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 اهداف کلی:

 G1  :تربیت نیروی انسانی ماهر ، متعهد و اخالق مدار 
 G2 :توسعه شاخص های کمی و کیفی آموزشی و پژوهشی با رویکرد جامعه محور 
 G3 : دانشجویانتوانمند سازی مداوم اعضاء هیات علمی ، کارکنان و 
 G4 : نهادینه سازی رویکرد مدیریت مشارکتی از طریق افزایش میزان اعتماد ، رضایت و جلب همکاری ارائه دهندگان و

 دریافت کنندگان خدمات 
 G5 :دانشجویان از اقوام مختلف کشور برابر بهت اارائه خدم 

 رسالت

 می باشد. های استان زنجان شهرستاندر سطح  تنها دانشکده  ن به عنوادانشکده پرستاری ابهر 

) کارشناساای مقطاا سااه دو رشااته  پرسااتاری و فوریاات هااای پاایش بیمارسااتانی و  در حاااح حاضاار ایااک دانشااکده در

 پرستاری، کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فوریت های پیش بیمارستانی( دانشجو می پذیرد.

 .برعهده داردموزش و تربیت  موثر و کارامد دانشجویان را آوظیفه ایک مجموعه 

دانشااجویان ایااک دوره هااا ماای تواننااد بااا کسااب دانااش و مهااارت هااای  زم باارای رفاا  نیازهااای جامعااه، بااا رعایاات بااا تریک 

استانداردها برای ارائه خادمات مراقتتای در کوتااه تاریک زماان ممکاک و باا کیفیات مطلاوا، جهات مراقتات پایش بیمارساتانی 

آمااوزش و پاارورش پرساان  مجاارا ،کارآمااد و متعهااد بااه ارزشااهای . ماااده شااوندو بیمارسااتانی بااه بیماااران و م اادومان آ

 .وم پرستاری و فوریتهای پزشکی استاسالمی و انسانی بخشی از رسالت آموزش عل

 چشم انداز

  بر اساس برنامه درسی ، دانشجویان همگام با تحوح جامعه مطابق با استانداردهای بیک المللی در ده ساح آینده آموزش

 بتینند.

  مطابق شرح وظایف باشندفارغ التح یالن مقط  کارشناسی پرستاری و فوریت های پزشکی با انجام ایک برنامه قادر 

 تعییک شده، خدمات مطلوبی را ارائه دهند.

   ختلف متوانند در زمینه های ببا تدویک برنامه درسی مطابق با استانداردهای بیک المللی، فارغ التح یالن ایک رشته ها

 ارائه خدمات مشارکت کنند.

   در مراکز اورژانس پزشکی ، موثرتریک و مقرون به صرفه تریک خدمات برای بهتود سالمت جامعه و کاهش مرگ و میر

 .شود طح منطقه ای و بیک المللی ارائهبرای دریافت کنندگان خدمات در س

  تحقیقاتی مراکز درمانی منطقه به منظور انجام پژوهش تیم مشترک تحقیقاتی بیک اعضای هیات علمی دانشکده با تیم

 های مختلف بر اساس اولویت ها و نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه تشکی  شود.

