشده است
تعداد اردوهای فرهنگی برگزار شده در سال
تعداد کارگاه های آموزشی فرهنگی دارای
مجوز آموزشی از دانشگاه

