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 :رسالت دانشکده  

آموزشی و پژوهشی مبتنی بر نیاز جامعه، مأموریت آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد از دانشکده پرستاری فسا در راستای ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات 

اصول اخالق حرفه ایی،  طریق بسترسازی برای نوآوری و شکوفایی استعدادها را بر عهده دارد. این دانشکده بر تربیت دانش آموختگانی که با تکیه بر ایمان، رعایت

، کسب دیدگاه های جامع و جامعه نگر، دارای تفکر نقاد، عملکرد مبتنی نی، برقراری ارتباط مؤثر حرفه ای، تعهد، دلسوزی و مهربادانش به روز، مهارت، کارآمدی

ابزارهای استاندارد،  ی با روش ها وبر شواهد، خود راهبر و یادگیرنده مادام العمر، بتوانند خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را از مرحله پیشگیری تا بازتوان

به خرد جمعی دانشجویان،  ارائه کنند و همواره پاسخگویی اجتماعی را مد نظر قرار دهند، تاکید دارد. در این راستا دانشکده پرستاری خود را بر حفظ شان و احترام

وم پرستاری و تصمیم گیری های مرتبط با سالمت جامعه نقش دانشکده پرستاری در توسعه عل. اعضاء هیات علمی و کارکنان در تحقق این اهداف متعهد می داند

 .فعال ایفا کرده و می کوشد با هماهنگ سازی آموزش ها و خدمات، نیازها و رضایت مددجویان و آحاد جامعه را جلب نماید

 دانشکده انداز چشم:  

الگو، نواندیش و کیفیت محور در تربیت نیروی انسانی کارآمد در مجموعه وزارت دانشکده پرستاری فسا بر آنست تا با توکل بر خدا همواره دانشکده ایی پیشرو، 

و نوآور و دارای  5بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و در ارائه مطلوبترین خدمات و سیاستگذاری آموزشی، یکی از دانشکده های پیشرو در کالن منطقه 

خدمات دانش آموختگان برنامه های درسی ارائه شده در این دانشکده از لحاظ کیفیت در رتبه نخست . راز کشور باشدتعامل سازنده در میان سایر دانشکده های همت

 .منطقه و قابل عرضه در سطح بین المللی خواهد بود

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی فسا

 معاونت آموزشی

 پرستاری برنامه راهبردی دانشکده

 1401به همراه برنامه عملیاتی سال 
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 دانشکده ارزش های محوری:  

 کسب رضایت الهی 

 احترام به کرامت انسانی 

 عدالت محوری 

 اخالق محوری 

می برای فسا، برای مانائی، تحول ، رشد و شکوفایی ، خود را متعهد به تربیت نیروهای محقق ، متبحر، توانمند و برخوردار از فضائل انسانی ، اسالدانشکده پرستاری 

  :امروز و فردای جامعه می داند . تعهد به این ارزش های مشترك ما را ملزم می کند تا

 .خدمات مراقبتی را برای اعتالی سطح سالمت جامعه فراهم نماییم با توجه و تأکید بر آموزه های دینی بهترین •

در جهت ایجاد نظام با تمرکز بر تعالی سازمان و اخالق حرفه ای ، زمینه الزم برای مشارکت همه عوامل دخیل در آموزش ، پژوهش و فرهنگ دانشکده را تأمین و  •

  .شایسته ساالری تالش نماییم

حه این نوآوری حرفه ای و آموزش و تربیت نیروی مورد نیاز پرستاری جامعه از پرستاران بالینی تا هیئت علمی، دستیابی به بهترین نتایج را سرلوبا تأکید بر خالقیت و  •

  .تعهدات قرار دهیم

 دانشکده اهداف کالن:  

 ارتقای سطح آموزش در راستای پاسخ به نیازهای نظام سالمت و جامعه 

  منظور ارائه راه حل برای مشکالت و نیازهای جامعه و همچنین تولید علم و فناوریارتقای سطح پژوهش به 

 ارتقاء سطح بینش فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان 
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 توضیحات مسئول پیگیری  پایش سند تاریخ پایان تاریخ شروع فعالیت استراتژی

آموزش  تشکیل کمیته نظارت بر -1-1  ارتقای فرایند آموزش بالینی دانشجویان -1

 بالینی

 خانم  ثابت ابالغ اعضای کمیته 29/12/1401 01/12/1400

 

 

