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 پيام ریاست دانشكده پرستاري و مامایي

 

 
 يبسمه تعال

 
ا در ن نقش ريکه مهم تربرجسته و شناخته شده  يئت علميه اءعضااز  يران با برخورداريا ييو ماما يدانشکده پرستار

 دن بريبا سرعت بخشباشند  يسازمان من يا يه هايمسئول و ماهر که سرما يو کارکنانآن بر عهده دارند  يشرفت علميپ

 يدرمان يمراکز آموزش يت مراقبت را بر فراز تماميفيپرچم ارتقاء کدر صدد است تا خود  يپژوهش يعلم يت هايفعال

 يراسخ و انرژ ين دانشکده با عزميا يئت علميآورد. اعضا ه ران به حرکت دريا يدانشگاه نام آور علوم پزشک

مود تا همگام با رسالت دانشگاه معظم يرا خواهند پ يسازمان يواقع يبلند راه تعال يمضاعف به سرعت و با گام ها

      .دانشگاه را جامه عمل بپوشانند ينيو بال يو پژوهش يران اهداف علميا يعلوم پزشک

 کنگره ها و سمينارهاي ملي و بين المللي د،يجد يرشته ها يدر نظر دارد تا با راه انداز ييماما و يدانشکده پرستار

ن جذب يو همچن يان خارجين الملل و جذب دانشجويروابط ب توسعه، زبان يسيه انگليس نشري، تاسيآموزش مجاز

رسالت خود در  يپژوهش يدات علميتولو با انتشار پيموده  شيش از پيب يرا با سرعت يعلم ياعضا برجسته، راه تعال

م توسل به خداوند متعال يد دارياست. ام بوده توکل همواره رين مسيا يکشور بجا آورد. چراغ راه ما در ط يتوسعه علم

ت يهدا يتعال يبخش راه ما باشد و ما را به سو يهمواره روشن يمقام معظم رهبر ين)ع( و رهنمودهايو ائمه معصوم

 .دينما

 
 

 يعيفروغ رفدکتر 

 هدانشکد رئيس
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 معرفي دانشكده

بر اساس تصميمات کميسيون منتخب يکصد و  1354مرکز پزشکي ايران در سال  ياز دانشکده ها ياين دانشکده به عنوان يک

, به منظور تربيت پرستار در سطوح کارشناسي يسومين نشست شوراي گسترش آموزش عالي تحت عنوان "دانشکده پرستار

 کارشناسي ارشد و دکترا تاسيس يافت. 

مبادرت به  1369مجوز تشکيل دوره کارشناسي ارشد مامايي را اخذ و از سال  1368دانشکده پرستاري و مامايي در سال 

پرستاري و پذيرش دانشجو در  (PhD)با کسب مجوز در مقطع دکتري  1378پذيرش دانشجو در اين دوره نمود، و در سال 

 اليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را توسعه و در امر ارتقاء سطح دانش جامعه گام برداشته است. اين دوره فع

تاکنون در راستاي سياست هاي کالن توسعه آمـوزش عـالي در بـرنامـه سوم تـوسعـه، به منظور  1380دانشکده از سال 

مشارکتموجود و حمايت از  يده بهينه از ظرفيتها، با استفايورود به آموزش عال يپاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا برا

معتبر خارج  يبا دانشگاه ها يارتباط علم ياقدام به برقرار يارايه آموزش عال يبه شيوه ها ياز طريق تنوع بخش يمردم يها

( 1382کانادا )شهريور   Calgary(،1380آمريکا )ارديبهشت  Utahنموده است. با برقراري ارتباط با دانشگاه هاي 

هاي پروژه( جهت برگزاري دوره هاي مشترک، اعزام دانشجو، بورس کوتاه مدت، 1383سوئد )خرداد   Karolinskaو

نامه ها از تفاهمتحقيقاتي، استفاده از فرصت هاي مطالعاتي و مبادله استاد و دانشجو، بر اساس انعقاد قراردادهاي همکاري و 

ي خود را گسترش داده است. اين اقدامات براساس برنامه چهارم توسعه سوي دانشگاه، فعاليت هاي آموزشي و پژوهش

 ايران همچنان توسعه خواهد يافت.  ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد

نفر دانشجوي پرستاري و مامايي مي باشد كه در سه مقطع، کارشناسي پرستاري  1248 در حال حاضر اين دانشکده داراي

( كارشناس نفر 29( كارشناس ارشد سالمندي )نفر5 ) ( كارشناس ارشد ويژه نوزاداننفر 34س ارشد ويژه )نفر(، كارشنا 571)

نفر(، پرستاری  22نفر( ، پرستاری سالمت جامعه )  64پرستاری داخلی جراحی) ( نفر 9ارشد تكنولوژي گردش خون)

ارشد مجازی سالمت جامعه نگر  ،نفر(12، اورژانس )نفر( 20روانپرستاری ) ،نفر( 6نفر(، پرستاری توانبخشی)  24کودکان) 

نفر( و کارشناسي  100مقطع، کارشناسي مامايي ) سهدانشجويان مامائي در نفر( و همچنين  43پرستاري ) PhDو  نفر( 33)

 مي باشد.(نفر 42کاردانی مامايي)نفر(  13غير ايرانی ارشد ماماِيی ) نفر(،  23مشاوره در مامايي ) نفر( 77ارشد مامايي )

 و استاد فر(ن 5)دانشيار  ،نفر( 13نفر(، استاديار ) 23نفر( در سطوح مختلف مربي ) 47 )تعداد اعضاء هيئت علمي دانشکده

و مراقبت ويژه  جامعه پرستاري کودکان سالمتگروه آموزشي شامل پرستاري داخلي جراحي، پرستاري  9بوده که در  نفر(6)

بهداشت  و ماماييت پرستاری، يريمد ،، پرستاري سالمنديري ويژه و تكنولوژي گردش خونپرستا ،، روان پرستارينوزادان

 اشتغال دارند. باروری

نفر دانش 9854، فراغت از تحصيل  1396شهريورتا پايان حاصل تالش و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اين دانشکده 

ت هاي سنگين در سطح کشور، به ارائه خدمات ارزندة در سطوح مختلف مي باشد که با عهده دار بودن مسئوليآموخته 

در سطوح مختلف نظام سالمت اشتغال  يتيريمدو  پژوهشي ،آموزشي بهداشتي، يمراقبتها پرستاري و مامائي در عرصه هاي

رشته  دارند. نود درصد از قبول شدگان اولين دوره هاي اعزام بورسيه به خارج از کشور در مقطع دکتري را دانش آموختگان

پرستاري اين دانشکده تشکيل داده اند که هم اکنون پس از بازگشت، مسئوليت هاي سنگيني را در سطح دانشگاهها و وزارت 

متبوع به عهده دارند. اين دستاوردها نتيجه آموزش در فضائي است که مدرسين و دانشجويان از طريق يادگيري متقابل رشد 

فرد تشخيص داده شده و با مشارکت دانسته ها و عقايد و توانائي ها، فرصت هائي براي مي کنند. محيطي که توانائي هاي هر 

ايران و تهران اين  يبدنبال تصميم وزير محترم وقت بدنبال ادغام دانشگاه علوم پزشک 1389در سال  پيشرفت فراهم مي شود.

 آموزش و پژوهشسال ادغام، با نيت ارتقاء 3ول در طاما تهران ادغام شد. و  يدانشکده نيز بطور کامل در دانشکده پرستار
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 يتوان مندحرکت کرد و  ييماماو  يپرستار همچنان پرتالش و پيشرو در عرصه آموزش و پژوهش کشور ييو ماما يپرستار

 خود را دوباره اثبات نمود. يها

و  ياعضاء هيئت علم يه همت همه ب يو ماماي يمستمر احيائ دانشکده پرستار يبا احياء مجدد دانشگاه به سرعت و با تالش

مصوب وزارت بهداشت در اولين دوره  يمقاطع و رشته ها يکارکنان انجام شد و حاصل اين تالش پذيرش دانشجو در کليه 

 پس انتزاع بود. 

برنامه  يستاک با استفاده از کارت امتياز متوازن در رايتدوين برنامه استراتژبا انتزاع  پس از نخست يدر همان روزها دانشکده

 راه خود را مشخص کرد. ياستراتژيک دانشگاه نقشه 

 

 باورها

بـا و گرفنه شـد به کار زير ساخت فرايند برنامه ريزي دانشكده در تدوين بيانيه چشم انداز و رسالت به عنوان باورها  فلسفه و

ترسيم گرديد تا براي دستيابي  97ي سال دانشكده برا وضعيت آرماني) چشم انداز( انتخاب شيوه برنامه ريزي درون به بيرون 

به آن اقدام شود. دانشکده سه مسئوليت مهم و خطير را در راستاي تربيت نيروي انساني پرستاري و مامـائي بـه عهـده دارد و 

ان اين سه عبارتند از آموزش، توليد دانش و خدمات. سه مسئوليت بايد با رويکرد "ارتقاء سالمت" مـددجويان و دسـتيابي آنـ

 ( به کار گرفته شوند.well beingو بهروزي ) (optimal health)بـه باالترين حد سالمت 

 

 رسالت

كه  يمناسب بطور يساز ميو تصم يريتربيت نيروي انساني كارآمد، مسئول، خالق و داراي قدرت تفكر انتقادي، تصميم گ

مراقبت بر پايه  ياء سالمت جامعه ايفا نموده و با ارائه بتوانند خدمات آموزشي، پژوهشي، مديريتي و باليني را در جهت ارتق

  سازد يعدالت در سالمت را متجل يو نژاد يقوم ،يتيجنس ،يسن يگروهها يهمه  يشواهد برا

 

دورنما 

دانشکدهدر سطح منطقه و ارتقاي جايگاه بين المللي در بين  ينيوبال يپژوهش ،يآموزش يرتبه نخست علمي در حوزه  کسب

 رستاري و مامايي.هاي پ
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 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشگاه علوم 

 دانشكده پرستاري و مامايي 

 منشور اخالقي سازمان
 

 م و خداوند ناظر بر همه ی اعمال ماست. يم که همواره در محضر خداوند هستيما معتقد 

 ت، و کرامت انسانی تمام يم که در همه حال شأن، شخصيدانه ی "و لقد کرمنا بنی آدم" خود را متعهد می يبه استناد آ

 م.يطها جاری سازياقشار جامعه را حفظ نموده و اخالق اسالمی را در همه ی مح

  ميدان یم خودارکان اصلی در روابط کاری و آموزشی  را عدالت و قسطما . 

