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 «بسمه تعالی»

 شعار ربانهم: 

 Knowledge in context: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاری  خانم اه دکتر ت  افطمه نوغانیدکتر  درییان و فتاهن قدکتر اهن تقوی، با هم

  سهیل رحیمی دکتر موقری و محمد رضا آاقیان

 

Going beyond ‘University’ 
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 پیشگفتار

 توانمی راحتی به آن در مراقبت سطوح و «پرستاریروان» در موجود شرایط به ینگاه با   

 پرسش است. گیریتصمیم کلان هایعرصه در نوآوری و تحول تغییر، نیازمند حوزه این که دریافت

 و دانش آیا و ؟باشد حوزه این در تراساسی تغییراتی آغازگر تواندمی کلیدی عنصر چه که است این

  هستند؟ پرسش این حل به قادر زمانی اقتضائات

 در شود.می خوانده نیز «هااندیشکده عصر» ای Tank Think  عصر کنونی عصر

 جامعه سطح در و شوندمی خارج دولت انحصار از سازتصمیم نهادهای ایاندیشکده هایدموکراسی

 در سازیتصمیم طریق از توانست خواهند متخصصان و نخبگان عموم رو،این از گردند.می توزیع

 به را عمومی عقل و بگذارند تأثیر حکومتی و رسمی یعرصه در یسازتصمیم بر عمومی، یعرصه

Knowledge  سپهر پدیداری عنوان به گفتمان این از علمی اخیر مطالعات .دنببر رسمی خِرد مساعدت

Policy into  عرصه به  بافتار بر مبتنی و سمیر غیر دانش ورود مرحله منزله به را آن و اندبرده نام 

 اند.دانسته رسمی گذاریسیاست

 رسمی سازیتصمیم عرصه به ودور جهت پیشینی گام بافتار بر مبتنی دانش تولید اساس این بر

 این از نیست. مستثنی قاعده این از عمل و اندیشه مختلف هایعرصه در نیز «پرستاریروان» رشته و است

 رشنه این در بافتار بر مبتنی علمی ساختارهای توسعه جهت در و رویکرد این با رویشپ ساله دو برنامه رو

 و خطرپذیری نیازمند و است برخوردار تکثر و ابهام پیچیدگی، از عرصه این به ورود گرچه شد. تنظیم

 و وندر جدی کار با بتوانیم که امید ماست. فراروی الزام لیکن است؛ هادشواری ساختن هموار خود بر

  برسیم. مقصود به گروهی برون

 نوغانی فاطمه دکتر
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 اصطالحات و اختصارات

GBD: Global Burden of Disease 

PGN: Psychiatric General Nurse 

PPN: Psychiatric Practitioner Nurse 

PMHN: Psychiatric-Mental Health Nurse 

TL: Typological Layer 

IL: Ideational Layer 

RL: Relational Layer 

TOT: Training Of Trainers 

KTE: Knowledge Translation Exchange 
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 مقدهم

 بسیاری انتقادات و هاگووگفت دستخوش ایران در پزشکی عمل و دانش اخیر هایسال در

 را تریعمیق و پیچیده هایشکاف و هاچالش نیز حوزه این اندرکاراندست و متولیان طرفی از شد.

 توسط سلامت کلی هایسیاست ابلاغ کشور، علمی جامع نقشه در سلامت حوزه به توجه کردند. احساس

 این جمله از پزشکی علوم آموزش در نوآوری و تحول هایبسته و سند تدوین رهبری، معظم مقام

  .پذیرفت صورت توجه این نیز روان سلامت و هابیماری حوزه در است. اخیر رویکرد

و ذکر این  های روانی در جامعه ایرانیدهنده اخیر از شیوع بالای بیماریطرح آمارهای تکان

ها به خود را در بین سایر بیماری GBDهای روانی در ایران اولین موضوع که به تدریج بیماری

دفتر  منجر شد تا های اجتماعینیز توجه ویژه رهبر انقلاب بر حوزه آسیباختصاص خواهند داد و 

سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد و الکل در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

های خود طرح تربیت کارشناس ارشد بهداشت روان را به پزشکی  آغاز به کار کرد و در نخستین برنامه

موختگان آن عنوان یک مدالیته دیگر در کنار کارشناس ارشد روانشناسی بالینی قرار داد تا دانش آ

به پیشگیری از گسترش ابتلائات  انگیزشی -رفتاری -بتوانند با تلفیق نظرات اجتماعی با دانش شناختی

 اجتماعی در جامعه کمک کنند.   -روانی

پرستاری در ایران هنوز بعد از گذشت که روان همه این موضوعات در حالی صورت پذیرفت

نتوانسته است در حوزه سطوح پیشگیری وارد نشده است بلکه اول  هایبیش از نیم سده نه تنها به عرصه

قابل ذکر است که دوم و سوم پیشگیری نیز به تعریف نقش و هویت اختصاصی خود دست یابد. گر چه 

گیری این شرایط ماهیت پیچیده و مبهم مراقبت روانی، تغییرات تاریخی در عرصه ظهور در شکل

پزشکی، تغییرات شرایط اجتماعی ایران پیدایش داروهای روانشناختی و کشف و منظرهای جدید روان

 اند. و عوامل نظیر آن مؤثر بوده

 2331در سال  PGNپرستاران به عنوان پرستاری در قالب تربیت روانهای رواناولین آموزش

شکل گرفت. این دوره تکمیلی یک ساله مبتنی بر آموزش بیمارستان در تهران در بیمارستان روزبه 

شناسی و شناسی، روانمحور بود که امکان در هم آمیختن مفاهیم عملی با نظریات بهداشت روان، جامعه

