
 کىًندٌ پرستاری ي مامایی از ابتدا تابر اجرای پريژٌ تؼالی سازماوی در داوشکاجمالی  مريری

 

، ثب تشکیل پٌج 1991تؼبلی سبسهبًی فؼبلیت خَد را ثِ طَر رسوی اس چْبرم اردیجْشت هبُ سبل 

ًتبیج کبرکٌبى ٍ  استزاتضی ٍ ًتبیج کلیذی، رّجزی ًٍتبیج جبهؼِ،ثِ ًبم ّبی کبرگزٍُ تخصصی 

در  هحصَالت ٍخذهبت ًٍتبیج هشتزیبى، -، فزآیٌذّبشزاکت ّب ٍ هٌبثغ ٍ ًتبیج کلیذی کبرکٌبى،

 ،EFQMثب اجزای هذل تؼبلی سبسهبًی  ایي داًشکذُداًشکذُ پزستبری ٍ هبهبیی آغبس ًوَدُ است. 

 تؼبلی ٍ ٍری ثْزُ هلی جبیشُ اخذ ّذف ثب تؼبلی ٍ هسیز در حزکت جْت ریشی خَد را در ثزًبهِ

در  ًفز اس اػضبی داًشکذُ 99 راستب در ایي .پبیِ ریشی ًوَدُ استتؼْذ ثِ تؼبلی   سطح در سبسهبًی

 :آغبس ثِ کبر ًوَدًذتؼبلی ثِ شزح سیز تین اصلی  5قبلت 

 

 تیم َای تؼالی داوشکدٌ پرستاری ي ماماییاػضای 

 رَبری ي وتایح جامؼٍ گريٌ   استراتژی ي وتایج کلیدی  گريٌ 

 جناب آقای دکتر چراغی   جناب آقای دکتر نیکبخت

2d 2c 2b 2a  1e 1d 1c 1b 1a 

 دکتر.خ

 بهبًدی

خ.دکتر 

 رفیعی

دکتر خ.

 جًالئی

خ. دکتر بریم 

 وژاد

خ.دکتر  

 بحیرائی

خ.دکتر  داوشًر. خ خ.میرمًالئی خ. وکته دان

 اسکًئی

خ.عزت      

 جعفرجالل

خ.ها.راستی    

ي دکتر 

 ماوًکیان

 

 کارکىان ي وتایج کارکىان گريٌ   شراکتُا ي مىابغ ي وتایج کلیدیگريٌ 

 جناب آقای هوشمنذ بهابادی   سرکار خانم دکتر مهرداد 

4e 4d 4c 4b 4a  3e 3d 3c 3b 3a 

دکتر خ. خ.گلیان  خ.جهدی خ.آذریه آ.خرمی خ.ادب خ.دريیش

 راهىًرد

خ. دکتر  خ.مسرير خ.مرادی

 خىجری

    خ عطری   تعايویخ.  آ.احمدی  



 

 

 

 

 

 

 

پزٍصُ جٌبة آقبی َّشوٌذ هی ثبشٌذ. ّوچٌیي پزٍصُ تؼبلی جٌبة آقبی دکتز چزاغی ٍ هذیز رییس 

سزکبر خبًن دکتز ثزین ًضاد ثؼٌَاى دثیز ػلوی، سزکبر خبًن هزادی ثؼٌَاى دثیز اجزایی ، ٍ سزکبر خبًن 

 دلخَش ًیش ثؼٌَاى هسئَل ٍاحذ دثیزخبًِ تؼبلی سبسهبًی هؼزفی گزدیذًذ.

ثب  در طی جلسبت هذٍى ٍ هٌظوی ثِ شزح سیز ی اصلیاػضبء کبرگزٍُ ّبپس اس اًجبم گزٍُ ثٌذی ّب، 