بازدیدهای بیمارستانی به منظور -1-2

نظارت بر آموزش بالینی طبق برنامه زمانی 

 تعیین شده

گزارش بازدید های  29/12/1401 01/02/1401

 بیمارستانی

  دکتر بیژنی

تشکیل جلسات ماهانه توسط کمیته  -1-3

 نظارت بر آموزش بالینی 

  ثابتخانم  صورت جلسات مربوطه 29/12/1401 01/02/1401

ثبت فعالیت های آموزشی، ارتقا فرایند  -2

 پژوهشی و فرهنگی فراگیران

وك های تکمیل الگ ب نظارت بر -2-1

 الکترونیک دانشجویان کارشناسی 

ی الگ بوك هاگزارش  31/06/1401 23/11/1400

 تکمیل شده

  آبادیخانم 

های وك تکمیل الگ ب نظارت بر -2-2

 الکترونیک دانشجویان کارشناسی ارشد

ی الگ بوك هاگزارش  31/06/1401 23/11/1400

 تکمیل شده

  خانم دکتر نیکروز

وك های ارزشیابی  الگ ب -2-3

 الکترونیک دانشجویان کارشناسی 

زارش ارزشیابی تکمیل گ 01/08/1401 23/11/1400

 الگ بوك ها

  خانم آبادی
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وك های ارزشیابی  الگ ب -2-4

 ارشد الکترونیک دانشجویان کارشناسی

زارش ارزشیابی تکمیل گ 01/08/1401 23/11/1400

 الگ بوك ها

  خانم دکتر نیکروز

پیگیری اضافه شدن قسمت ارزشیابی -2-5

 پایان نامه  به الگ بوك الکترونیک 

  خانم دکتر نیکروز گزارش پیگیری 31/06/1401 14/01/1401

 توسعه پاسخگویی اجتماعی-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان پاسخ به نیازهای آموزشی -3-1

های ولیعصر و شریعتی به کمک نیروهای 

تربیت شده در مرکز مهارت های حرفه 

 ای

گزارش خدمات ارائه شده   29/12/1401 01/01/1401

مهارت های حرفه در مرکز 

 ای

 1399این مرکز در بهمن ماه  آقای دکتر بیژنی

 تأسیس شده است.

 

پاسخگویی اعضای هیئت علمی -3-2

آموزشی و بالینی به سواالت مردمی 

در سامانه   19پیرامون بحران کووید 

4030 

گزارش میزان فعالیت و  29/12/1401 01/01/1401

 پاسخگویی اساتید 

  خانم ثابت

اقبتی بیماران پاسخ به نیازهای مر -3-3

در بیمارستان ولیعصر  19مبتال به کووید 

 به کمک دانشجویان جهادی

گزارش شیفت های بالینی  31/06/1401 01/01/1401

پوشش داده شده توسط این 

 دانشجویان

دانشجویان جهادی،  خانم رنجبر

دانشجویان پرستاری ورودی 

می باشند که به  96و  97، 98

داوطلبانه در بخش صورت 

های کووید مشغول فعالیت 

 هستند.
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ذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پ -4

 پیوسته فوریت های پزشکی

درخواست ثبت شده  تصویر 30/07/1401 01/06/1401 است مربوطه در سایتثبت درخو-4-1

 در سایت

  امیرخانیدکتر آقای  

  امیرخانی دکتر  آقای  گزارش پیگیری 29/12/1401 01/08/1401 پیگیری پس از موافقت نهایی -4-2

  

 های علمیتوسعه فعالیت های انجمن -5

 پژوهشی آموزشی و دانشجویی در حیطه

 

 

طرح پژوهشی  3تصویب حداقل -5-1

با توسط انجمن علمی دانشجویی و 

 همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی

01/02/1401 30/09/1401 

 

 

 

 

  خانم آبادی گزارش تصویب طرح ها 

و  "رفرنس دهی به منابع"برگزاری کارگاه-5-2

به شکل وبینار با  "اصول صحیح مقاله نویسی"

و با  تحصیالت تکمیلی گروه هدف دانشجویان

 همکاری اساتید برجسته کشوری

01/02/1401 30/09/1401 

 

 

 

 

 گزارش و پوستر کارگاه ها

 

 