ساخت. در کنار این موضوع تربیت بهیار روانی در آموزشگاه شناختی را ممکن میهای تازه رواندرمان

این بیماران را ارتقاء داد داری( از و مراقبت )در معنای بهداشت و نگهداری بهیار روانی، سطح کیفی نگه

نویسند: و امکان مراقبت روانی با درهای باز را ممکن ساخت. منابع تاریخی در این خصوص می

 -بخش از «سنتو» پیمان عضو بازرسان کهبودند پرستاران مذکور آنچنان در بهبود وضع بیمارستان مؤثر »
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 بخشی که رخدادها این. «شدند شگفتی دچار ستارپر کم تعداد این با بیماران از مراقبت نحوه وهای باز 

 پیشرفت ماحصل واقع در داد رخ «زیمرمن اولین» هایتلاش و بهداشت جهانی سازمان توسط هاآن از

 Substantial) پایه روانی مداخلات دهه این در. بود دنیا در 2592 دهه در پرستاریروان

Psychotherapeutic Interventions) بود درمانی محیط یک ایجاد بر متمرکز هاآن از مهمی بخش که 

 . شدندمی فهم «روانی مراقبت» معنای به

 با ایجاد شمسی 2332 سال عمومی در پرستاری دوره به پرستاریروان آموزشی برنامه تسری

 این ورود و پرستاری کارشناسی دانشجویان برای روانپزشکی هایبخش در کارآموزی ماهه دو دوره

 گسترش برای ایحرفه تلاش مصادیق جمله از اعتیاد جمله از اجتماعی هایحوزه سایر به برنامه

(Extension) بسط و (Expansion) اولین دوره تخصصی  .بوددر این دهه   پرستاری روان تخصصی

توسط انستیتو روانپزشکی تهران شکل گرفت. وقوع  2396در سال  PNآموزش روان پرستاری به عنوان 

پرستاری را تحت تأثیر قرار داد. تجربه جنگ در ایران و بروز اختلالات و جنگ آموزش روانانقلاب 

و  تاثیر نبوده استپرستاری بیروانی نظیر استرس پس از سانحه در شکل گیری آموزش تخصصی روان

پرستاری در ایران پس از انقلاب به صورت آغاز آموزش تخصصی روانرا   2362دهه  توانمی

 ست. نادمحور وابسته به پرستاری عمومی و مبتنی بر آموزش دانشکده« شگرای»

نما وجود دارد: موضوع اول ایجاد بستر لازم برای تأمل و متناقض از این منظر دو موضوع قابل

و تدوین برنامه آموزشی در این « مراقبت روانی»پرستاری با ممکن شدن آموزش تخصصی توسعه روان

متناقض دوم، از سویی ماهیت گرایشی این برنامه است که تنها امکان ورود راستا است و موضوع 

درصد ممکن ساخت و از سویی دیگر آموزش مبتنی بر دانشکده  32تخصصی به این حوزه را به نسبت 

درمانی هیپرتروفی وانشناسی و انواع رویکردهای رواناست که در آن مفاهیم نظری بهداشت روان، ر

 ای منفعل در پذیرش یا انتقال دانش مراقبت روانی قرار داده شد.رستان به مثابه عرصهمیشد و نهاد بیما

 و طبی مدل گفتمان تسلط همراه به ایران در دهه دو از بیش آموزشی شیوه این شدن حاکم

 به منجر درمانی، مراقبت عمل عرصه به کاردرمانی و بالینی روانشناسی همچون هاییرشته سایر ورود نیز

 عمل حوزه از «روانی مراقبت» نظری حوزه گسست شدن ترعمیق و پرستاری روان هویت در بیشتر امابه

 نظری آموزش شدن فارغ بتوان را گسست این در موثر عامل ترینمهم شاید میان این در. شد آن

 .دانست «روانی مراقبت کیفیت بهبود مسئولیت» از «روانی مراقبت»

و نقش پاسخگوی آن در قبال کیفیت مراقبت در طی  موضوع گسست آموزش از مراقبت

 ترین موضوع در ایجاد تحول در نظام سلامت در دنیا و اخیراً در ایران  چند سال اخیر به عنوان محوری
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پاشنه آشیل  یامی در ماه اخیر از این تغییر به عنوان. وزیر بهداشت در پی په استمورد توجه قرار گرفت 

ر ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید و شروع برنامه تحول سلامت، نگاه »برد:  تحول نظام سلامت نام

دار در نظام سلامت، عمدتاً معطوف به حیطه درمان و سپس بهداشت بود. چرا که به نظر اصلی و اولویت

دام تر بوده و مشکلات موجود در این دو حوزه نیازمند اقرسید نتایج آن برای عموم جامعه ملموسمی

عاجل بود. اما با گذشت حدود یک سال از تحولات بهداشت و درمان و استقرار تیم جدید مدیریتی 

حوزه آموزش، حوزه آموزش عالی سلامت در مرکز توجه وزارت بهداشت به منظور تحول قرار گرفت. 