 ارزش ها 

 خدمت مشتاقانه 

 حفظ کرامت انسانی 



 عم  در چهارچوا مقررات و قوانیک 

 رعایت حقوق خدمت گیرندگان 

 رعایت نزاکت و اخالق اسالمی 

  و ان افرعایت عدالت 

 خویشتک داری و گشاده رویی 

 حفظ اسرار خدمت گیرندگان 

  پرهیز ار اسراف و تتذیر 

 رعایت سلسسله مراتب اداری 

  نظم و ترتیب در امور 

  مدیریت زمان 

 جدیت و تالش در وظایف محوله 

  شایسته سا ری 

 پاسخگو 

 مدیریت ستز 

  همکاری گروهی 

 قوتنقاط 

   داشتک ساختمان مستق 

  مناسبفضای اموزشی 

 وجود مرکز یادگیری مهارت های بالینی مجهز 

 وجود آزمایشگاه مجهز 

 وجود اساتید توانمند و بومی 

 وجود پرسن  متعهد دلسوز و کارامد 

  برخورداری از سایت فناوری اطالعات مجهز 

  با پهنای باند مناسبوجود اینترنت 

 ضعفنقاط 

 نتود سالک امتحانات 

  نتود سالک ورزشی 

 سلف سرویس نتود فضای کافی 

  عدم امکان طتخ مستق  غذا از بیمارستانشپزخانه و آنداشتک 

 زکمتود فضای ست 

 برای کارکنان و دانشجویان نداشتک پاکینگ مسقف 

 ویاننداشتک اتاق استراحت مناسب دانشج 



 کمتود وسای  ورزشی و فضای مناسب 

 نداشتک فضای مناسب برای بوفه و کافی شاپ 

  چاپ و تکثیرنداشتک فضای مناسب برای 

 نداشتک اتاق مستق  جهت چاپ و تکثیر سوا ت امتحانی 

  آموزشی چندرسانه ایجهت تهیه فیلم های مستق  نداشتک استودیو 

   زمون ها به صورت مستق آنداشتک نرم افزار تحلی 

  نداشتک اتاق آزمون مجازی مستق 

 به خ وص جهت رشته فوریت های پیش بیمارستانی کمتود فضای فیزیکی مرکز یادگیری مهارت های بالینی 

 بخشی از نمای پشت ساختمان کافی ایمنی  نتود 

 تهدید ایمنی سازه ساختمان به د ی  مکان نامناسب مخزن فاضالا و بستر نامناسب ساختمان  

 کمتود اعضای هیات علمی نستت به سرانه استاندارد دانشجو 

  دارد دانشجوناستاکمتود مربی بالینی نستت به سرانه 

  پله های اضطراری جهت محافظنتود 

 ها فرصت

 مجاورت با مرکز آموزشی درمانی الغدیر 

  وجود سه بیمارستان در شهرستان 

 وجود پایگاه های فوریت های پیش بیمارستانی در شهرستان 

  نزدیکی به پایتخت 

 قراگرفتک شهرستان ابهر در مسیر ترانزیت 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهراستفاده از خوابگاه های 

 (توسط اعضای هیات علمی 17/4استفاده از ستک آموزش مجازی طتق آییک نامه آموزشی )واحد درسی 

 هاتهدید

 قرارگیری ساختمان دانشکده در مسیر سیالا 

 تاخیر در پرداخت حق التدریس اساتید مدعو 

 تاخیر در پرداخت حق تمام وقتی اعضای هیات علمی 

  پرداخت حق التدریس اعضای هیات علمیتاخیر در 

 نتود هیات علمی با پایه رشته فوریت های پیش بیمارستانی در دانشکده 

 )...نداشتک بخش های تخ  ی بالینی)بخش آنکولوژی، سوختگی، جراحی اع اا 

 نداشتک کیس های متنوع و کافی برای اموزش مناسب دانشجو 

 عدم تخ یص پک صتحانه به دانشجویان 

  خوابگاه دولتی و خودگردان برای دانشجویان غیر بومی نداشتک 

 س حم  و نق  شهری همگانییدوری از شهر و عدم اخت اص سرو 



 به ترتیب اولویت: عملیاتی جهت اهداف استراتژیکبرنامه 
 

 

 

 

 تربیت نیروی انسانی ماهر ، متعهد و اخالق مدار: G1   :1هدف کلی 

 آنها یابیو ارز شیو پا یآموزش یندهایارتقاء مستمر فرآ   : هدف اختصاصی

 یو مجاز یحضور یآموزش تیفیک یارتقا  استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی( ردیف
بودجه قابل پیش 

 بینی

 درصد تحقق

1 
متناسب با  یآموزش یکارگاه ها یبرگزار

 سنجینیاز 
 1406 1401 مدیران گروه

تعداد کارگاه های برگزار شده و بازخورد های 

 دریافتی از برگه های ارزشیابی

  

2 
 آموزش  به منظورمجرب  دیاستفاده از اسات

 انیدانشجوبالینی 

مدیران گروه و 

 مسئول حوزه آموزش
1401 1406 

میزان رضایت دانشجویان بر اساس برگه های 

 ارزشیابی

  

 1406 1401 ریاست توانمند یعلم اتیهاعضای جذب  3
تعداد اعضای هیات علمی جدید جذب شده بر 

 اساس فراخوان ها

  

4 
 یبا برگزار دیاسات ی دوره ایتوانمند ساز

 مدون یآموزش یکارگاه ها

 EDOمسئول دفتر

 دانشکده
1401 1406 

تعداد گواهی های اخذ شده توسط اعضای هیات 

و بازخورد های دریافتی از   علمی در سامانه طاها

 فرم های نظرسنجی

  

5 
تقویتی آموزشی  یکالس ها یبرگزار

 متناسب با نیازسنجی اموزشی
 تعداد کالس های تقویتی آموزشی برگزار شده 1406 1401 مدیران گروه

  