 م. ييی سازمانی و کشوری عمل نمان نامه هايين و آيم که در چارچوب ضوابط، قوانيما خود را متعهد می دان 

 ن استانداردهای يدن به تعالی نفس و باالتريما خود را بعنوان مروجان سالمت در جامعه مسئول دانسته و برای رس

 ابد.يم تا عملکرد مان به عنوان الگو در جامعه تجلی ياخالقی تالش می کن

 ن فرهنگ و يالمی ظاهر شده و در جهت نشر اط مقدس دانشگاه با پوشش آراسته برگرفته از فرهنگ اسيدر مح

 م.يگانه تالش می کنيمبارزه با تهاجم فرهنگ ب

 م. يانت از حقوق استاد، همکار، و دانشجو متعهد هستيما نسبت به اصول رازداری و ص 

 ت يلآموزی، پژوهشگری، و مسئوت خود در قبال دانشگاه، تمام تالش خود را در جهت علميما با درک تعهد و مسئول

 م.يريه و ....( بکار می گيريست، مشارکت در امور خيط زيری اجتماعی )حفظ اموال دانشگاه و محيپذ

 م. ييما از هر شائبه ای مبنی بر سرقت علمی، ادبی، سوئ رفتار و ... دوری می جو 

 به انيز و رضر گونه هر شدن وارد از و دانسته دانشگاه منابع و معنوی مادی، منافع حفظ به موظف را خود ما 

 .ميکن می ریيجلوگ دانشگاه

 مراجــع و مــردم بــه نسبت را خود و گرفتــه برعهــده را خــود اقــدامات و تصــميمات تمام ما مســئوليت 

 .ميدان می گو پاسخ ذيصــالح

 دانيم. می خود انسانی مسئوليت و الهي توفيق را مراجعين نيازهای به رسيدگي در متانت و صبر 
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 ها دانشكده و زیر مجموعهسازماني تشكيالت 

 

 معاونت آموزشي 

 معاونت پژوهشي 

 ن الملليمعاونت ب 

 ی فرهنگیيس در امور دانشجويمشاور رئ 

 معاونت اداري و مالي 

 روابط عمومي 

 وب سايت 

 ارتباط با دانش آموختگان 

 

 گروه هاي آموزشي  

  اداره خدمات آموزشي 

 تحصيالت تكميلي مديريت 

 واحد مشاوره تحصيلي

 مركز مهارت هاي باليني

  آموزشدفتر توسعه 

 ييدفتر آموزش مداوم پرستاري و ماما 

   

 كتابخانه 

 مركز فناوري اطالعات 

 دانشجويان يکميته پژوهش 

 

  امور دانشجوئي

 ون قرآن و عترت( كان -) دفتر بسيج نهادهاي دانشجوئي

 امور فرهنگي 

 مركز مشاوره دانشجويي 

 

 (

 

 ساير واحد هاي اداري 
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 گروه هاي آموزشي

 جامعه سالمت يپرستار 

 پرستاري داخلي جراحي  

 مراقبت ويژه نوزادان    پرستاري پرستاري کودکان و 

 ي و پرستاری توانبخشیپرستار روان 

  تكنولوژي گردش خون و ويژهمراقبت پرستاي 

 پرستاري سالمندي 

 مديريت پرستاری 

 يمامائ 

 بهداشت باروری 

 

 ، زهرا احمدي، سارا جان محمدي )استاد(اسکوئيحق دوست دکترسيده فاطمه  
 

 (دكتر منصوره اشقلي فراهاني) دانشيار 

 ، محمدرضا) استاديار(، فريدون خيري) استاديار(، مهري بزرگ نژاد، آليس خاچيان)استاد( دکتر فروغ رفيعي 

پروين  سهيال دستی، زارعي، مهناز سيدالشهدائي، دريادخت مسرور رودسري، فاطمه محدث اردبيلي، فريبا نصيري زيبا،

  ) استاديار( نه صالحیي، دکتر تهمسيده نرجس رضوی تترپور،

 

) استاديار( صديقه خنجريدکتر

 ، مهناز شوقی) استاديار(، منا علی نژاد، فهيمه ثابتی(استاد) دكتر سرور پرويزي ،) دانشيار(بريم نژاد ليلي دكتر 

  

 

 (استاددكتر نعيمه سيد فاطمي )

 مهرنوش اينانلو، () استاديار(، دکتر مرجان مردانی حموله) استاديار يانزهرا کاشانی  
 

   

 ) استاد(دکتر حمید پیروی 

 طاهره نجفي قزلچه)دانشيار( ،(دانشیار) دكتر نورالدين محمدي ،، ژاله محمد عليها(استاد) دكتر حميد پيروي
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(استاد) دكتر فريده باستاني

 عزت جعفر جالل، ) دانشيار(دكتر سودابه جوالئي
 

7-

 رخواه يخ معصومهدکتر  

 رزيتا خرم رودیيدريان نور، حمريم  ،اصحینگلنار ، م کشاورزيمر ،، ليال نيساني ساماني) استاديار(ناهيد اكبري 
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   دی منشيدکتر منصوره جمش 

 یفراهان یريام اليدکتر ل ) استاديار( یهما صادقي، دکترزهرا بهبودي مقدم)دانشيار(، دکترحسن پور ازغد 

 مليحه بتيار ،یحبيب آباد یزهرا رضاي (اري)استاد
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 مسئولين واحد هاي دانشكده
 حاج آقا طباطبايي نژاد        ينماينده مقام معظم رهبر

 پروين تترپور         مسئول حراست

 زهرا روزبهانی        کارشناس دفتر برنامه ریزی

  ژاله محمد عليها        باليني پرستاري نظری و مسئول برنامه

 ری فراهانیيامدکتر ليال     وبهداشت باروریباليني مامايي نظری و مسئول برنامه ريزي 

 نسرين محقق واحد کارشناسي، واحد تحصيالت تکميلي، بايگاني، دبيرخانه آموزش ( ) داره آموزشا سيرئ

 فاطمه قمري        كتابخانه انتشارات  سيرئ

 دريادخت مسرور        مسئول دفتر توسعه آموزش 

 سودابه جوالييدكتر         مسئول آموزش مداوم پرستاري 

 دکترمعصومه ِخر خواه        مسئول آموزش مداوم مامايي

 دکتر مهناز شوقی        مسئول دانش آموختگان

 دکتر ليال اميری فراهانی       سرپرست کميته تحقيقات دانشجويی

 سميه پورمرتضي    مسئول روابط عمومي

 نگار يوسف زاده    مسئول انفورماتیک

 فرنوش رهنمايي    اتوماسيون اداري

 قلندریجعفر    امور کالسها

 فاطمه محدث    ئول پراتيکمس

 طوفانیرويا     اداره حسابداري رئیس

 الناز کاشاني    رئیس اداره امور اداری

 محمد قنبري برچلويي    مسئول کارپردازي

 امير صادقي    مسئول تاسيسات

 فارسي نژادهادی          مسئول انبار

 کاظم استیری         مسئول خدمات
 کرمانیرت عش         مسئول بایگانی
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 شوراهاي دانشكده

 رئيس دانشکده 

  معاون آموزشي 

 معاون پژوهشي 

 دانشجوئي، فرهنگي مشاور رئيس در امور 

 معاون اداری و مالی 

  بين المللمعاون  

 يمدير تحصيالت تکميل 

 ر تعالی سازمانيمد 

 شودهـر هفتـه برگزار مي 

، پژوهشي، هاي كلي آموزشي وسياستگذاري جلسات و تبادل نظرهاي خود به حل و فصل مسائل جاريدر  

 مي پردازد. و اداري مالي، بين المللی فرهنگي ،دانشجويي

 

 رئيس دانشکده 

 معاون آموزشي 

 معاون اداری و مالی 

 معاون پژوهشي 

 معاون بين الملل 

 فرهنگي  انشجوئيمشاور رئيس در امور د 

 مدير تحصيالت تکميلي 

 سازمان یمدير تعال 

  مديران گروه هاي آموزشي 

 رئيس اداره آموزش و امور دانشجوئي 

 مسئولين برنامه ريزی تئوری و بالينی 

 شودهـر هفتـه برگزار مي 

 دانشگاه ابالغ مي گردد.٭ برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبه هايي که توسط معاونين 

 ٭ تدوين سياست هاي آموزشي دانشکده با توجه به خط مشي آموزشي دانشگاه.

 ٭ بررسي و تدوين طرح هاي آموزشي دانشکده و ارجاع آن به شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه.

 شوراي آموزشي ٭ بررسي و تدوين طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي دانشکده و پيشنهاد آن به

 دانشگاه.

 ٭ هماهنگي ميان گروه ها و بخشها در ارائه دروس مشترک.
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 ٭ اتخاذ تصميم هاي اجرائي براي هماهنگي و تطابق زماني آموزش و پرورش در دانشکده 

 ٭ بررسي و اظهار نظر در موارد ارجاع شده ازطرف رئيس دانشکده به شورا .

 و هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي دانشگاه.٭ بررسي و تعيين نياز دانشکده به عض

 ٭ پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي دانشگاه.