 های بهداشت و درمان خواهدچرا که تحول دراین بخش، رکن اساسی در ارتقای پاسخگویی حوزه

  «. ودب

 یک در هاارزش و مهارت دانش، چگونه که است اینروی ما پیش اساسی پرسشرو از این

 شاخصی «روان سلامت پرستاران» بتوان تا شوند چیده هم کنار در هماهنگ و متعادل یکپارچه، نظام

 ریبسیا مشخص هایحل راه چه گر که، است آن نکته  ؟کرد تربیت ایران در شمسی 2322 سده برای

 گذشته به نسبت ایران در روانی مراقبت موضوع هم سویی از اما اندشده پیشنهاد تحقیقات و منابع در

 موضوعاتی دیگر سویی از هم و است یافته تغییر جامعه انتظارات اساس این بر و است شده ترپیچیده

 آن آموزشی برنامه تویمح بازنگری ،2352 سال در «رشته» به روانپرستاری «گرایش» جایگاه تغییر نظیر

 کرده روانپرستاری هویت بسط و توسعه در سعی نارسا طور به چند هر قابل ذکر است برنامه جدید –

ای که ؛ به گونهاست کرده کمک آن ترتخصصی و تراختصاصی آموزش امکان افزایش به لیکن است

 تهران دانشگاه پرستاری هدانشکد از روانپرستاری مقطع در ارشد دانشجوی 32 گذشته سال 9 طی در

 نظیر هاییطرح خوردن کلید منجمله ایران در پرستاری تغییرات سایر کنار در -اند شده التحصیل فارغ

 جامعه سطح در پرستاری خدمات شدن شناخته رسمیت به بالینی، علمی هیئت جذب ،Residency طرح

 ها،بیمه توسط پرستاری خدمات تنگرف قرار پوشش تحت تدریجی امکان نیز و توسعه ششم برنامه در

 و تریکپارچه تر،پیچیده ساختاری نیازمند بالینی آموزش حوزه در ویژه به را پرستاریروان آموزش

 .است ساخته تغییرات این با همگامی و پاسخگویی جهت ترمتناسب

ن مهمتری چه گفته شد و ماحصل تجارب بالینی و مطالعات نظری، اعضای گروهبر اساس آن

آن را ایجاد یک نظام یکپارچه و مبتنی بر بافتار در آموزش  روانیراه پاسخگویی به پیچیدگی مراقبت 

سازی برای پدیداری صاحبان پرکتیس بازاندیش و نقاد نیازمند طراحی نظامی ظرفیت ماد. به زعم ندانمی

رستاری در راستای برنامه پگروه روان رویدو ساله پیش برنامه استراتژیکرو از ایناینچنینی است. 

و با « دانش در بافتار: رفتن فراتر از دانشگاه»دانشکده در جهت تغییر و توسعه اثربخش و با شعار 

ه طراحی شد«  PMHN در یکپارچه آموزش هایزیرساخت ارتقای و توسعه»محوریت برنامه عملیاتی 

 . است
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. 1 جدول

 هایاستراتژی

-روان گروه

 بر  پرستاری

 قوت نقاط اساس

ضعف و  

 

ای ه به جهت پیشبرد رویکرد توسعهپرستاری دانشکدعلاوه بر آن چه گفته شد گروه روان  

. موارد مطرح شده در جدول بر اساس 2رو است )جدول شماره هایی روبهخود با تهدیدها و فرصت

 برنامه راهبردی دانشکده و ترتیب مطرح شده در آن  با توجه به شرایط موجود در گروه است(. 

Opportunities 

 توسعه اثربخش گرا و تحول  رهبری 2

 مین و توسعه نیروی انسانی کارآمدتأ 1

3 KTE 

 ارتقاء کیفیت آموزش 3

 توسعه مجازی سازی در آموزش، پژوهش و مدیریت 9

 استقرار سیستم مدیریت اطلاعات و منابع 6

 المللیتوسعه انتشارات و ارتباطات بین 7

 های فراسازمانیتوسعه فعالیت 1

 خلق ثروت 5

Threats 

 اسلامی -اس هویت ایرانیسازی بر اسبومی 2

 ایسازی فرهنگ حرفهنهادینه 1

 پاسخگویی اجتماعی 3

 مشارکت در شبکه سازی 3

 

های با توجه به این موضوع که برنامه عملیاتی حاضر در عین تمرکز بر شعار برنامه و ایجاد زیرساخت

اتژیک فعالیت هایی را استر جدولهای مختلف ذکر شده در آموزش یکپارچه بایستی بتواند در حوزه

به ذکر ریز فوق، های تی پاسخگو در حوزهبا تمرکز بر برنامه عملیابرنامه ریزی کند، برنامه پیش رو 

 خواهد پرداخت. نیز ای های موردنظر در برنامه توسعهفعالیت

ساز آن برنامه در قالب نقشه یا بدیهی است در قسمت دوم به جهت ماهیت پیچیده و یکپارچه

های ارزیابی و ارزشیابی به سازی و تدوین شاخصه های مفهومی ارائه خواهد شد و جهت شفافنقش

 ای ارائه خواهد شد. صورت مرحله
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 ربانهم عملیاتی
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 ردیف رئوس برنامه عنوان برنامه فرد مسئول هاریز فعالیت شاخص ارزشیابی

 
  بر اساس جداول برنامه

 ایتوسعه

 در  آموزش زیرساخت متغیرهای از برداری نقشه .1

 عمل و نظر حوزه در پرستاریروان

 در پرستاریروان در  تخصصی نقش  کردن تئوریزه .2

 عمل و نظر حوزه

-روان آموزش در ارتباطی الگوهای از برداری نقشه .3

  عمل و نظر حوزه در پرستاری

 حوزه در موجود  دانش ترجمان فرایند  تبیین .4

 و پرستاریروان در بافتار بر مبتنی و یکپارچه آموزش

 مدل طراحی

مدیر گروه با مشارکت 

کلیه اعضای دپارتمان 

 پرستاریروان

 

زیرساخت ارتقای و توسعه .1

 در یکپارچه آموزش های
PMHN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه  و گراتحول  رهبری

حفظ و ارتقای ت جه اثربخش

 -موزشیآجایگاه برتر در حوزه 

 پژوهشی و بالینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
  یک جلسه حداقل

 گروهی در هر ترم

 
  یک جلسه حداقل

 بازخورد در هر ترم

 