6 
اخذ مجوز مقطع کارشناسی پیوسته رشته 

 فوریت های پیش بیمارستانی

مدیر گروه فوریت 

 بیمارستانیهای پیش 
 دریافت مجوز مربوطه از وزارت متبوع 1406 1401

  

7 
اخذ مجوز حداقل یک مقطع کارشناسی 

 ارشد رشته پرستاری

مدیر گروه رشته 

 پرستاری
 دریافت مجوز مربوطه از وزارت متبوع 1406 1401

  

  2هدف کلی:  G2 توسعه شاخص های کمی و کیفی آموزشی و پژوهشی با رویکرد جامعه محور 

 انیدانشجو اساتید و یپژوهش ی وآموزش یها تیفعال بر  و مستمر قینظارت دق هدف اختصاصی :  

 استراتژی : پایش مستمر شاخص های آموزشی و پژوهشی

 درصد تحقق بودجه قابل پیش بینی شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع انجام کارنام فرد مسئول  فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی( ردیف

1 
و  یآموزش یمنظم برنامه ها یاجرا

 دانشکده یپژوهش
 1406 1401 مسئول حوزه آموزش

گزارش های دوره ای از نحوه 

 برگزاری برنامه ها
  

2 

ی آموزشی و کارگاه ها یبرگزار

سنجی از پژوهشی متناسب با نیاز 

 دانشجویان و اساتید

و  EDOمسئول دفتر 

مسئول کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

1401 1406 

، تعداد تعداد کارگاه های برگزار شده

طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه 

و تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت 

 علمی

  

3 

با مشاوره جلسات مستمر  یبرگزار

و برگزاری کارگاه های مورد  انیدانشجو

 نیاز براساس نتایج این جلسات

مسئول اساتید مشاور و 

 روانشناس دانشکده
1401 1406 

تعداد جلسات مشاوره و گزارش های 

 دریافتی
  

4 

بروز رسانی تجهیزات مرکز یادگیری 

مهارت های بالینی و استفاده از روش 

های نوین آموزشی همانند شبیه ساز 

 هاو ...

معاون آموزشی و مسئول 

یادگیری مهار های مرکز 

 بالینی

   لیست تجهیزات جدید خریدار شده 1406 1401



 

 

 

 

 

  توانمند سازی مداوم اعضاء هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان :  3هدف کلی 

 سطح کیفی آموزش از طریق ارتقاء توانمندی و پایش مستمر عملکرد اعضای هیات علمی و کارکنان : بهبود هدف اختصاصی

های نوین آموزش به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی های و روشبرگزاری کارگاه های توانمند سازی دوره ای و استفاده از تکنولوژی  استراتژی : 

 آموزش 
 ردیف

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی(
پیش بودجه قابل 

 بینی

 درصد تحقق

1 
برنامه  دیاسات ی دوره ایتوانمند ساز

  یآموزش های

مدیریت دانشکده/ 

 EDOمسئول 
1401 1406 

تعداد گواهی های اخذ شده توسط اعضای هیات 

علمی در سامانه طاها  و بازخورد های دریافتی از 

 فرم های نظرسنجی

  

2 
با  کارکنان ی دوره ایتوانمند ساز

 مدون یآموزش یکارگاه ها یبرگزار

مدیریت دانشکده/ رابط 

 آموزش کارکنان
1401 1406 

تعداد گواهی های اخذ شده توسط کارکنان در 

سامانه آموزش مداوم و بازخورد های دریافتی از 

 فرم های نظرسنجی

  

3 
 با  ی دوره ای دانشجویانتوانمند ساز

 مدون یآموزش برنامه های

/ مدیران EDOمسئول 

 گروه
1401 1406 

تعداد گواهی های اخذ شده توسط دانشجویان در 

سامانه هم آوا و بازخورد های دریافتی از فرم های 

 نظرسنجی

  

4 

استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی 

مانند شبیه ساز ها و روش های نوین 

 تدریس

مدیر گروه ها / مسئول 

EDO 
   خرید تجهیزات نوین آموزشی 1406 1401

5 
سنجی آموزشی از اساتید ،کارکنان  نیاز

 و دانشجویان در ابتدای سال

 مسئول/  ها گروه مدیر

EDO مسئول حوزه /

 آموزش

1401 1406 
دریافت گزارش تجزیه و تحلیل فرم های 

 نیازسنجی
  

 نهادینه سازی رویکرد مدیریت مشارکتی از طریق افزایش میزان اعتماد ، رضایت و جلب همکاری ارائه  :4هدف کلی

 دهندگان و دریافت کنندگان خدمات

 کار طیعادالنه در مح قیتشو یابزارها نییتب وی مشارکت تیریمدهدف اختصاصی : 