 ي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه٭ بررسي تقاضاهاي مرخصي مطالعات

 

 

 رئيس دانشکده 

 معاون پژوهشي 

 معاون آموزشی 

 معاون بين الملل 

  مديران گروه هاي آموزشي 

 شودهـر هفتـه برگزار مي 

 مي گردد.که توسط معاونين دانشگاه ابالغ  يه هاي٭برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوب

 هاي پژوهشي دانشکده با توجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه. ٭تدوين سياست

 هاي پژوهشي دانشکده و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه. رسي و تدوين طرح٭بر

هاي پژوهشي دانشکده و پيشنهاد آن به شوراي پژوهشي  هاي ارزشيابي فعاليت ٭بررسي و تدوين طرح

 دانشگاه.

 طرح اي تحقيقاتي، جشنواره ها و همايش ها٭هماهنگي ميان گروه ها و بخشها در ارائه 

 يس دانشکده به شورا .رئ هار نظر در موارد ارجاع شده ازطرف٭بررسي و اظ

 هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه. ٭بررسي طرح

هاي پژوهشي و روند اجرايي پايان حيطه -هايعني اولويت هاي كلي پژوهشي دانشكده٭بررسي سياستگذاري

 هانامه

 

 رياست دانشکده

 معاونين دانشکده 

دانشکدهی لين واحد ها ئومس
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 ٭هماهنگي در امور اجرايي دانشکده 

  ٭بررسي مشکالت کارکنان 

 )٭اجرايي کردن نظام اداري و مالي در دانشکده )منظور آيين نامه ها و دستورالعمل ها 

 ارتقاء روشهاي کار اداري 

 داره امور دانشکدهافزايش مشارکت کارکنان در ا 

 .شودماهي يكبار تشكيل مي: 

 

 رئيس دانشکده 

 مشاور رئيس در امور دانشجوئي، فرهنگي 

 نماينده دفتر مقام معظم رهبري در دانشکده 

 نمايندگان تشکل هاي دانشجـويـي 

  .نمـاينـده اعضاء هيأت علمي 

 .شوديكبار تشكيل ميي ماه 

 هاي فرهنگي, اجتماعي و سياسي دانشکده. ٭ برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي براي فعاليت

٭ همکاري براي گستـرش و تحقيـق مبـاني ارزشي, ديني اخالقي و انقالبي با برگزاري برنامه هاي مناسب فرهنگي 

 و تبليغاتي .

يندگي مقام معظم رهبري, جهاد دانشگاهي و بسيج هاي فرهنگي پيشنهادي دفتر نما ٭ ايجاد هماهنگي در فعاليت

 دانشجوئي.

هاي تحقيقاتي, فرهنگي و  ٭ همکاري در فعاليت هاي فوق برنامه دانشگاه با همکاري معاونت دانشجوئي و طرح

سياسي  با همکاري معاونت پژوهشي و برقراري پيوند سازنده و سودمند ميان استاد و دانشجو با همکاري معاونت 

 ي.آموزش

٭ همکاري براي ايجاد پيوند فعال ميان حوزه و دانشگاه با برگزاري سمينارها, جلسات و برنامه هاي آموزشي 

 مشترک.

 رئيس دانشکده 

 معاون آموزشي 

 معاون پژوهشي 

 ن الملليمعاون ب 

 مامائي های مختلف پرستاری و اعضاء هيئت علمي رشته گان نماينده 
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 يليالت تکميتحص مدير 

شودهـر هفتـه برگزار مي 

انجام کليه وظايف گروه هاي آموزشي مندرج درآئين نامه هاي دوره هاي کارشناسـي ارشـد و دکترا در دانشکده 

 :هاي تخصصي به شرح زير

 (مات متخذه )دبيرتشکيل جلسات شوراي تحصيالت تکميلي بر اساس دستور جلسه تعيين شده و ثبت تصمي٭

 ٭بررسي و اظهار نظر در مورد مسائل آموزشي ارجاع شده از سوي رياست يا معاونت آموزشي دانشکده

  پيشنهاد تغييرات الزم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهار چوب ضوابط به شوراي تحصيالت تکميلي٭

  ي کلي برنامه هاپيشنهاد برنامه هاي درسي جديد مورد نياز در راستاي بازنگر٭

 بررسي پيشنهاد گرايش هاي ارشد مامايي٭

  انجام وظيفه به عنوان استاد راهنماي تحصيلي دانشجويان مقطع دکترا از بدو ورود٭

  تعيين استاد راهنماي تحصيلي دانشجويان مقطع ارشد در بدو ورود٭

  برگزاري امتحانات جامع دانشجويان دکترا٭

  دکترا ) حداکثر يک ماه بعد ( به معاونت آموزشياعالم نتايج آزمون جامع ٭

انجام هماهنگي هاي الزم جهت ثبت عنوان دانشجويان کارشناسي ارشد) دريافت فرم تکميل شده عنوان پايان ٭

نامه مقطع کارشناسي ارشد طرح در شوراي تحصيالت تکميلي، ارسال به کميته تخصصي گروهها، طرح در شورا 

  (يين استاد راهنما و مشاورجهت تصويب نهائي و تع

  اعالم کتبي پذيرش و ثبت موضوع پايان نامه و رساله دانشجويان مقطع ارشد و دکترا٭

  فرم تکميل شده گزارش سه ماهه پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارشد در رابطه با پايان نامه دريافت٭

 براي دفاع از پايان نامهتائيديه کتبي از استاد راهنما مبني بر آمادگي دانشجويان  دريافت٭

  رساله دانشجويان دکترا نهايي ازجلسات دفاع  تشکيل٭

 در گروه هاي آموزشيماهه دانشجويان دکترا  6جلسات گزارش  برگزاريهماهنگي الزم براي ٭

 .امور اجرائي آموزش و پژوهش دانشجويان ارشد و دکترا بر اساس مقررات و آئين نامه ها يو پيگير رسيدگي٭

 هنگي با معاونت آموزشي، مديران گروه هاي آموزشي در مورد اساتيد جهت تدريس دروس ارشد و دكترا هما٭

 هماهنگي امور مربوط به پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان از زمان پيشنهاد استاد راهنما تا دفاع نهايي٭

 ساله هاي دكتريتدوين و بازنگري فرايند هاو فرم هاي مربوط به پايان نامه ارشد و ر٭

 برگزاري جلسات معارفه دانشجويان ارشد و دكتري بدو ورود٭

 دكتري در صورت نياز برگزاري جلسات هم انديشي با دانشجويان ارشد و٭
 

 )رئيس دانشکده )رئيس شورا 

 دانشگاه دبير ستاد شاهد و ايثارگر 

 ه آموزش و امور دانشجويي )دبير شورا(رئيس ادار 

 مشاور رئيس در امور دانشجوئي، فرهنگي 

 معاون آموزشي 
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 اساتيد مشاور 

 يكماه پس از شروع هر نيمسال :

 در سطح دانشکده ذكر شده دانشجويان  يحل مشکالت آموزش يواصله وتالش برا  يها گزارش يبررس٭

 ايثارگر دانشگاه به ستاد شاهد و آن ها اصله و ارجاعو يو تکميل پيشنهاد ها يبررس٭

 

: 

 رئيس دانشکده 

 دبير کميته( يمعاون آموزش ( 

 ر گروه مربوطهمدي 

  ييک نفر نماينده اعضاء هيئت علم 

 بررسي پرونده هاي حائز شرايط ارتقاء ٭

 

 رئيس دانشکده 

 ين آموزشمعاو 

 يمعاون پژوهش 

 دانشگاه يپيشکسوت به انتخاب معاون آموزش يدو هيئت علم 

 به انتخاب رياست دانشگاه ييک نفر هيئت علم 

 به دانشگاه يو معرف يآموزش يانتخابات مدير گروه ها يبرگزار

 

 

نده ي) نماد فاطمیيمه سيدکتر نع، ته (يکم سينائب رئی)يدالشهدايمهناز سته(، يس کميرئ) عیيدکتر فروغ رفخانم ها:  

ته(، دکتر سودابه ير کمي) دبالناز کاشانی ئت علمی(، ينده اعضاء هينه صالحی)نمايئت علمی(، دکتر تهمياعضاء ه

 رویيد پي، آقای دکتر حمیينمافرنوش رها طوفانی، يرو ،ن تتر پوريپرو زهرا احمدی، د اکبری،يدکتر ناه ی،يجوال

 اهداف کمیته:

 ارتقای سطح فرهنگ سازمانی بخش دولتی 

 انت ازحقوق مردم و سالمت اداری يص 

 زان ده درصديی به ميت مندی و ارباب رجوع از خدمات دستگاه اجرايش سطح رضايافزا 
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 35به  24اداری از ش نمره شاخص کنترل فساد يافزا 

 درصد به نسبت وضع موجود 7زان حداقل يبه دستگاه دولتی) دانشگاه و دانشکده( به مش سطح اعتماد عمومی يافزا 

 بررسی شاخص های سالمت اداری 

 ک باريهر سه ماه  
 

 

دکتر -ور رودسريدريادخت مسر-دكتر ليلي بريم نژاد -رجلسه(ي)دب رویيد پيدکتر حم-س جلسه( يدكتر فروغ رفيعي )رئ-

مهناز -دكتر سرور پرويزي -زهرا احمدی -دكتر نعيمه سيدفاطمي -زهرا كاشاني نيا-دكتر سودابه جواليي -د اکبری يناه

 سيدالشهدايي

 اهداف کمیته :

 درسازمان یارتقاء سطح اخالق و رفتار حرفه ا 

 به سازمان نفعانياعتماد کارکنان و ذ شيافزا 

 ک باريماهی 

 شورای بین المللی سازی

 نیيال اميدکنر ل–دكتر طاهره نجفی -ان طس خاچيدکتر آل -یيدكتر سودابه جوال رویيد پيدکتر حم-دكتر فروغ رفيعي 

 اهداف کمیته :

 تالش در جهت توسعه ارتباطات  بين المللی دانشکده 

 همراهی با اهداف بين المللی سازی دانشگاه 

 ه اساتيد و دانشجويان در راستای اهداف بين المللی سازیبه کارگيری توان بالقو 

 تشريک مساعی در زمينه ارائه توانمندی های بين المللی دانشکده 

 جذب دانشجوی پرستاری و مامايی خارجی در سطوح مختلف تحصيلی 

 ماهی یک بار 
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 امكانات آموزشي دانشكده

ه دانشکده پرستاري ومامائي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران, در ضلع شمالي کتابخان 

عنوان  841نسخه  کتب خارجي,  3617نسخه کتاب فارسي و  9326 داراي  با دو سالن مطالعه ساختمان دانشکده واقع شده و

عنوان پايان نامه دکتری  32،عنوان پايان نامه التين 26فارسي و پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري و مامائي و بيهوشي 

اين کتابخانه از طريق سيستم رايانه اي و اتصال مي باشد.  عنوان کتب الکترونيک  928و  عنوان کتاب مرجع 95 پرستاری ، 

 د. به شبکه اينترنت خالصه مطالب آخرين مقاالت و تحقيقات علمي حرفه اي را در اختيار متقاضيان قرار مي ده

استفاده ازخدمات اين کتابخانه ها با ارائه کارت  

 عضويت هيئت علمي ميسر است.

