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دانشکده رپستاری شهرستان اقینات

برنامه عملیاتی
دانشکده پرستاری و مامائی قاینات

سال1400

بیانیه رسالت
ماموریت دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و اولین مجموعه
در حوزه آموزش پزشکی در شهرستان آن است که با فراهم سازی و استفاده از امکانات مادی و انسانی و
بهره گیری از تکنولوژی اطالعات در آموزش و افزایش میزان رضایت ذی نفعان و تاکید بر ارتقاء مهارت های
علمی دانش آموختگان و توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای تجهیزات کمک آموزشی ،دانشجویی را تربیت
نماید که عالوه بر دارا بودن قابلیت های علمی و عملی مطلوب در زمینه درمانی ،شناخت کافی نسبت به
مسایل مهم بهداشتی و درمانی کشور ،نیروی انسانی توانمند ،متعهد و خالق ،نوعدوست ،کارآمد و گیرنده و
همچنین آشنا با فرهنگ و ارزش های اخالقی و اسالمی نظام جمهوری اسالمی باشند که با آگاهی از وظایف
و مسئولیت های خود و با استفاده از محیط آموزشی مناسب از آخرین منابع اطالعاتی و علمی بهره برداری
الزم را به عمل آورند و ضمن ارتقای آنان به مدارج تحصیلی باالتر به حفظ و تامین و افزایش سطح آگاهی
ها سطح سالمت جامعه یاری رساند.

دور نما
دانشکده پرستاری و مامایی بر اساس انسان سالم و با دیدگاه همه چیز برای سالمت بر این باور است تا با
تدارک امکانات الزم ،برنامه ریزی مدون و علمی و استفاده از تکنولوژی و مشارکت صادقانه کلیه مدیران و
کارکنان خود در محیطی مملو از احترام متقابل و با نو آوری و ابتکارات همت و تالش مضاعف در زمینه
آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی دانشکده رتبه های باالیی را از لحاظ آموزشی و پژوهشی و فرهنگی در بین
دانشکده های همتراز کسب کند و بتواند توانمندترین فارغ التحصیالن را در حوزه درمان تربیت نموده و از
این حیث پاسخگوی نیازهای درمانی جامعه باشد .افق حرکت ما به سویی است که دانشکده از لحاظ ساختار
اداری و مالی به سوی مستقل شدن پیش رود و با گسترش و راه اندازی رشته های جدید و تکمیل کادر
آموزشی با جذب نیروهای متخصص و فوق تخصص و راه اندازی مرکز تحقیقاتی پیشرفته و تجهیز

همه جانبه امکانات آموزشی و پژوهشی به وضعیت مطلوبی رسیده و خدمات تخصصی را در باالترین سطح
ممکن مطابق با پیشرفتها و استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهیم.