  آبادیخانم  

آشنایی با آزمون ارشد "برگزاری کارگاه  -5-3

به  "احیای قلبی ریوی پیشرفته "و  "پرستاری

صورت حضوری با گروه هدف دانشجویان 

 گزارش و پوستر کارگاه ها 29/12/1401 01/10/1401

 

 

  آبادیخانم  
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کارشناسی پرستاری و با همکاری اساتید 

 دانشکده

کارگاه با  3برگزاری حداقل  -6-1 ای توسعه بسته اعتالی اخالق حرفه -6

اخالق حرفه ای در بالین و "محوریت 

با گروه هدف اعضای هیأت  "آموزش

علمی، کارشناسان، پرسنل بالینی و 

دانشجویان به شکل وبینار و با همکاری 

 اساتید برجسته کشوری

01/02/1401 30/09/1401 

 

 

 

 

 گزارش و پوستر کارگاه ها

 

  خانم ثابت

فلوشیپ اخالق  2برگزاری حداقل -2-6

پزشکی با همکاری دانشگاه های کالن 

 منطقه

01/02/1401 30/09/1401 

 

 

 

 

گزارش فلوشیپ های 

 برگزار شده

  خانم ثابت

طرح پژوهشی با  2تصویب حداقل -3-6

محوریت اخالق حرفه ای در بالین توسط 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اعضای 

 هیأت علمی

  خانم ثابت گزارش تصویب طرح ها 29/12/1401 01/10/1401

نظارت بر میزان رعایت اصول -4-6

اخالق حرفه ای در بالین توسط سفیران 

 اخالق 

میزان رعایت اصول گزارش  29/12/1401 01/10/1401

 اخالق حرفه ای دربالین

  خانم ثابت
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 -اول از نشریه فرهنگی انتشار شماره-5-6

 "عالوه اخالق به"دانشجویی 

فایل الکترونیک شماره اول  29/12/1401 01/10/1401

 نشریه

  خانم ثابت

 توسعه درون سازمانی-7

 

 

 

 

نیرو  بر اساس نیاز  3جذب حداقل -1-6

فراخوان جذب هیأت علمی  نوزدهمیندر 

 وزارت بهداشت

حکم کارگزینی اعضای  01/03/1401 01/12/1400

 هیأت علمی

  آقای دکتر بیژنی

جذب یک نفر به عنوان کارشناس  -2-6

 تحصیالت تکمیلی 

  آقای دکتر بیژنی حکم کارگزینی کارشناس 01/03/1401 01/12/1400

شفاف سازی امکانات موجود و  -8

 خدمات دانشکده به ذینفعان

اطالع رسانی تمامی فرایند های -1-8

 اجرایی دانشکده پرستاری به ذینفعان

فایل فرایندها وگزارش  31/06/1401 14/01/1401

 اطالع رسانی به ذینفعان

  خانم ثابت

تکمیل وبسایت های تمام گروه -2-8

مطابق با بروزرسانی سایت های دانشکده 

 جدید دانشگاه

منوهای وب سایت گروه  31/06/1401 14/01/1401

 های دانشکده

  خانم ثابت

تهیه فایل آموزشی راهنمای استفاده  -3-8

دانشکده پرستاری برای از سایت 

 دانشجویان ورودی جدید

فایل آموزشی بارگزاری  29/12/1401 15/06/1401

 شده در قسمت اخبار سایت

  خانم ثابت

نظارت بر اتمام زیرساخت دانشکده  افزایش فضای فیزیکی دانشکده -9

 پرستاری

گزارش پیشرت پروسه  29/12/1401 01/01/1401

ساخت ساختمان مستقل 

 پرستاریدانشکده 

آقای دکتر حسینی 

 پور

 

جذب سرمایه برای تکمیل سختمان 

 مستقل دانشکده پرستاری

گزارش میزان تخصیص  29/12/1401 01/01/1401

 بودجه

آقای 

 دکترپورجعفریان
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در مقطع کارشناسی  پذیرش دانشجو-10

 ارشد اورژانس

رای گسترش آموزش مکاتبه با شو-1-10

 دانشگاه

  دکتر بیژنی متن نامه مکاتبه شده 31/03/1401 14/01/1401

درخواست ثبت شده  تصویر 01/05/1401 01/04/1401 ثبت درخواست مربوطه در سایت-4-1

 در سایت

  دکتر بیژنی 

  دکتر بیژنی گزارش پیگری 29/12/1401 02/05/1401 پیگیری پس از موافقت نهایی-10-3

 

 