 کتابخانه هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني سطح تهران.-د 

کتابخانه ملي, کتابخانه معاونت پژوهشي وزارت متبوع، مرکز آمار  هر تهران به مانند:ساير کتابخانه ها و مراکز در سطح ش -ه

 ايران و.... 

توضيح: استفاده از خدمات ساير کتابخانه ها و مراکز با رعايت ضـوابط مـؤسسـات فوق الذکر و با ارائه معرفي نامه از 

 دانشکده امکان پذير خواهد بود.

دستگاه  1 دستگاه پرينتر 3و مربوط به پرسنل دستگاه رايانه متصل به شبکه اينترنت  6مجموع ٭ رايانه: در حال حاضر با 

  اسكنر

 .دستگاه اسكنر 1و  دستگاه رايانه 10سايت دانشجويان كارشناسي ارشد:  -

 هر دانشجوي دكتري در سايت غدير دسترسي به كامپيوتر و پرينتر دارد.

 دستگاه اسکنر 1پرينتر و  1دستگاه رايانه  و  3سايت دانشجويان دکتری) برادران( 

 دستگاه اسکنر 1پرينتر و  1دستگاه رايانه  و  3سايت دانشجويان دکتری) خواهران (

 

 سايت گروههاي آموزشي و اساتيد:  -

 پرينتر  2دستگاه رايانه،  6گروه كودكان: 

 پرينتر  3دستگاه رايانه،  15گروه داخلي و جراحي: 

 دستگاه اسکنر 1پرينتر و  3دستگاه رايانه و  3لمندي: گروه پرستاري سا

 پرينتر 1دستگاه رايانه و  9گروه مامايي: 

 پرينتر 2دستگاه رايانه و  3گروه روانپرستاري: 

 اسكنر 1پرينتر و  3دستگاه رايانه ، 4گروه سالمت جامعه: 

 دستگاه پرينتر  3و دستگاه رايانه  3: ژه و تکنولوژي گردش خونيگروه پرستاري مراقبت هاي و

 دستگاه اسكنر 3دستگاه پرينتر و  7دستگاه رايانه،  14اداره آموزش و اموردانشجويي: 

 اسكنر 11پرينتر و  19دستگاه رايانه،  26واحد اداري: 

 ويدئوپروژكتور وکيس ودستگاه تين كالينت  15كالسها:
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(Skill lab)

ط مناسب يران قرار داشته و محيی دانشگاه علوم پزشکی ايول دانشکده پرستاری و مامانی در طبقه ايرکز مهارت های بالم

ن واحد آموزشی، مجموعه ای از امکانات ارائه يد. در ايی فراهم می نماينی پرستاری و مامايری مهارت های باليادگيجهت 

-ری در ابعاد شناختی، روانیيادگيزش و ابد و فرصت آمويری براساس حل مشکل و تفکر انتقادی ارتقا يادگيشده است تا 

مارستان برای يط بيه سازی شرايشببا  مناسبو امکانات ط يفراهم نمودن محهدف اين مرکز حرکتی و عاطفی فراهم گردد. 

کی يزيت فيازمند انواع سطوح فعاليی که نيی )مهارت هاينی پرستاری و ماماين مهارت های باليری و تمريادگيران جهت يفراگ

 ط واقعیيماران و خانواده ها در محيسته به بيمن و شايبرای ارائه مراقبت ادانشجويان  است تاهنگ شده می باشند( هما

 الزم را کسب نمايند. آمادگی

 

اساتيد  و بين گروهي و سمينار هاي گروهي يدانشجوئ يتوانند از سالن اجتماعات جهت تنظيم و ارائه سمينارها ياساتيد م

 استفاده نمايند.

. ضمنًا اين سالن آيدبه اجرا در ميمعاون دانشجويي فرهنگي با هماهنگي ي دانشجويي ها تشكل و مراسمدر اين سالن برنامه 

 وزارت متبوع نيز مورد استفاده ميگردد.و هاي دانشگاه با هماهنگي قبلي جهت اجراي برنامه

توان از امکانات  يمدانشگاه در هر ترم  يمسئول تربيت بدن يو طبق برنامه ارائه شده از سو٭ در اوقات فراغت 

 د.کراستفاده  يسالن تربيت بدن يورزش

رابط  ها براي اساتيد از طريق مسئول كميته فرهنگي و براي كاركنان از طريقهاي الزم جهت اين برنامه٭ هماهنگي

تربيت بدني دانشكده و معاون پشتيباني دانشكده انجام خواهد شد. 

جهت در سايت دانشکده در دفتر مدير گروه  ي٭ دفترچه آئين نامه ها و مقررات کامل مربوط به اعضاء هيئت علم

 مطالعه اساتيد موجود است.

 در دسترس است.  16-8ز ساعت اساتيد و كاركنان همه روزه ا -٭ بوفه دانشكده جهت استفاده دانشجويان

 گيرد..مورد استفاده قرار مي(و...دعاي عرفه  -زيارت عاشورا-نماز جماعت )اديبنماز خانه دانشكده جهت مراسم ع٭
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 مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ایران
 

اين مرکز به عنوان اولين  1386شروع به کارکرد. در سال  ييوماما يپرستار يهابا نام مرکز مراقبت 1380در سال  اين مرکز

از  يموفق به دريافت موافقت قطع 1393ي و در سال در کشور موفق به دريافت موافقت اصول يمرکز تحقيقات پرستار

کار هم يبه عنوان تنها مرکز تحقيقات پرستار 1393اين مرکز در سال  گرديد. يپزشکعلوم  يگسترش دانشگاه ها يشورا

 در کشور شناخته شده است. يسازمان بهداشت جهان

 ،نيکپور يصغر، يکاظم يافتخارالسادات حاج، يدکتر فروغ رفيع، يدکتر سيده فاطمه حق دوست اسکوئمرکز:  موسس ئتيه

 يدکتر رخشنده محمد

 يدکتر صديقه خنجر  يدکتر سيده فاطمه اسکوي 

 ينعيمه سيدفاطم دکتر 

 

 يپرستار يده ساله مرکز تحقيقات مراقبت ها يدورنما مزمن يها يماريدر ب يپرستار: خط پژوهش يموضوعات اصل

در  يشده بعنوان يک مرکز تخصص يپيش بين يپژوهش يدر زمينه ها يپرستار يشناخته شدن مرکز تحقيقات مراقبت ها

در سطح  يجديد مراقبت يبه عنوان ابداع کننده روش ها يپرستار يهاسطح کشور، شناخته شدن مرکز تحقيقات مراقبت 

تحقيق در کشور، کسب کردن برترين رتبه در امر تحقيقات مشترک در  يشدن بعنوان قطب آموزش روش ها شناختهکشور، 

رتر از نظر ب يبعنوان مرکز تحقيقات يپرستار يشناخته شدن مرکز تحقيقات مراقبت ها ،يو جهان يو منطقه ا يسطح مل

در امر ارتقاء سالمت  يپرستار يتحقيقات مراقبت ها رکزموفقيت م ،يو بين الملل يمقاالت منتشر شده در مطبوعات داخل

 جامعه است.

 .ين مركز در حال حاضردر ضلع شمالي محوطه دانشكده قرار داردا

 Cncr@iums.ac.ir : يپست الکترونيک
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 دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده

Education Development Office  

Faculty of Nursing and Midwifery 
  

 سركارخانم دكتر فروغ رفيعي :رئيس دانشكده

 سرکار خانم دکتر نجفی: معاون آموزشي دانشكده

 رودسريدريادخت مسرور  سركارخانم: دفتر توسعه مدير

 سركارخانم ژاله محمدعليها، دكتر سرورپرويزي ي:عضو هيئت علم

 سركارخانم معصومه عبدليتوسعه:  دفتر كارشناس

 

 

 رشد و بالندگي و توانمندسازي اساتيد(Teacher training, refreshment course & Faculty development) 

 و آموزشي  برنامه ريزي درسي(Curriculum planning) 

 ارزشيابي  (Evaluation) 

  پژوهش در آموزش(Research and development) 

 واحد استعدادهاي درخشان (Talented student) 

 نواره شهيدمطهريجش (Shahid motahari festival) 

 ابن سينا جشنواره (Aven sina festival) 

 شبكه آموزش (Medical education committee) 

  (كميته مشورتي دانشجويي(Student consultation committee 

 و پاداش  واحد تشويق(Reward & excellency center) 

  آموزش مجازي(Virtual education) 

  آموزش پاسخگو(Accountable education)

 

 

 

 

 

 

 

http://fnm.tums.ac.ir/section108/page5.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page6.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page7.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page8.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page20.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page9.aspx?lang=Fa
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 دفتر آموزش مداوم پرستاري و مامایي

  