مشترک جلسات معیارهای ارزیابی بر اساس تدوین  .1

 گروهی 

 دوره ای و ارائه بازخوردارزیابی  .2

 

 مشارکت با گروه مدیر

 دپارتمان اعضای کلیه

 پرستاریروان

 تضمین فرایندهای استقرار .2

درون  ارزشیابی و تکیفی

 گروهی

- 

 

همکاری اعضاء گروه در اجرای تعالی سازمانی ایزو و  .1
5s 

 مشارکت با گروه مدیر

 دپارتمان اعضای کلیه

 پرستاریروان

 

 

 

 

 

پیگیری تعالی سازمانی،  .3

 5sایزو،
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  عضو هیئت  2جذب

سال  2علمی در  

)حداقل یک نفر عضو 

 هیات علمی بالینی(

 تعاملات و علمی هیئت جذب قشهن ترسیم و تدوین .1

 حوزه این در نگاریآینده اساس بر گروهیدرون

 افراد صلاحیت ارزشیابی جهت لازم معیارهای تدوین .2

 داوطلب

ارزشیابی توسط   جذب نیرو به وسیله فراخوان، .3

کمیته ارزشیابی دانشکده و مصاحبه و انتخاب افراد 

 مناسب 

در  شناسایی و بکارگیری افراد متخصص موجود .4

آموزش و درمان با اولویت جذب از کادر داخل 

 دانشگاه

 استفاده از حداکثر توان و کارایی اعضای موجود .5

 

مدیر گروه با مشارکت 

 هیئت کلیه اعضای

 علمی

 علمی کادر جذب و تامین .1

 هایفعالیت انجام برای

 گروه پژوهشی و آموزشی

 پرستاریروان

 

 

 

 

 

 

 

تأمین و توسعه نیروی انسانی 

 دکارآم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

  برگزاری حداقل یک

ارزیابی فعالیت در جلسه 

 هر ترم 

 ارایه شرح وظایف به اعضای گروه .1

 کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت های مختلف اعضا  .2

ارایه بازخوردهای لازم در زمان های مناسب و به  .3

 موقع 

 در نظر گرفتن سیستم خود ارزشیابی در گروه .4

 مشارکت با گروه مدیر

 هیئت اعضای کلیه

 علمی

توسعه نیروی انسانی بر  .2

 اساس نقشه گروهی 
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  برگزاری حداقل یک

کارگاه آموزشی در هر 

 ترم 

 

  شرکت حداقل یکی از

-اعضای گروه در کمیته

 های علمی دانشکده

 

  برگزاری ژورنال کلاب

 حداقل هر دو ماه یک بار 

 

  شرکت در کارگاه های

های آموزشی یا کنفرانس

ه حداقل مرتبط با رشت

 در هر ترم یک بار

 

تشویق اعضاء گروه جهت شرکت و برگزاری کارگاههای  .1

 آموزشی، سمینارهای داخلی و خارجی

در نظر گرفتن تسهیلات جهت شرکت و ادامه تحصیل . 2 

 در مقطع دکتری

معرفی افراد واجد شرایط جهت استفاده از فرصت های . 3 

 مطالعاتی

ی در رابطه با موضوعات برگزاری کارگاه های آموزش .4

 روان پرستاری

 گماردن اعضاء گروه در کمیته های علمی و تخصصی. 5 

در نظر گرفتن تسهیلات و امتیازاتی جهت شرکت در . 6 

 کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی

 برگزاری ژورنال کلاب در داخل گروه . 7

 دنتهیه منابع علمی به روز و در اختیار اعضا قرار دا. 8

شرکت اعضای گروه در کلاس های درسی رشته . 9

روانپرستاری با توجه به جدید بودن بعضی از عناوین 

 درسی در ترم آینده

 آموزشی درپژوهش  های. تدوین طرح9 

شرکت در دوره های بازآموزی و کارگاه های مرتبط . 11 

 با رشته

 کوتاه های دوره خدمت ضمن آموزش ریزی رنامه. ب11

 یتخصص مدت

 

 

مدیر گروه با مشارکت 

 هیئت کلیه اعضای

 علمی

هیات اعضای توانمندسازی  .1

   علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش کیفیت ارتقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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  برگزاری جلسات آموزشی

مبتنی بر بیمارنما و روش 

آسکی در مقطع 

حداقل یکبار  کارشناسی

 در هر دوره

 

  استفاده از روش آسکی

در ارزشیابی مقطع ارشد 

یکبار در طول  حداقل

  مقطع

در آموزش و  OSCEپایلوت استفاده از روش  .1

 پرستاریارزشیابی بالینی روان

مدیر گروه با مشارکت 

 کلیه اعضای هیئت

 علمی

 

 

 
 
 

 نوین هایروش استقرار .2

و ارزشیابی  آموزشی

 آموزشی

  1 . اجرای الگوی کسب شایستگی بالینی دانشجویان

 کارشناسی پرستاری بهداشت روانی

استفاده از روش های نوین تدریس و فعال کردن . 2

 دانشجویان در یادگیری

 به روز رسانی مطالب درسی. 3

ارتقای سطح کیفی آموزش در مقطع ارشد با توجه به . 4

 رویکرد بالینی

سوق دادن دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سمت . 5

انتخاب عناوین کاربردی با توجه به نیازهای جامعه برای 

 ان نامه هاپای

کمک گرفتن از توان دانشجویان مقاطع تحصیلات . 6

تکمیلی در آموزش و راهنمایی دانشجویان کارشناسی و 

 ارشد

تشویق و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در فرایند . 7

 یادگیری-یاددهی

مدیر گروه با مشارکت 

 هیئت کلیه اعضای

 علمی

-Competencyرویکرد  .3

based  به تحصیلات

 پرستاریروانتکمیلی در 
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  برگزاری حداقل یک