وضعیت موجود
دانشکده پرستاری و مامایی قاین در مهرماه  ۱۳۸۸باپذیرش  ۳۹دانشجو در رشته پرستاری شروع به فعالیت
نمود .دراین دانشکده درحال حاضر حدود  ۴۸۰دانشجو در  6رشتهی کارشناسی پرستاری ،تکنولوژی اتاق
عمل ،بهداشت عمومی ،هوشبری ،کارشناسی ناپیوسته مامایی و تکنسین فوریتهای پزشکی مشغول به
تحصیل می باشند .همچنین این دانشکده دارای  ۱2عضو هیئت علمی و  ۳مربی آموزشی و  5۰مدرس
مدعو مرتبط با رشته های تحصیلی می باشد .این مرکزتنها مرکز دانشگاهی ارائه خدمات آموزشی بهداشتی
و درمانی درشهرستان محسوب میگردد که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است .درحال حاضر
درکتابخانه دانشکده تعداد  62۰۰جلد کتاب فارسی و  ۸5۰جلد کتاب التین موجود است که در اختیار
مراجعهکنندگان قرار میگیرد .همچنین کتابخانه مجهز به دو سالن مطالعه ویژه آقایان و خانم ها می باشد.
مرکز مهارتهای بالینی شامل  ۱۰واحد مجزا ویژه رشته های مامایی ،پرستاری ،فوریت های پزشکی ،اتاق
عمل ،هوشبری ،بهداشت عمومی می باشد .در این واحدها کلیه مانکن ها  ،موالژها و تجهیزات الزم وجود
دارد همچنین این مرکز مجهز به کالس و تجهیزات آموزشی الزم جهت ارائه تئوری دروس می باشد.
آزمایشگاه دانشکده مجهز به واحدهای تحقیقات سلولی – ملکولی ،آزمایشگاه حیوانات ،میکروب شناسی،
انگل شناسی ،بیوشیمی و ایمونولوژی می باشد و کلیه تجهیزات مرتبط با واحدهای فوق را دارا می باشد.
همچنین واحد  EDOدر اردبیهشت  ۹۳آغاز به کار کرده است .این واحد خدمات متنوعی در زمینه آموزش
به اساتید و دانشجویان ارائه می دهد .واحد رایانه دانشکده مجهز به 25عدد سیستم رایانه و اینترنت
پرسرعت بوده که۱2ساعت در روز فعال می باشد .همچنین دانشکده دارای یک سالن ورزشی جهت
ورزشهای فوتسال  ،والیبال و ...میباشد.

وضعیت مطلوب
این دانشکده در نظر دارد از طریق ایجاد توسعه فضای تعالی توام با خالقیت و نوآوری و با همکاری و
حمایت کلیه اعضاء (اعضای هیئت علمی ،کارکنان و دانشجویان) ،با تالش در تکمیل چارت سازمانی به
دانشکده ای مستقل از لحاظ اداری مالی تبدیل و اساتید مورد نیاز رشته ها را به صورت هیئت علمی جذب
و استخدام نماید.

بیانیه ارزش ها
 .۱اعتالی توحید محوری
 .2اعتالی کرامت انسانی
 .۳مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال نیازهای علمی در سطح ملی و بین المللی
 .۴دانش آفرینی ،ارج نهادن ،دانش گستری
 .5التزام به وصایای امام راحل و دستورات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
 .6شایسته ساالری
 .7بستر سازی برای بیان اندیشه های مختلف و آزادی بیان در چارچوب قوانین

اهداف کلی
 ارتقای کمی و کیفی و هدفمند نمودن توانمندی های آموزشی دانشکده در زمینه تربیت دانش-
آموختگان متعهد ،محقق
 بهبود کیفیت خدمات رفاهی و ارتقاء سالمت جسمی و روانی دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و
کارکنان

 توسعه پژوهش و تحقیقات در راستای تولید علم ،فن آوری و توسعه ارتباطات
 برنامه ریزی توسعه فضا و تجهیزات آموزشی ،پژوهشی و ساماندهی نظام اداری مالی دانشکده
 جذب ،نگهداری و توسعه منابع انسانی مستعد ،کارآمد ،خالق و متخصص و متعهد به ارزش های
نظام جمهوری اسالمی.
 ارتقا کمیت و کیفیت آموزش در محیط های بالینی

اهداف جزئی
 جذب هیئت علمی مخصوص رشته ها بر اساس سند توسعه متوازن دانشگاه
 به کارگیری نیروهای شاغل در پستهای مشاوره ،حراست و باغبانی و فناوری اطالعات به صورت
تمام وقت
 توسعه گروههای آموزشی و تفکیک گروههای تخصصی
 ارتقاء کیفیت پایان نامه های دانشجویان و افزایش تولید مقاالت در حوزه های تخصصی
 همکاری با مرکز آموزشی درمانی شهداء در جهت تهیه تجهیزات رفاهی ،آموزشی و اقالم مصرفی
دانشجویان با توجه به شیوع بیماری کرونا


تالش در جهت تکمیل هرچه سریعتر خوابگاه های دانشجویی خواهران

 تهیه و تجهزات مربوط به حوزه فناوری اطالعات ()IT
 ساختمان دانشکده (در دو مقوله ساختمان فعلی که با توجه به قدمت ساخت نیاز به مرمت ،تعمیر و
نگهداری دارد و ساختمان در حال احداث


تکمیل و ارتقای تجهیزات آموزشی و کمک آموزشیی (کتابخانیهای ،آزمایشیگاهی ،میانکن ،میدل و
موالژها ،میکروسکوپ ،دیتا پروژکتور ،سیستمهای رایانهای و )....