 سركارخانم دكتر فروغ رفيعي :رئيس دانشكده

 سرکار خانم دکتر نجفی: معاون آموزشي دانشكده

 سودابه جواليیدکتر  سركارخانمآموزش مداوم پرستاری:  مسئول

 معصومه خيرخواهدکتر سركارخانمآموزش مداوم مامايی:   مسئول

 فريبا فهميده  سركارخانمدفترآموزش مداوم پرستاری و مامايی:  کارشناس

 

 

هاي پرستاري و مامايي و ارتقاء حرفه اي شاغلينهاي حرفههاي علمي، و مهارتروز كردن سطح آگاهيارتقاء و به

  .مراقبت با كيفيت هاي مورد اجرا، در جهت ارائهمستمركيفيت برنامه

   
  

 هاي علمي هاي پرستاري و مامايي با استفاده از شيوههاي آموزشي شاغلين حرفهتعيين نياز  

 هاي مختلف مربوط به حيطه ش و كارگاه درهاي آموزشي از قبيل سمينار، همايبرنامه ريزي و اجراي دوره

  حرفه پرستاري و مامايي

 هاي آموزشي كوتاه مدت و مدون مصوباجراي دوره  

 هاي آموزشي اجرا شدهارزيابي و ارزشيابي مستمر برنامه  

Vision  

سال آينده بتواند پوشش كامل آموزش  2كه در طي پرستاري و مامايي اين است چشم انداز دفتر آموزش مداوم 

مداوم را براي كليه پرستاران و ماما هاي شاغل در واحد هاي تابعه دانشگاه فراهم كرده و به عنوان مرجعي معتبر 

 براي آموزش مداوم پرستاران و ماماهاي شاغل در سطح كل كشور مطرح باشد .

 

Mission

رسالت دفتر آموزش مداوم پرستاري و مامايي روزآمد كردن دانش و توانمندي حرفه اي پرستاران و ماماهاي شاغل 

جهت ارائه مراقبتي با كيفيت،  متناسب با پيشرفت ها و تغييرات سريع علمي و تكنولوژيكي با تكيه بر تقويت انگيزه 

 عمر مي باشد. و گرايش به درگير شدن در فرايند يادگيري مادام ال
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 نشریه انگليسي زبان
 

 

 

ن دانش و کاربرد در مراقبت پرستاری  يوند بيات و دستاوردهای مراقبت پرستاری و پانتقال اطالعات و تبادل تجربي

تمندی مددجو را همراه داشته باشد از مولفه های ين رضايت مراقبت پرستاری و همچنيفيبه گونه ای که بهبود ک

ه يزی نشراز اقدام به راه انديی نيا محسوب می گردد. دانشکده پرستاری و ماماير پرستاری در دنالت اخيی تحواساس

خ ينموده است و در تار  Journal of Client Centered Nursing Careک  يسی زبان الکترونيانگل

درمان وآموزش  ات علوم پزشکی وزرات بهداشتيون نشريسيموفق به اخذ موافقت اصولی از کم 12/11/93

دستاوردهای پژوهشی  يرايات پذيون نشريسين و مقررات کميت قوانيه با رعاين نشريا .پزشکی شده است

 ر می باشد.يبه شرح ز تيآدرس سا .ات علمی پرستاری می باشديپژوهشگران و اعضا محترم ه

 jccnc.iums.ac.irه:يآدرس نشر

 jccnc@iums.ac.irه:يل نشريميا
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 يمقام معظم رهبر يندگیاد نمادفتر نه

 

 يت امور فرهنکيو هدا يزيبرنامه ر .1

 ي، معرفتيو مواعظ اخالق يان احکام شرعياقامه نماز جماعت ظهر و عصر و ب .2

 ان و همکارانيد، دانشجويشتر با اساتيو هر چه ب يميو ارتباط صم ييدانشجو يمشاوره ها .3

 ،يفرهنگ يعلم ينشست ها نش،ين آفريکتاب نگ ير مطالعاتيل ست شاميشتر در خصوص مهدويت هرچه بيفعال .4

   ير مطالعاتيمشهد با گذران س -قم  يارتيز ياردوها ت پاسخ به پرسش ها،يمهدو يکارگاهها

گيري ميد عضويجد يان وروديه از دانشجوينشر ،قران و عترت،ي،کتاب و کتابخوانيفرهنگ يعلم يالزم به ذکر است کانون ها

 .دينما

شورفعاليت هاي حراست دانشكدهمن

 عمل به احكام و موازين دين مبين اسالم  -1

 رعايت قوانين و مقررات و ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري، قانون گرايي و تعميم آن در سازمان -2

 تالش در تامين امنيت شغلي اعضاء هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان  -3

 برو و اسرار افرادرعايت حريم خصوصي افراد و تالش در جهت حفظ آ -4

 شناسايي متخلفان و قانون گريزان و برخورد متناسب و قانوني با آنان -5

 رعايت اصل احترام و تكريم ارباب رجوع -6
 

 معرفي ساختار شوراي انضباطي دانشكده

 
ان پاسداري از جايگه رفيع دانشگاه و كمك به سالم سازي محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهي

از طريق ترغيب دانشجويان، حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمي، هنجار شكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و 

از بدو ورود تا فارغ التحصيلي و  اجتماعي از اهداف مهم آن و توجه به شيوه برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي

  ء اصول اساسي و خدشه ناپذير شوراي انضباطي مي باشد. رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم گيري جز
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 يوظایف اعضاء هيئت علم

 .ياسالم يها و ارزش يفرهنگ يرعايت مبان 

 حضور منظم در محيط کار.  

 دانشکده. يآموزش يبا برنامه ها يهماهنگ 

 يتقويم دانشگاه٭ رعايت 

 (ي, کارآموزي, عمليمحوله )نظر يآموزش ي٭ دريافت به موقع برنامه ها

 ٭ تهيه و تدوين طرح درس در هر نيمسال

 در سامانه سمادانشجويان  يبه موقع نمرات درسثبت ٭ 

 دانشجويان واجد شرايط تشويق ي٭ معرف

 آن يو پيگير يرسيدگ٭ گزارش به موقع مشکالت دانشجويان به مدير گروه مربوطه جهت 

 به مدير گروه مربوطه ي٭ گزارش به موقع عدم حضور و يا غيبت دانشجو در کالس و محيط کارآموز

 ٭ تعيين روز و ساعت مالقات با دانشجويان 

 دانشکده ي, اجرائي, پژوهشيآموزش يبا فعاليتها يهماهنگ

 ٭ شرکت منظم در جلسات گروه و ارائه نظرات و پيشنهادات مؤثر

 يو تحصيالت تکميل يو پژوهش يآموزش يمصوبات شورا ي٭ اجرا

 يپيشنهاد ي٭ اظهار نظر در مورد برنامه ها و آئين نامه ها

 جديد ياعالنات جهت اطالع از آخرين بخشنامه ها و آئين نامه ها ي٭ مطالعه تابلو

 دانشجويان تحت مشاوره در طول ترم يتحصيل ي٭ راهنمائ

 يآموزش ي, سمينارها, کارگاه هايژوهشپ ي٭ شرکت در فعاليتها

 منطبق با راهنمای موجود در سايت دانشکده يدر هرنيمسال تحصيل و بازنگري آن دورهتنظيم طرح  

 منطبق با راهنمای موجود در سايت دانشکده تنظيم طرح درس روزانه شامل 

 يآموزش يو محتوا يزشآمو يتعيين خط مش 

درس نکات ذيل الزم  يدرس در تهيه محتوا ي/ رفتاريو اهداف جزئ يمتناسب با هدف کل يآموزش يتهيه محتوا -

 است مورد توجه قرار گيرند

 و جديد ياستفاده از مطالب علم -

 قابل فهم بودن مطالب -

 و تناسب مطالب يتوال -

 يعلف يو يادگير يقبل يبين آموخته ها يپيوستگ يبرقرار -

 يفعال نمودن دانشجو در امر يادگير -

 تناسب حجم محتوا با زمان تدريس -

 درک هرچه بيشتر محتوا يروشن و ملموس برا ياستفاده از مثال ها -

 تشريح بيشتر مطالب ياستفاده از تصاوير, طرح, نمودار, جدول و ... برا -
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, ي, پرسش و پاسخ, بحث گروهيبا موضوع و اهداف درس شامل : سخنرانمتفاوت متناسب  ياستفاده از روش ها -

 ...نمايش و 

 ارائه فرصت به دانشجو جهت شرکت فعال در کالس از طريق  - -

  يتشويق دانشجو به يادگير -

 ترغيب دانشجو به تفکر خالق -

 آموزش مشکل مدار -

 ايجاد احساس رضايت در دانشجو به وسيله کاربرد علم در عمل -

 يو درک هر چه بيشتر مناسبت يادگير دن دانشجو از آنچه که بايد بياموزدآگاه کر -

  ...و يوپاسخ, بحث گروه سهيم کردن دانشجو در ارائه مطالب از طريق پرسش -

 

 

 استفاده از کالس -

 استفاده از اتاق پراتيک -

 مختلف يبازديد از عرصه ها -

 کار در آزمايشگاه -

 

 

 کنترل حضور وغياب دانشجويان -

 از آنها كبه تفكيك و نحوه ارزشيابي هر ي)تکاليف(: يتعيين تجارب يادگير -

 تهيه مقاله 

 ترجمه 

 ارائه سمينار 

 تمرين 

 ارائه گزارش 

 

 

 (يحرکت ي, رواني, عاطفي)شناخت يارزشياب يتعيين حيطه ها -

 مطالب جهت طرح سؤال يبودجه بند -

 متناسب با اهداف درس شامل: يتعيين نوع و تعداد آزمون ها -

 پيش آزمون( يآزمون ورود( 

 يمرحله ا يآزمون ها 

 يآزمون پايان 
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 تعيين تعداد سؤاالت -

 يتعيين روش نمره گذار -

 

 