 جلسه مشترک در هر ترم

 

  بازدید از مراکز حداقل

 یکبار در هر ترم

 تسهیل ارتباط آموزش و بالین. 1

 برگزاری جلسات با مسئولین بالین . 2

 بازدید از مراکز بالین. 3

 

مدیر گروه با مشارکت 

 دپارتمان کلیه اعضای

 

 

 

 

 

 
 

آموزش و  ارتقاء ارتباط بین .4

  بالین

-روان برنامه ریزی جهت اخذ مجوز راه اندازی  .1 -

 درمقطع کارشناسی ارشدپرستاری گرایش محور 

 تامین نیروی انسانی و منابع مورد نیاز .2

 

 

 

 مشارکت با گروه مدیر

 دپارتمان اعضای کلیه

توسعه رشته های تخصصی  .5

 و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برگزاری جلسات

وهی حداقل ارزشیابی گر

 یک بار در هر ترم

تنظیم برنامه های درسی و کنترل و نظارت بر چگونگی . 1

 اجرای آنها

کنترل و نظارت بر روند اجرای برنامه های آموزشی . 2

 توسط اعضا از طریق ارزشیابی

 گرفتن گزارش عملکرد از اعضا در پایان ترم تحصیلی. 3

یزی جهت رفع ارایه بازخورد به اعضای گروه و برنامه ر. 4

 نواقص

 

 

 

 مشارکت با گروه مدیر

 دپارتمان اعضای کلیه

نظارت، ارزیابی و توسعه  .6

مبتنی  ارزشیابی آموزشی

 بر خود ارزشیابی گروهی 
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 های بازبینی اولویت

 پژوهشی گروه

 
  پژوهش در  ارائه طرح

آموزش حداقل یک بار 

 در هر سال

  چاپ حداقل دو مقاله در

  هر سال توسط اعضاء 

ارایه طرح پژوهشی توسط مدیرگروه و اعضا و آماده . 1

به عنوان فرآیند برتر در ها رکت در جشنوارهشکردن برای 

 آیندهسال 

طراحی کتاب درسنامه جهت استفاه دانشجویان در . 2

 مقطع کارشناسی ارشد

 تشویق اعضاء گروه به تالیف و  ترجمه کتب مورد نیاز. 3

کاربردی متناسب با موضوعات های پژوهشی ارایه  طرح. 4

 و مسائل خاص روانپرستاری جامعه

 استفاده بهینه از دانشجویان علاقمند و رعایت حقوق. 5

 های پژوهشیآنان در امر ترجمه، تالیف و طرح

 

 

 

 مشارکت با گروه مدیر

 دپارتمان اعضای کلیه

و مسئولیت سرکار 

 خانم دکتر قدیریان

افزایش میزان و کیفیت  .1

 لمی در گروهتولیدات ع

 

 

توسعه پژوهش مبتنی بر حل 

 مساله

 

 

4 

  جلسه  4برگزاری حداقل

مجازی در هر ترم توسط 

 اعضاء 

  و به روز رسانی تکمیل

ای وب سایت حرفه

 ماه اول 6فارسی گروه در 

 ها و محتواهای مبتنی بر وب ها، برنامهایجاد دوره. 1

 هر در درسی هایکلاس از بخشی سازیمجازی. 2

Course  جلسه( 4)حداقل 

 . ارائه محتوا از طریق وب مانند وبینار و غیره3

. طراحی کانال مبتنی بر گروه در حوزه مدیریت 3

 پژوهشی -آموزشی

 . توسعه وب سایت گروه به فارسی و انگلیسی4

 

 

مدیر گروه با مشارکت 

اعضاء و با مسئولیت 

جناب آقای دکتر 

 رحیمی

   توسعه آموزش الکترونیکی .1

 در سازی مجازی هتوسع

 مدیریت و پژوهش آموزش،

 

5 

 (GDSS. ایجاد سیستم حمایت از تصمیم گروهی )1 -

 (ESهای خبره ). ایجاد سیستم2

 

مدیر گروه با مشارکت 

 اعضاء

 مدیریت سیستم استقرار ایجاد سیستم های حمایتی .1

 منابع و اطلاعات

6 
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  تکمیل و به روز رسانی

ای وب سایت حرفه

ماه  6در گروه  انگلیسی

 اول

  شرکت در کنفرانس بین

المللی حداقل یک بار در 

هر سال توسط یکی از 

 اعضاء 

  اجرای حداقل یک تله

کنفرانس یا سخنرانی 

 بین المللی در هر سال

 توسعه وب سایت انگلیسی .1

 المللی بینجذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی  .2

المللی جهت جذب دانشجوی های بینطراحی پروژه .3

 المللو نیز مشاورین بین المللبین

 المللهای بازدید بینتنظیم برنامه .4

 المللیهای بینشرکت در کنفرانس .5

های بین المللی و یا ریزی اجرای تله کنفرانسبرنامه .6

 المللی در این حوزهدعوت از سخنرانان بین

 

 

 

 

 

مدیر گروه با مشارکت 

 اعضاء

 المللیایجاد تعاملات بین .1

 

 

 

 

 
 

 ارتباطات و انتشارات توسعه

 المللیبین

7 

 

 

 

  همیاری گروهی جهت

چاپ  حداقل یک مقاله 

رتبه اول یا دوم توسط 

 هر عضو در هر سال

 

المللی توسط اعضای ها و مقالات بینگزارشارائه  .1

 گروه

 

 

مدیر گروه با مشارکت 

 اعضاء

 المللیتوسعه انتشارات بین .2
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  اجرای حداقل یک برنامه

 ای در هر سالرسانه

 