 آشٌب شذًذ. داًشکذُ هفبّین اصلی ٍ هذل تؼبلی سبسهبًی 

 فرآیىدَا، محصًالت ي ذدمات ي وتایج مشتریان گريٌ 

 سرکار خانم دکتر غیاثونذیان 

5e 5d 5c 5b 5a 

 خ.محقق  خ.دکتر صلصالی سیدفاطمیخ.دکتر  خ.سیدالشهدایی

 خ.ياثق

 خ.صدیقه حیدری

 خ.وظری خ.ایىاولً  

 1931سال  دانشکده پرستاری و مامایی تقویم جلسات اصلی تعالی سازمانی

 گريٌ َدف ػىًان ديرٌ ردیف
تارید مًرد 

 وظر)شريع(

 00/90/19 ّیئت رئیسِ جبیسُ هلی بْرُ ٍری تعبلی سبزهبًی 1

 00/91/93 اعضبء کبر  گرٍُ تعبلی سبزهبًی آشٌبیی بب هفبّین تعبلی سبزهبًی 9

 00/91/94 اعضبء کبر  گرٍُ تعبلی سبزهبًی آشٌبیی بب هفبّین تعبلی سبزهبًی 9

 00/91/19 اعضبء کبر  گرٍُ تعبلی سبزهبًی آشٌبیی بب خَد ارزیببی 4

 00/91/10 اعضبء کبر  گرٍُ تعبلی سبزهبًی آشٌبیی بب خَد ارزیببی 5

 00/91/20 اعضبء کبر  گرٍُ تعبلی سبزهبًی خَد ارزیببی 6

10/92/00 اعضبء کبر  گرٍُ تعبلی سبزهبًی اجوبع 7  

29/92/00 اعضبء کبر  گرٍُ تعبلی سبزهبًی پرٍشّبی بْبَد 8  



 کبرگزٍُّبی اصلی در ّز ٍضغ هَجَد سبسهبى ثب تؼییي شبخص س اس آشٌبسبسی اػضبء ثب هذل، پ

 ًقبط قَت ػولکزد ّبی داًشکذُ ثب استفبدُ اس رٍیکزد خَدارسیبثی پزٍفزهب،  در ًْبیت هؼیي گزدیذ.

ایي پزٍصُ اصلی تؼییي گزدیذًذ.  5در قبلت ٍ ًقبطی کِ در آیٌذُ قبثل ثْجَد هی ثبشٌذ،  هشخص شذُ

 ثبشٌذ :پزٍصُ اصلی ثِ شزح جذٍل سیز هی  5

 

 داوشکدٌ پرستاری ي مامایی 33/33/1331مًرخ  الی سازماوی تؼوُایی  ػىايیه پريژٌ َای 

 واظر مجری  1331ػىًان پريژٌ بُبًد سال  ردیف

ببزًگری ٍ استقرار هذیریت استراتصیک داًشکذُ ّوسَ بب ًقشِ علوی ، چشن  1
 جوَْری اسالهی ایراى  0393اًذاز داًشگبُ علَم پسشکی تْراى ٍ افق 

 مشاير راستی دبیرَیات رئیسٍاوم ذ

 مشاير دکتر غیاثًودیاناوم ذ استقرار ًظبم هذیریت فرآیٌذّب 2

هذیریت برداشت ّبی کبرکٌبى، داًشجَیبى ٍ جبهعِ از داًشکذُ ) اًذازُ  3
 گیری،تحلیل ٍ بْبَد(

دکتر بریم اوم ذ مسريراوم ذ

 وژاد

 مشاير ًَشمىد قای آ 4sپرٍشُ  4

رّبراى در کلیِ سطَح داًشکذُ بررسی سبک ّبی رّبری ٍ اثر بخشی رفتبر  5
ٍ استقرار هتٌبسب تریي سبک رّبری براسبض هذل تعبلی  )ارشذ ٍ هیبًی(

 سبزهبًی

 جؼفرجالل ي اوم ذ

 َیات رئیسٍ

 وکتٍ دان اوم ذ

 

 

کلیِ ّوکبراى )خذهبت،  ، جلسبتی ًیش ثِ هٌظَر آشٌبسبسیراستبی اجزای پزٍصُ تؼبلیدر ّوچٌیي 

 : ثزگشار گزدیذشزح لیست سیز ثِ  هذل تؼبلیکبرهٌذاى، کبرشٌبسبى، هزثیبى، ٍ ّیئت ػلوی( ثب 

 

 

 

 

 



 

در آیٌذُ ای ًشدیک ، در راثطِ ثب  اّذاف، آغبس شذُ است. پزٍصُ در داًشکذُ  5ّن اکٌَى اجزای ّز 

اهیذ است اطالع رسبًی خَاّذ شذ. کلیِ ّوکبراى ثِ  ّب فؼبلیت ّب ٍ رًٍذ اجزای کبر ّز یک اس  پزٍصُ

پزستبری ٍ  در داًشکذُ تؼبلی سبسهبًیپزٍصُ آهیش  شبّذ اجزای هَفقیت،  ػشیشاى هشبرکت شوب ثبتب 

 هبهبیی ثبشین.

 

 1931دانشکده پرستاری و مامایی سال  برگسار شده برای کلیه کارکنان تقویم جلسات تعالی سازمانی

 تارید مًرد وظر)شريع( گريٌ َدف ػىًان ديرٌ  ردیف

01/93/00 ّوکبراى آشٌبیی بب هفبّین تعبلی سبزهبًی 1   

00/93/00 کبرشٌبسبى آشٌبیی بب هفبّین تعبلی سبزهبًی  9  

19/93/00 هربیبى آهَزشی آشٌبیی بب هفبّین تعبلی سبزهبًی 9   

10/93/00 ّیئت علوی آشٌبیی بب هفبّین تعبلی سبزهبًی 4   