 يتعيين سطح دشوار -

 تعيين قدرت تمايز -

 ترميم سؤاالت نامناسب حذف و يا -

 ايجاد يك بانك سوال در خصوص سواالت در حد عالي و خوب -

 

 

 

 مشخص کردن آدرس سؤاالت -

 بعد از برگزاري  قرار دادن کليد سؤاالت در معرض ديد دانشجويان -

 توسعه آموزش دانشكده به دفتر ئه اراها وتحليل آزمون -

 براي نيمسال بعدي توسعه آموزش دانشكده هااز دفترو منظم آزمون شنيج تجزيه و تحليل رودريافت نتا -

 ارسال نتايج آزمونها به اداره آموزش تا دو هفته پس از امتحان -

 

  

 آشنا کردن دانشجويان با محيط کارآموزي -

 انشجويان به مسئولين )مترون، سوپروايزرهاي آموزشي و ....(معرفي د -

 معرفي دانشجويان به سرپرستاران بخش ها و يا مسئولين مراکز بهداشتي -

 و بيان اهداف آموزشيو توضيح  آن باليني در اختيار دانشجويان  دورهقرار دادن طرح  -

 توضيح در مورد شرح وظايف و انتظارات از دانشجو -

 رستاران از حيطه وظايف دانشجويانآگاه کردن سرپ -

 آگاه کردن دانشجويان از مقررات بخش ها و يا مراکز بهداشتي -

 

 

 حضور و ترک به موقع محل کارآموزي -

 کنترل حضور به موقع و وقت شناسي دانشجو -

 کنترل وضعيت ظاهري دانشجو از نظر رعايت شئونات مذهبي و حرفه اي -

شجويان براساس اهداف آموزشي و توانائي هاي آنان و نصب فرم تقسيم کار بر روي تابلو تقسيم کار بين دان -

 اعالنات بخش

 دانشجويان و پرسنل بخش ها با همراهي وشرکت در راند صبحگاهي  -
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 کسب شناخت کافي از مددجويان تحت مراقبت دانشجويان -

 انتخاب روش هاي مناسب براي دستيابي به اهداف کارآموزي -

 انشجو در مراقبت از مددجو براساس فرآيند پرستاري/ مامائي/ فرآيند مشکل کشاني هدايت د -

 نظارت بر نحوه برقراري ارتباط دانشجو با مددجويان تحت مراقبت خود -

 نظارت بر نحوه برقراري ارتباط دانشجو با پرسنل محل کارآموزي -

 عملفراهم آوردن موقعيت الزم براي يادگيري دانشجو و کاربرد علم در  -

 تشويق دانشجو به کسب مهارت هاي باليني با فراهم آوردن موقعيت هاي مناسب يادگيري و تمرين و تکرار -

 راهنمائي دانشجو در زمينه تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزش به مددجو -

 برخورداري از علم و مهارت متناسب با حيطه کاري -

 فعاليت به عنوان يک الگوي کاري مناسب -

 ب به پرسش هاي دانشجويانپاسخگوئي مطلو -

 نظارت مستمر بر فعاليت دانشجويان در طول دوره کارآموزي -

تنظيم برنامه هاي کنفرانس باليني )معرفي موردي بيمار / مددجو( يا تحويل باليني بيماران و پرسش و پاسخ در  -

 ساعات پاياني کار و در داخل بخش

 ارآموزي در جهت آموزش و کسب مهارت آنهاحداکثر بهره وري از زمان حضور دانشجويان در محل ک -

 استفاده از شيوه هاي مختلف تقسيم کار ) موردي، عملکردي يا تيمي و ...( به تناسب اهداف کارآموزي -

 در دسترس بودن و کمک به دانشجويان جهت مقابله با موقعيت هاي تنش زا -

 نظارت بر ارائه و ثبت صحيح گزارش هاي شفاهي و کتبي دانشجويان -

 زشيابي نحوه فعاليت دانشجويان و تعيين نقاط قوت و ضعف آنها در طي دوره کارآموزيار -

 آگاه ساختن دانشجويان از نقاط قوت و ضعف آنها به منظور تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف -

 و ارائه بازخورد به دانشجو  ارزشيابي نحوه فعاليت دانشجو در پايان دوره کارآموزي -

 دانشجو به مدير گروه راترزشيابي دانشجو و ارائه نمتهيه و تنظيم فرم ا -

 

 

 شده در شوراي تحصيالت تکميلي. تائيدراهنمايي دانشجو در تدوين طرح پژوهش  -

 مشورت با استاد مشاور پايان نامه در تهيه وتدوين طرح پژوهش نهايي. -

 اهنمايي دانشجو براي استفاده مفيد از زمان تحصيل.ر -

تهيه جدول زمان بندي با دانشجو جهت ارائه تکاليف مربوط به پايان نامه و ارسال يک نسخه از آن به شوراي  -

 تحصيالت تکميلي.

 گزارش پيشرفت کار دانشجو به شوراي تحصيالت تکميلي از طريق جدول زمان بندي در پايان هر نيمسال. -

 رت دقيق ومداوم بر کار دانشجو و تشويق در جهت پيشرفت وي.نظا -

 مشورت با اساتيد مشاور در تمام مراحل راهنمايي دانشجو.  -

 راهنمايي و ارجاع دانشجو به منابع و مراجع مورد نياز. -
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 نظارت بر جمع آوري داده ها. -

 مشورت با استاد آمار در تجزيه و تحليل آماري -

 با ارائه پيشنهادات سازنده به صورت کتبي.بعد حداکثر دو هفته  از زمان دريافت تا باز گرداندن مطالب دانشجو -

جهت استماع و آشنايي با ارائه و خالصه راهنمايي دانشجو در مراحل مختلف پايان نامه و يا شرکت در سمينارها. -

 هاپژوهش

اساتيد به معاونت پژوهشي جهت تعيين تاييد پيش نويس کامل پايان نامه با مشورت اساتيد مشاور و ارجاع دانشجو  -

 داور

 و تبادل نظر در رابطه با نقطه نظرات ارائه شده. داوران دريافت پايان نامه از  -

 راهنمايي دانشجو براي دفاع از طرح پژوهش و پايان نامه. -

 حضور در کليه جلسات ارائه مرحله اي و دفاع پايان نامه. -

 مجالت معتبر علمي پژوهشي داخلي و خارجيدر تهيه مقاله مشترک با دانشجو براي چاپ  -

 

 

راهنمايي دانشجو همگام با اساتيد راهنما و مشاور آمار جهت تدوين طرح پژوهشي مربوط به موضوع تاييد شده در  -

 شوراي تحصيالت تکميلي.

 همکاري نزديک با استاد راهنما در تمام مراحل پژوهش . -

 رات الزم به استاد راهنما در تمام مراحل پژوهش.ارائه پيشنهادات و نظ -

 مطالعه هر فصل از پايان نامه پس از تاييد استاد راهنما و ارائه پيشنهادات سازنده شفاهي و کتبي به استاد راهنما. -

 شرکت در جلسات مشاوره با استاد مشاور آمار. -

 ناظر.تاييد پيش نويس کامل پايان نامه قبل از معرفي دانشجو به استاد  -

 تاييد مقاله تهيه شده براي چاپ در فصلنامه دانشکده. -

 حضور در کليه جلسات ارائه مرحله اي و دفاع پايان نامه. -

 نظارت بر پايان نامه  -

 داوري پايان نامه -

 

 نفر دانشجو در طول دورة تحصيلي. 20راهنمائي و هدايت تحصيلي  -

 با کليه آئين نامه ها و دستور العمل هاي آموزشي, تحصيلي, رفاهي, مشاوره و ... آشنائي -

 آشنا کردن دانشجويان با مقررات و قوانين آموزشي. -

 راهنمائي و هدايت دانشجويان در انتخاب واحدهاي درسي و تائيد برگ انتخاب واحد آنان. -

 ه تنظيمي.حضور تمام وقت در زمان ثبت نام و حذف و اضافه طبق برنام -

 اختصاص ساعتي مشخص در هفته و در طول ترم, به منظور مشاوره دانشجويان تحت پوشش. -

 ارائه نظرات و پيشنهادات به منظور پيشگيري از افت تحصيلي, مشروطي, اخراجي و ... -

 راهنمائي وکمک به دانشجو درجهت پيشرفت تحصيلي وجبران افت تحصيلي. -
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 يلي دارنداز طريق  اساتيد مشاوره به هسته مشاورهارجاع دانشجوياني كه مشكالت تحص -

 معرفي دانشجويان واجد شرايط تشويق. -

 تکميل فرم وضعيت تحصيلي جهت بررسي و تحليل موقعيت آموزشي دانشجو در هر نيمسال. -

 پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان تحت پوشش در طول ترم و گزارش به موقع مشکالت آنان به مرجع مربوطه. -

ثبت نام اوليه به منظور اعالم نظر در خصوص ارائه دروس مورد نياز دانشجويان تحت مشاوره, خارج از برنامه  انجام -

 زمان بندي شده.

بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو در پايان دوره و تائيد اتمام واحدهاي درسي به منظور اعالم فراغت از تحصيل  -

 وي.