 جرای حداقل چهار ا

برنامه بازآموزی در هر 

 سال توسط گروه

 

  اجرای حداقل دو

کنفرانس فصلی در سال 

 در بیمارستان روزبه 

نظرخواهی از مربیان ارشد، سوپروایزهای آموزشی و . 1

سرپرستاران بخش های روانپزشکی در رابطه با نیازهای 

های آزاد دانشکده و آموزشی و هماهنگی با دفتر آموزش

 فراخوان از طریق دفتر بازآموزی 

ایجاد امکانات و فرصتهای مناسب برای برگزاری و . 2

گرفتن مجوزهای لازم برای کارگاه های آموزشی و 

 سمینارها

 های صدا و سیما نظیر صدای سلامتشرکت در برنامه. 3

طراحی و برنامه ریزی کارگاه ارتباط موثر و بهداشت . 4

 ام به دفتر بازآموزیروانی جهت بازآموزی و اعل

هیه و تنظیم کنفرانس فصلی در بیمارستان روزبه . ت5

 جهت همکاران پرستاری و روان پرستاری

 

 

مدیر گروه با مشارکت 

 اعضاء

-همکاری در توسعه عرصه .1

-هبرنامو  محور ای جامعه

 ای آموزشیهای توسعه

 های فراسازمانیتوسعه فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

8 

 های آزاددازی مرکز آموزشانطراحی سازوکار راه .1 -

 های آزاداخذ مجوز مرکز آموزش .2

 

 

 مدیر ذیربط، مسئولین

 گروه اعضای و

های سرویستوسعه  .1

ای و برون دانشکدهخدمتی 

 محور جامعه

 

 

 9 ثروت خلق

های سازی هیات علمی در زمینهتوانمند. 1 

 فرهنگی

اخلاقی و فرهنگ سالم  -ایشویق رفتار حرفه. ت2

 سازمانی

 

  

 مدیر ذیربط، مسئولین

 گروه اعضای و

ریزی جهت ارتقای برنامه .1

ای اخلاقی در تعهد حرفه

 تمامی فراگیران

 

 هویت اساس بر سازیبومی

 سازینهادینهو  اسلامی-ایرانی

 ایحرفه فرهنگ

11 
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  نظرسنجی
Stakeholders 

 

راه حل های مناسب در ارائه راهکارهای جدید برای . 1

 همکاران مشاوره دانشجویان و 

ارتقاء مرکز مشاوره و راهنمایی جهت دانشجویان و . 2

 کارکنان 

 طلاع رسانی به دانشجویان و همکاران . ا3

 تعیین وقت و مکان مناسب برای مراجعه کنندگان. 4

سیم کار و مشخص نمودن ساعت کاری برای اعضاء . تق5

 گروه مشاوره

 در صورت نیاز ارجاع به مراکز و افراد متخصص. 6

 رعایت رازداری و مسائل اخلاقی مشاوره . 7

 ارائه گزارش به مدیر گروه توسط اعضاء. 8

در نظر گرفتن قسمتی از سایت گروه برای خدمات . 9

 مشاوره 

 راه اندازی کانال آموزشی در زمینه روان . 11

 تهیه بولتن ها و بروشورهای آموزشی. 11

 برگزاری کارگاه های ضمن خدمت توانمندسازی. 12

 دانشجویان و کارکنان 

 

 

مدیر گروه با مشارکت 

اعضاء و با مسئولیت 

 موقری جناب آقای 

فراهم نمودن تسهیلات در  .1

جهت ارائه نمودن خدمات 

 توسط اعضاء هیات علمی  

 11 اجتماعی پاسخگویی 

 ارتقا فرآیندهای مدیریتی  .1 نظرسنجی اعضا 

 ایجاد منابع جدید .2

 ارتقاء رفاه اعضا گروه .3

های و اجرای برنامه پیگیری   .4 

 رفاهی گروه

13 
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ایربانهم توسعه  
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 .1شکل 

نقشه مفهومی 

های زیرساخت

آموزش یکپارچه 

 PMHNدر 

Relational 

Typological Ideational 

Quality  

Improv

ement 

  

 

Variables Identities 

Communications 
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4. 

Knowledge 

Translation 

Emerge 

1. TL 

Mapping major 

theoretic and 

contextual variables 

2. IL 

Theorizing PMHN role 

identity from theory 

and context 

perspectives 

 

3. RL 

Mapping social 

networks  

 

 

 

 .2شکل 

فرایند برنامه 

عملیاتی به تفکیک 

 مراحل
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 ماهه اول( 6) در حوزه نظر و عمل پرستارینقشه برداری از متغیرهای زیرساخت آموزش  در روان . 1جدول 

  پیشنهادی یابیارزش-شاخص ارزیابی اهداف استراتژیک دانشکده هدف ویژه ریز فعالیت 

طراحی گروه یا گروه های متمرکز درون دانشکده ای با  .1

عضویت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات 

 تکمیلی گروه

 -طراحی گروه یا گروه های متمرکز تیمی دانشکده .2

 بیمارستان

در و سلسله جلسات متن خوانی  و گو فتگبرگزاری پنل .3

 بیمارستان-این خصوص در سطح دانشکده

 

-تعیین و تبیین متغیرهای کلیدی در آموزش روان

 دیالوگ تیمی درون گروهی پرستاری با رویکرد 

 

ارتقاء زیر ساخت های و   1جدول  در راستای

 دانشی 

  گروهی یک جلسهداقل ح

 بیمارستان -کدهشتیمی دان یک جلسهداقل ح

 مشترک یک پنلداقل ح

 متن خوانی دو جلسهداقل ح

با جلب مشارکت صاحب تخصصی  برگزاری تله کنفرانس .1

 در این خصوص نظران بین المللی 

 