پاداش ها  یریشناخت و بکارگو  کارمندان نیب یدر سطح عال یبدور از استرس و همکار طیمح  جادیها,ا یریگ میمشارکت کارکنان در تصماستراتژی : 

 کار و کارمند طیمتناسب با شرا
 ردیف

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی(
 درصد تحقق بودجه قابل پیش بینی

1 

 یجلسات با کارکنان به صورت دوره ا یبرگزار

و  تیریآنان در خ وص نحوه مد یو نظرخواه

 ها هیاصالح رو

مسئوح امور 

عمومی/مسئوح حوزه 

 آموزش

1401 1406 

تعداد جلسات شوراهای برگزار شده در 

دانشکده و تجزیه و تحلی  مفاد صورتجلسه 

 ها

 

 

 1406 1401 ریاست قیتشو یابزارها یریهدفمند در بکارگ یاجرا 2
شاخص های ارائه پاداش به کارکنا در فرم 

 های مربوطه
 

 

3 
به منظور حفظ  قیاعتداح در تشو تیرعا

 و کنترح انتظارات کارکنان زهیانگ

ریاست /مسئولیک 

 واحد ها
1401 1406 

بازخورد میزان رضایتمندی از کارکنان در 

 قالب فرم های نظرسنجی
 

 

 اختیارات مدیریتیتفویض اختیار برخی از  4
ریاست /مسئولیک 

 واحد ها
  میان اختیارات تفویض شده 1406 1401

 



 

 

 

 گردآورنده سند: کارگروه داخلی اعتبار یخشی موسسه ای 

 ریاست دانشکده          سرکار خانم مریم محمدی              

 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده      جناب آقای دکتر حسین مدنی             

 مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده        جناب آقای محسن کمالی                

 کارشناس اعتبار بخشی            سرکار خانم پرستو عزیزی                

ل دفتر استعداد درخشان، مسئول این سند با همکاری حوزه های مختلف اداری و پشتیبانی، آموزش، مسئو الزم به ذکر است

 کمیته تحقیقات، مسئول امور دانشجویی، مسئول امور فرهنگی و کتابخانه دانشکده تدوین گردیده است.

  دانشجویان از اقوام مختلف کشور برابر بهت اارائه خدم   :5هدف کلی 
 عدالت در ارئه خدمات آموزشی و رفاهی و ... به تمام دانشجویان  هدف اختصاصی :

 در بین تمام دانشجویاناستراتژی : ایجاد حس انسجام و وحدت 
فعالیت ها )در راستای نیل به هدف  ردیف

 کلی(
 درصد تحقق بودجه قابل پیش بینی شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار

1 
حذف بومی گزینی طتق بخشنامه 

 وزارت متتوع

وزارت متتوع/معاون 

 آموزشی
 بومی درحاح تح ی تعداد دانشجویان غیر  1406 1401

  

2 
ارائه سرویس ایاا و ذهاا به 

 دانشجویان 
 1406 1401 مسئوح امور عمومی

تعداد سرویس های ایاا ذهاا ارائه شده در 

 طوح نیمساح تح ی 

  

3 

مذاکره با مسئولیک دانشگاه های 

منطقه جهت اخذ مجوز استفاده 

دانشجویان غیر بومی از ظرفیت 

 خوابگاه های آن مجموعه

 1406 1401 مسئوح امور عمومی
تعداد مکاتتات انجام شده و تعداد دانشجویان 

 اسکان داده شده در خوابگاه های مربوطه

  

4 
امکان رزرو وعده غذایی شام برای 

 دانشجویان غیر بومی
 1406 1401 مسئوح امور دانشجویی

تعداد پرس های غذایی وعده شام رزرو شده 

 در طوح نیمساح تح یلی

  

5 

توجه به درخواست های 

دانشجویان در برنامه ریزی های 

 آموزشی

 1406 1401 مسئوح حوزه آموزش
میزان رضایت دانشجویان شاغ  از برنامه 

 ریزی آموزشی طتق فرم نظر سنجی

  

6 
ارائه پک صتحانه به دانشجویان 

 غیر بومی
 1406 1401 مسئوح امور دانشجویی

رزرو تعداد پرس های غذایی وعده صتحانه 

 شده در طوح نیمساح تح یلی

  

7 
پیگیری خوابگاه مستق  یا 

 خودگردان 
 1406 1401 مسئوح امور دانشجویی

مکاتتات انجام شده در ایک زمینه، تفاهم نامه 

 های منعقد شده و ...

  