 رم به مدير گروهتكميل فرم مشاوره تحصيلي و ارائه در آخر ت -

 شرکت در جلسات هماهنگي مشاورين  -

 

 دانشجويان  مرکز مشاوره واحد

دانشکده داير  309اتاق  باتوجه به نياز دانشجويان به مشاوره اجتماعي و رواني، دفتر مشاوره اجتماعي و رواني در محل

 مايند. اين دفتر فعاليت مي ن در ن دانشگاهيمشاوراز  دو نفرگرديده است و هم اکنون 

 می باشد. روزهای شنبه و يکشنبهو يا ارجاع دانشجويان به راهنمايي و مشاوره در ان يدانشجو: مراجعه 
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 پيوست ها

 در پايان هر نيمسال بر اساس فرم هاي پيوست موزشيآمدير گروه توسط اعضاي گروه ارزشيابي 

 يرگروه در مورد آموزش نظري استادفرم اظهارنظر مد: 

 ارزشيابي فعاليت هاي مدير گروه توسط معاونت آموزشي:  

سعاد هيئت علمي براساس سيستم  گزارش ترفيع ساالنه اعضاء 

فرم عملكرد اعضا هيات علمي ) ساعت كاركرد(

 معادل سازي فعاليتهاي اعضاء هيئت علمي :
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 (1)پيوست                                                                                یبسمه تعال 

 
 

 

     

 -
 هميشه

(1) 

 وقاتبيشتر ا

(75/0) 

 بندرت

(5/0) 

 هرگز

(25/0) 

مشاهده 

 نشد

(0) 

دانشکده با مشورت اعضاء قبل از  يشورا يبر اساس خط مش يتهيه برنامه اجرائ  .1
 يشروع هر نيمسال و ارائه گزارش به معاونت آموزش

     

، وظايف ياجرائ يدانشکده درخصوص برنامه ها يآموزش يارسال صورتجلسات شورا  .2
 به اعضاء گروه يو خدمات يهش، پژويآموزش

     

      و نظر اساتيد گروه  يتنظيم جدول دروس هر نيمسال با همکار  .3

      گروه يتجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت و تغييرات با نظر اعضا  .4

      گروه  يتشکيل و اداره جلسات شورا  .5

      هاد تهيه لوازم کتاب ها، نشريات و ...گروه پيشن يانجام کليه مکاتبات رسم  .6

      کار در هر نيمسال  )و ساالنه( اعضاء گروه و ارسال بيالن به آنها يارزياب  .7

      رفع مشکالت يآنها برا يارتباط با دانشجويان و نماينده ها يبرقرار  .8

      دانشجويان  يو کارآموز ينظر يکالس ها يارزشياب  .9

      بر اساس نياز گروه يو انجام کارآموز يرتدريس دروس نظ  .10

      يو ارائه گزارش به معاونت محترم آموزش يبازديد مستمر از محل کارآموز  .11

      يتشکيل و اداره جلسات ماهيانه گروه و ارسال گزارش به معاونت آموزش  .12

      ضاء گروهخارج دانشکده به اع يکنگره ها و سمينارها يدر مورد برگزار ياطالع رسان  .13

      مختلف ياز اساتيد در زمينه ها و مناسبت ها يقدردان  .14

      اعضاء گروه يو رفاه يمشکالت آموزش يگير يپ  .15

      ابالغ بخشنامه ها و مصوبات الزم االجرا به گروه  .16

      مختلف در دانشکده، دانشگاه ، ... يجهت شرکت اساتيد در کارگاه ها يبرنامه ريز  .17

 يموضوعات ارجاع ياعضاء جهت بررس يگروه با هماهنگ يپژوهش يکيل کميته تخصصتش  .18
 گروه يپژوهش يارشد و طرح ها يدانشجويان کارشناس يمربوط به پايان نامه ها

     

      دانشجويان يپايان نامه ها يمشاوره و راهنمائ  .19

      گروه يانسان يکارآمد، متعهد و متخصص جهت تامين نيرو يجذب نيرو  .20

      خواهشمند است نظر كلي خود را درباره مدير گروه بنويسيد:

 امضاء 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 فرم ارزشيابي فعاليت هاي مدیر گروه توسط اعضاي گروه آموزشي
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گاه علوم زپشکی و خدمات بهد شتی ردمانی اریاندانش  ا

 دانشکده رپستاری و مامایی

 (2)پيوست                                                                                یبسمه تعال 

 

 

 

 

 
 

 

 

 امضاء مدیر گروه

 تاریخ
 

 

 

 در مورد آموزش نظري استاد مديرگروهفرم اظهارنظر 
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شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 (3)پيوست                                                                                یبسمه تعال 

 

 

 

 هميشه

(3) 

بيشتر 

 اوقات

(2) 

 بندرت

(1) 

 هرگز

(0) 

مشاهده 

 نشد

ي اسااتيد گاروه، قبال از شاروع تارم و ارائاه آن باه و جدول دروس هر نيمسال با همكار يتهيه برنامه اجرائ 1
 مافوق

     

      به هر يک از اعضاء گروه يباليني و پژوهش -و وظائف آموزش تئوري ياجرائ يابالغ برنامه ها 2

و همااهنگي الزم باا مسائولين  يباليني و پژوهشا -آموزش تئوري ينظارت بر اجراي برنامه ها و فعاليت ها 3
 مربوطه

     

ارزيابي فعاليتهاي اساتيد در هر نيمسال و ساليانه اعضاء گروه و ارائاه گازارش تحليلاي باه هماراه گارا  باه  4

 معاونت آموزشي در پايان هر نيمسال
     

      برقراري ارتباط با دانشجويان و جلسه با نمايندگان دانشجويان جهت رفع مشكالت آنها 5

      هاي تئوري و كارآموزي و ارائه بازخورداتيد در كالسپيگيري و نظارت بر ارزشيابي اس 6

      بررسي نهائي كليه نمرات ارزشيابي دروس نظري و كارآموزي دانشجويان و اعالم به موقع آن به اداره آموزش 7

      تدريس دروس نظري و انجام كارآموزي براساس نياز گروه 8

      شكالت آموزشي و رفاهي اعضاء گروه )حل مشكل(تشكيل جلسات ماهيانه گروه و پيگيري م 9

      پيگيري امور محوله از طر  مسئولين و ارسال پاسخ در اسرع وقت 10

      ايجاد هماهنگي و جلب مشاركت اعضاي گروه جهت اجرا برنامه ها )كارگروهي( 11

      تأئيد فعاليتهاي اساتيد در سيستم سعاد به طور مرتب 12

      اد هماهنگي در برگزاري امتحانات بين اعضاء گروه و اداره آموزشايج 13

      جلب مشاركت اعضاء گروه در انجام فعاليتهاي پژوهشي و ارائه پيشنهادات به مافوق 14

      تشويق و ترغيب اعضاء گروه به شركت در كنگره، سمينار، تأليف و ارائه پيشنهادات به مافوق 15

      موقع با معاونت آموزشي درخصوص موارد مربوط به گروه ارتباط به  16

      پاسخگويي به موقع به مكاتبات اداري 17

      اعالم به موقع نظرات كارشناسي ارسالي از طر  معاونت آموزشي 18

 نظر کلي در مورد احساس مسئوليت مدیر گروه 

 

 
 

 دانشکده معاون آموزشیامضاء 

 

4 3 2 1 0 

 ضعيف متوسط خوب بسيار خوب عالي

يفرم ارزشيابي فعاليت هاي مدير گروه توسط معاونت آموزش  
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شتی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  ردمانی اریان دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 (4)پيوست                                                                                یبسمه تعال 

سعادهيئت علمي براساس سيستم  گزارش ترفيع ساالنه اعضاء

 

 

 رديف
 ينام و نام خانوادگ

ا مرکز ينام گروه، بخش، 

 يقاتيتحق

 يمتوسط آموزش

 سط ماهانه()متو

)کل  يجمع پژوهش

 (2ساالنه از جدول 

از کل در يمتوسط امت

 ک دورهي

 ترفيع ماه     ل شدهيتکم يتعداد ماهها

1.   
      

2.   
      

3.   
      

4.   
      

5.   
      

6.   
      

7.   
      

8.   
      

9.   
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شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 (5)پيوست                                                                                یبسمه تعال 

 

 يات علميفرم عملکرد اعضاء محترم ه

 ييو ماما يدانشکده پرستار
 ساعات کارکرد سرکارخانم / جناب آقاي

  ع سال  يمربوط به ترف     سال               تاماه             سال           از ماه         

فيرد حضور يروزها سال ماه  عات حضورسا  ياستحقاق يمرخص   يمرخص 

ياستعالج  

تيمامور  محروميت از مطب 

 ندارد دارد

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

 س دانشکدهيرئ                                                ر گروه يمد                                                      ه کننده                يته

 نام خانوادگي :                                     نام و ينام و نام خانوادگي                                                   نام و نام خانوادگ

 امضاء                                  امضاء                                                                             امضاء                                      
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شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 (6)پيوست                                                                                یبسمه تعال 

 معادل سازي فعاليت اعضاء هيات علمي 

 تعداد واحد موظف اعضاي هيات علمي آموزشي -

 مستندات واحد معادل موظف  واحد سمت

  6 استاد ممتاز       

آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات  115ماده 

 علمی

سال دو واحد از موظفی  60: سن باالی 118ماده 

 ر می شودكس

  8 استاد               

  10 دانشیار

  12 استادیار  

  14 مربی هیات علمی*

  15 مربی غیر هیات علمی

  3 رئیس دانشکده
آیین نامه اداری استخدامی  115ماده  3تبصره 

  93هیات علمی مصوب خرداد 
  4 معاونین دانشکده

  6 مدیران گروه ها

  

 سال یک واحد کاهش می یابد. 10به ازای هر  *

 معادل سازي واحدهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي  -

مجلس شورای اسالمی و آئین نامه ها و دستور  12/10/75اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب  2این جدول با توجه به ماده   -

 ( تهیه شده است.91و استخدامی اردیبهشت آئین نامه جدید اداری  104ماده  2های اجرائی )جدول ضمیمه تبصره العمل
 

 مستندات واحد  فعاليت رديف

بر اساس آئین نامه دوره دکتری  PhD 30- 16ی دانشجویان  استاد راهنمای رساله 1

 و برنامه درسی 42ماده 

واحد معادل  PhD 20%ی دانشجویان  استاد مشاور رساله 2

 راهنما

 بر اساس تعداد رساله

 بر اساس تعداد رساله 8 مای رساله ی تخصص بالینیاستاد راهن 3

 بر اساس تعداد رساله 4 استاد مشاور رساله ی تخصص بالینی 4

 بر اساس تعداد رساله 6 ی دانشجویان دکتری پزشکی عمومیاستاد راهنمای رساله 5

 بر اساس تعداد رساله 3 ی دانشجویان دکترای پزشکی عمومیاستاد مشاور رساله 6

 بر اساس تعداد رساله 6 ی دانشجویان کارشناسی ارشد حضوری ستاد راهنمای رسالها 7

 بر اساس تعداد رساله 3 ی دانشجویان کارشناسی ارشد حضوری استاد مشاور رساله 8

 بر اساس تعداد رساله 4 ی دانشجویان کارشناسی ارشد مجازیاستاد راهنمای رساله 10
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 بر اساس تعداد  رساله 2 انشجویان کارشناسی ارشد مجازیی داستاد مشاور رساله 11