-تعیین و تبیین متغیرهای کلیدی در آموزش روان

 بین المللی  دیالوگرویکرد  پرستاری با 

و در ارتباط با امور بین  11در راستای  جدول 

 الملل

 برگزار شدهتله کنفرانس  یک جلسهداقل ح

رستاری راه اندازی سلسله جلسات تحول در آموزش روانپ .1

با دعوت از اعضای انجمن روانپرستاری با رویکرد تقویت 

 انجمن حرفه ای

 

-تعیین و تبیین متغیرهای کلیدی در آموزش روان

 در رشته فعالیت انجمن محور پرستاری با رویکرد

 یک جلسهحداقل  در راستای  ارتقاء زیر ساخت های دانشی 
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 تشکیل تیم پژوهش  .1

 ی با عنوان  هدف کلی این مرحلهطراحی طرح تحقیقات .2

واسپاری ریزفعالیت های طرح به اعضای تیم درون  .3

گروهی متشکل از اعضای هیات علمی، دانشجویان و 

 و با جلب مشاورین بین المللی اعضای بیمارستان

پرستاری متغیرهای کلیدی در آموزش روان نقشه برداری

 پژوهش مبتنی بر نیازبا رویکرد   

تولید دانش، بازیابی زیر ساخت   ؛3جدول شماره 

 جدید پژوهش،

؛ حوزه دانشجویی، ایجاد فضای 4جدول شماره 

 شاداب و فعال دانشجویی،  

 ؛ امور بین الملل11جدول 

 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته یکرائه ا

 و داخلی مقاله بین المللییک 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 ماهه دوم( 6) پرستاری در حوزه نظر و عملتخصصی  در روان تئوریزه کردن  نقش: 2جدول 

 ارزشیابی-شاخص ارزیابی اهداف استراتژیک دانشکده هدف ویژه فعالیت ریز 

طراحی گروه یا گروه های متمرکز درون دانشکده ای با  .1

عضویت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات 

 تکمیلی گروه

 -طراحی گروه یا گروه های متمرکز تیمی دانشکده .2

 بیمارستان

متن خوانی در  و گو  و سلسله جلساتگفتبرگزاری پنل .1

 بیمارستان-این خصوص در سطح دانشکده

 

تئوریزه کردن نقش تخصصی در روان پرستاری  با 

 دیالوگ تیمی درون گروهیرویکرد   

  گروهی یک جلسهداقل ح در راستای  ارتقاء زیر ساخت های دانشی 

 بیمارستان -تیمی دانشکده یک جلسهداقل ح

 مشترک یک پنلداقل ح

 متن خوانی دو جلسهداقل ح

  پژوهش تیم .تشکیل1

مرحله و  این کلی هدف  عنوان با تحقیقاتی طرح طراحی .2

و  Role delineation studyبه روش  قوم نگارانه و  

 با جلب مشاورین بین المللی

 درون تیم اعضای به طرح های ریزفعالیت واسپاری .3

 و دانشجویان علمی، هیات اعضای از متشکل گروهی

 بیمارستان اعضای

کردن نقش تخصصی در روان پرستاری  با  تئوریزه

 پژوهش مبتنی بر نیازرویکرد   

؛ تولید دانش، بازیابی زیر ساخت  3جدول شماره 

 جدید پژوهش،

؛ حوزه دانشجویی، ایجاد فضای 4جدول شماره 

 شاداب و فعال دانشجویی، 

 ؛ امور بین الملل11جدول 

 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته یکرائه ا

 و داخلی مقاله بین المللییک 
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  هشپژو تیم .تشکیل1

آینده نگاری  در حوزه  هدف  با تحقیقاتی طرح طراحی .2

 پرستاری در ایران روان

 درون تیم اعضای به طرح های ریزفعالیت واسپاری .3

 و دانشجویان علمی، هیات اعضای از متشکل گروهی

 بیمارستان اعضای

تئوریزه کردن نقش تخصصی در روان پرستاری  با 

 آینده محوررویکرد   

تولید دانش، بازیابی زیر ساخت  ؛ 3جدول شماره 

 جدید پژوهش، 

؛ حوزه دانشجویی، ایجاد فضای 4جدول شماره 

 شاداب و فعال دانشجویی، 

 ؛ امور بین الملل11جدول 

 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته یکرائه ا

 و داخلی مقاله بین المللییک 

 تنظیم برنامه بازدید بین المللی  .1

 

تئوریزه کردن نقش تخصصی در روان پرستاری  با 

 بین المللیدیالوگ  رویکرد   

 یک برنامه بازدید در دو سالداقل ح ؛ امور بین الملل11جدول 

راه اندازی پنل های  بازتعریف نقش در روانپرستاری با  .1

 رویکرد انجمن محور  

تئوریزه کردن نقش تخصصی در روان پرستاری  با 

 در رشته فعالیت انجمن محوررویکرد   

 ؛ ارتقاء زیر ساخت آموزشی، 1جدول شماره 

 ؛ تولید دانش3جدول شماره 

 