های توانمندسازی اعضای هیات علمی و تدریس در کارگاه 12

 دستیاری ) آموزشی و پژوهشی(

 بر اساس گواهی صادر شده واحد 25/0هرروز 

 بر اساس گواهی صادر شده واحد  5/0هرروز  های کشوری تدریس در کارگاه  13

 بر اساس تعداد  PhD 5/0ه ی دکترای تخصصی و داور رسال 14

 بر اساس تعداد  25/0 داور  رساله دکترای پزشکی عمومی 15

 بر اساس تعداد  25/0 داور  رساله کارشناسی ارشد حضوری 16

 بر اساس تعداد 25/0 داور رساله ی کارشناسی ارشد مجازی 17

 عداد بر اساس ت 5/0  داور  یا ناظر طرح های پژوهشی 18

 بر اساس گواهی صادر شده 1 های کشوری / دانشگاهیدبیر اجرایی کنگره 19

 بر اساس گواهی صادر شده 5/1 های کشوری/ دانشگاهیدبیر علمی کنگره 20

 بر اساس گزارش مدیر گروه واحد 25/0حداکثر  شرکت در جلسات آموزشی و پژوهشی گروه  )به ازای هر جلسه( 21

 بر اساس گزارش مدیر گروه  واحد 25/0حداکثر  ت ژورنال کالب گروه )به ازای هر جلسه( شرکت در جلسا 22

شرکت در جلسات تحصیالت تکمیلی دانشکده/ دانشگاه )به ازای  23

 هر جلسه(

 بر اساس گزارش  واحد 5/0حداکثر 

 بر اساس گزارش  واحد 5/0 عضویت شورای پژوهشی یا آموزشی دانشکده  24

 بر اساس گزارش واحد 5/0 ر کمیته اخالق دانشگاه /مراکز تحقیقاتیعضویت د 25

 بر اساس گزارش واحد 25/0 عضویت کمیته ارتقاء/ ترفیع دانشکده 26

 بر اسااس ابالغ واحد 25/0 عضویت شورای نظارت و ارزیابی دانشکده 27

 بر اساس گواهی صادر شده دواح 5/0حداکثر  های داخلی و خارجی مرتبطسخنرانی/ عضو پنل در کنگره 28

 بر اساس گواهی صادر شده واحد 1حداکثر  دانشگاهی و کشوری جامع امتحان سؤال طراحی 29

 بر اساس ابالغ واحد 5/1 معاون آموزشی / پژوهشی گروه 30

 بر اساس گزارش مدیر گروه واحد 5/0 مسئول برگزاری امتحانات 31

 بر اساس ابالغ واحد 1 حداکثر مسئول دروس آموزشی در گروه 32

 بر اساس گزارش  واحد 5/0 مشارکت در آزمون شفاهی جامع دکترای تخصصی 33

 بر اساس گزارش واحد 5/0حداکثر  مشاوره تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 34

 بر اساس گزارش  واحد 5/0حداکثر  مشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگر 35

درجلسه دفاع از رساله ی دکتری  و  نماینده تحصیالت تکمیلی 36

 کارشناسی ارشد

 بر اساس ابالغ واحد 25/0

 بر اساس ابالغ واحد 2 ریاست مراکز تحقیقاتی  37

مدیریت دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده و بیمارستان )  38

EDO) 
 بر اساس ابالغ واحد 6

 بر اساس ابالغ واحد 1 (EDCی آموزش دانشگاه )همکاری با مرکز مطالعات و توسعه 39

 بر اساس گزارش واحد 5/0 (EDOهمکاری با دفتر توسعه آموزش دانشکده ) 40

همکاری با کمیته منتخب اعضاء هیات علمی )غیر از اعضای هیئت  41

 رئیسه(                 
 بر اساس ابالغ واحد 5/0
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 بر اساس ابالغ واحد 5/0 عضو هیئت موسس /شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی   42

 بر اساس تعداد قرارداد واحد 2هر طرح  مجری طرح های پژوهشی  43

 بر اساس تعداد قرارداد واحد  1هر طرح  همکار طرح های پژوهشی 44

برگزیده فرایندهای آموزشی برتر )مطهری( وجشنواره آموزشی  45

 دانشگاه

 بر اساس گواهس صادر شده واحد 2

 بر اساس گواهی صادر شده واحد 3 یندهای آموزشی برتر )کشوری(برگزیده فرا 46

واحد برای هر  2 تهیه پودمان آموزشی/ فیلم آموزشی/ برنامه درسی، طرح درس 47

 مورد
 بر اسااس گواهی صادر شده

 بر اسااس گزارش واحد 2 تهیه دروس مجازی 48

 بر اسااس ابالغ واحد 1حداکثر  سر دبیر / ویراستار یا مدیر مسئول مجالت علمی پژوهشی 49

 بر اسااس ابالغ واحد 5/0حداکثر  پژوهشی -علمی مجله داخلی مدیر/  تحریریه هیات در عضویت 50

 -سردبیر/مدیر مستول یا عضو هیئت تحریریه مجله علمی  51

 ترویجی

 25/0حداکثر 

 واحد

 بر اسااس ابالغ

 معاون پژوهشی دانشگاه تآیید واحد 1 راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی 52

 بر اسااس ابالغ 5/0 عضویت در کمیسیون برنامه ریزی درسی دانشگاه 53

 بر اسااس ابالغ 25/0 عضویت در شورای انتشارات دانشگاه 54

 بر اسااس ابالغ 25/0 عضویت در شورای اطالع رسانی و رایانه دانشگاه 55

 بر اسااس ابالغ 1 ر دانشگاهعضویت در هیات ممیزه یا کمیسیون تخصصی آن د 56

 بر اسااس ابالغ 5/0 عضویت در هیات گزینش استاد 57

 بر اسااس ابالغ 5/0 عضویت در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه 58

 بر اسااس ابالغ 5/0 عضویت کمیته فرهنگی دانشگاه 59

 غبر اسااس ابال 1 عضویت شورای آموزشی، پژوهشی، یا اداری مالی دانشگاه 60

 بر اسااس ابالغ 25/0 عضویت در هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی 61

 بر اسااس ابالغ 25/0 عضویت در هیات تجدید نظر انتظامی هیات علمی 62

 بر اسااس ابالغ 25/0 عضویت در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 63

 بر اسااس ابالغ 25/0 عضویت در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری 64

 بر اسااس ابالغ 25/0 عضویت در کمیته انضباطی دانشجویان )بدوی و تجدید نظر( 65

 بر اسااس ابالغ 5/0 عضویت در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه 66

عضویت در شوراها، کمیسیونها، کمیته ها، گروهها و هیئت های  67

 زش پزشکیمستقر در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آمو

 بر اسااس ابالغ واحد 2حداکثر 

 بر اساس ابالغ واحد 5/0 عضویت در کمیته علمی ترجمان و تبادل دانش 68

 بر اساس ابالغ واحد 1 ریاست واحد مدیریت دانش بالینی  69
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 :ستا زير شرح به ، علمي هيات اعضاي از يك هر از واحد موظف براي محاسبه قابل معادل واحد حداكثر* -

 تعداد واحد معادل مرتبه علمي

 واحد معادل 2 مربی ، استادیار

 واحد معادل 3 دانشیار

 واحد معادل 4  استاد

 ل نشده است.يئت علمی که واحد موظف آنها تکميتنها برای اعضای ه*

 

 :بودحداقل ساعات موظف تدريس اعضاي هيات علمي پس از كسر واحدهاي معادل مذكور، به شرح زير خواهد 

 حداقل ساعات موظف مرتبه علمي

 12 مربی

 10 استادیار

 7 دانشیار

 4 استاد

 .س نمی شوديمحاسبه واحد های معادل به منظور پر شدن واحد موظف بوده و شامل حق التدر** 

 :115ماده 
 منطبق موظف با ساعات ديبا ستند،ه سازي معادل قابل مربوطه دستورالعمل اساس بر که علمی أتيه اعضاي هاي تيفعال هيکل :1 تبصره

 .باشد تئوري دروس از موظفی از واحدهاي %50نکه يا بر مشروط .شود گرفته نظر در موظف ساعات صورت به و گردد

 در مندرج هاي موظف واحد از شتريب درصد 20 یيايجغراف وقت تمام علمی أتيه اعضاي سيتدر موظف واحدهاي زانيم :2 تبصره

 .باشد می فوق جدول
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 .1370سيف، علي اکبر. روانشناسي پرورشي ) روانشناسي يادگيري و آموزش(. انتشارات آگاه. سال  -

 1381سالمي، صديقه. صابريان، معصومه. چگونه طرح درس بنويسيم. انتشارات سالمي. سال  -

، اصفهان يو مامائ ين در پرستاريآموزش نو يش سراسري، همايدر آموزش پرستار يحسن پور، مرضيه. تفکر انتقاد -

 .1382بهمن  29-28

 1382حسن مهارتهاي آموزشي . تهران سازمان مطالعه و تدوين كتبت علوم انساني دانشگاه )سمت(  -شعباني -
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 رانيا يو درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 ييو ماما يدانشکده پرستار

  1996713883صندوق پستي  -خيابان رشيد ياسمي  -خيابان وليعصر  نتهرا

Website: www.fnm.iums.ac.ir 
Email: fnm@iums.ac.ir  
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