 یک پانلداقل ح

آغاز دیالوگ های  فرادیسیپلینی در خصوص نقش    .1

تخصصی روانپرستار  با راه اندازی جلسات نقد و بررسی 

 مقوله بیماری و سلامت روان

تئوریزه کردن نقش تخصصی در روان پرستاری  با 

 دیالوگ فرادیسیپلینیرویکرد   

 ر ساخت آموزشی، ؛ ارتقاء زی1جدول شماره 

 ؛ تولید دانش، 3جدول شماره 

 ؛ ادغام آموزش6جدول 

 یک جلسهداقل ح

های بازدید از مراکز متعدد مرتبط اجرای سلسله  برنامه  .1

 با مقوله  بیماری و بهداشت روان

تئوریزه کردن نقش تخصصی در روان پرستاری  با 

 دیالوگ  بافتار محوررویکرد   

ارتقاء زیر ساخت آموزشی، جدول  ؛1جدول شماره 

 ؛ ادغام آموزش6؛ تولید دانش، جدول 3شماره 

 ماه 6یک برنامه بازدید در هر داقل ح
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 ماهه سوم( 6) الگوهای ارتباطی در آموزش روانپرستاری در حوزه نظر و عملنقشه برداری از . 3جدول 

 ارزشیابی-شاخص ارزیابی اهداف استراتژیک دانشکده هدف ویژه ریز فعالیت 

  پژوهش تیم تشکیل .1

مرحله  این کلی هدف  عنوان با تحقیقاتی طرح طراحی .2

و با جلب  Social Network Analysisبه روش 

  مشاورین بین المللی

 درون تیم اعضای به طرح های ریزفعالیت واسپاری .4

 و دانشجویان علمی، هیات اعضای از متشکل گروهی

 بیمارستان اعضای

طی و مفاهیم  شبکه ای  الگوهای ارتبا تعیین و تبیین 

 در آموزش روانپرستاری در حوزه نظر و عمل

 انطباق نقشه های نظری و عملی الگوهای ارتباطی  

تعیین و تبیین شکاف های ارتباطی حوزه نظر و عمل 

 پرستاریآموزش روان

 

؛ تولید دانش، بازیابی زیر ساخت  3جدول شماره 

 جدید پژوهش، 

؛ حوزه دانشجویی، ایجاد فضای 4جدول شماره 

 شاداب و فعال دانشجویی، 

 ؛ امور بین الملل11جدول 

 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته یکرائه ا

 و داخلی مقاله بین المللییک 
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 ماهه چهارم( 6) پرستاری و طراحی مدلفرایند ترجمان دانش  موجود در حوزه آموزش   یکپارچه و مبتنی بر بافتار در روان  تبیین. 4جدول 

 ارزشیابی-شاخص ارزیابی اهداف استراتژیک دانشکده هدف ویژه لیت ریز فعا

   پژوهش تیم تشکیل.1

 مرحله  این کلی هدف  عنوان با تحقیقاتی طرح طراحی .2

 و با جلب مشاورین بین المللی

 درون تیم اعضای به طرح های ریزفعالیت واسپاری  .3

 و دانشجویان علمی، هیات اعضای از متشکل گروهی

 رستانبیما اعضای

 

 ای و ارتباطی  های  تیپولوژیک، اندیشهسازی لایهیکپارچه

  Thrillerتعیین نقطه 

 Thrillerطراحی مدل  با تمرکز بر نقطه 

؛ تولید دانش، بازیابی زیر ساخت  3جدول شماره 

؛ حوزه دانشجویی، 4جدید پژوهش، جدول شماره 

؛ 11ایجاد فضای شاداب و فعال دانشجویی، جدول 

 ن المللامور بی

 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته یکرائه ا

 و داخلی مقاله بین المللییک 

دهی جلسات درون گروهی، بین گروهی و بین شکل .1

 المللی در این خصوص

 

؛ تولید دانش، بازیابی زیر ساخت  3جدول شماره  ایجاد زیرساخت اقامه مدل با رویکرد دیالوگ محور

؛ حوزه دانشجویی، ایجاد 4جدید ، جدول شماره 

؛ امور 11ل فضای شاداب و فعال دانشجویی، جدو

 بین الملل

 

 یک جلسهداقل ح

دهی جلسات با محوریت دیالوگ های سیاست شکل .2

 گزارانه با حضور اعضای موثر در سیاست گزاری حرفه ای 

 

ایجاد زیرساخت اقامه )پیاده سازی( مدل با رویکرد 

Policy Making 

 یک جلسهداقل ح ؛ توسعه و ارتقاء زیر ساخت1جدول 
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کیل کمیته های تغییر و توسعه اثربخش  در حوزه تش .1

 های متعدد برآمده از مدل نهایی 

 تشکیل کمیته تضمین کیفیت و اعتبار بخشی .2

 تشکیل کمیته هماهنگ ساز  .3

 مدل اقامه نقشه طراحی

؛ پرستاریدپارتمان روان:توسعه  های  طراحی نقشه

؛ زیرساخت های نیروی انسانی و جذب هیئت علمی

آموزش یکپارچه و رویکردهای الی  ؛ م-تجهیزاتی

 یکپارچه  تضمین کیفیت مدل؛ آموزشی

طراحی ساختارهای هماهنگ ساز در پاسخ به پیچیدگی 

 و پویایی مدل

 ارائه گزارش عملکرد کمیته ها ؛ توسعه و ارتقاء زیر ساخت1جدول 

 ارائه نقشه های توسعه 
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 زمان اجرا هب ماه 

  35 34 33 32 31 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مان كلز فعاليتهای اجرائی رديف

                                     6 عمل و نظر حوزه رد رپستاری ¬روان رد  آموزش زریساخت متغیراهی از ربداری  نقشه 1

صصی نقش  کردن تئورزیه 2 تخ
                                     6 عمل و نظر حوزه رد رپستاری ¬روان رد  

                                     6 عمل و نظر حوزه رد روانپرستاری  آموزش رد ارتباطی الگواهی از ربداری  نقشه 3

 طراحی و رپستاری ¬روان رد بافتار رب مبتنی و یکپارهچ   آموزش حوزه رد موجود  دانش تجمان فرایند  نییبت 4

 مدل

6                                     

 24                                     

 

 گانت چارت