 سازماندهی سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان


تکمیل ساختمان سالن همایش های شهید دکتر مهدی امین زاده

جدول برنامه عملیاتی
ردیف

برآورد

نحوه

شرح فعالیت

مسئول پیگیری

زمان اجرا

هزینه

پایش

.۱

براورد نیاز دانشکده به اعضای هیئت علمی ثابت
و طرح تعهد و حق التدریس و جذب آنها

ریاست
معاونت آموزشی

هر
نیمسال

گزارش

.2

جذب نیروهای الزم از قبیل مشاور ،مسئول
فناوری اطالعات ،باغبان و حراست

ریاست
امور اداری

سال جاری

گزارش

.۳

تکمیل چارت سازمانی و جذب نیروهای انسانی

ریاست
امور اداری

سال جاری

گزارش

.۴

تکمیل خوابگاه دانشجویی خواهران

ریاست
امور دانشجویی
امور اداری

سال جاری

مستندات

.5

تجهیز و تکمیل استاد سرا

سال جاری

مستندات

امور اداری
.6

تهیه و خریداری تجهیزات مربوط به مرکز
مهارت های بالینی و آزمایشگاه تحقیقات سلولی
– ملکولی و خانه حیوانات

معاونت آموزشی
کارپرداز

سال جاری

گزارش

.7

تهیه و خریداری تجهیزات مربوط به سلف
سرویس دانشجویی بازسازی شده

امور اداری
کار پرداز

سال جاری

گزارش

.۸

خرید  upsو گوشی تحت ویپ

کار پرداز

سال جاری

گزارش

.۹

نیاز سنجی دانشجویان و اعضای هیئت علمی در
زمینه محتوا و شیوه های آموزش و بازنگری در
صورت لزوم

مدیران گروه

سال جاری

مستندات
گزارش

.۱۰

تقدیر مناسب از اساتید و دانشجویان برتر در امر
آموزش مجازی

مسئول آموزش

هر
نیمسال

گزارش

.۱۱

برگزاری حداقل دو کارگاه با هدف افزایش
توانمندیهای دانشجویان در زمینه های بالینی با
توجه به رویکرد آموزش مجازی

سال جاری

مستندات

معاونت آموزشی
مدیران گروه

.۱2

برگزاری امتحان جامع برای دانشجویان فوریت،
پرستاری و مامایی های پزشکی

مدیر گروه

سال جاری

گزارش

.۱۳

برگزاری کارگاه روش تحقیق برای دانشجویان

مسئول کمیته
تحقیقات دانشجویی

سال جاری

مستندات

.۱۴

برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید در زمینه
آموزش مجازی

واحد EDO

نیمسال

مستندات

.۱5

ارتقاء عملکرد  EDOوافزایش کمیت و کیفیت
فرایندهای آموزشی

معاونت آموزشی
واحد EDO

سال جاری

گزارش

.۱6

ایجاد و تجهیز سالن ورزشی بدنسازی

ریاست
امور دانشجویی

سال جاری

گزارش

.۱7

ایجاد و تجهیز مجموعه ورزشی شامل تنیس
روی میز ،شطرنج ،فوتبال دستی و...

ریاست
امور دانشجویی

سال جاری

گزارش

.۱۸

تامین مناسب کتب ،مجالت و بسته های
آموزش مورد نیاز

آموزش
کمیته تحقیقات
کتابخانه

سال جاری

گزارش

.۱۹

تشویق و همکاری با اساتید جهت شرکت در
برنامه ها و همایش ها ،سمینارها و...

ریاست
امور اداری

سال جاری

گزارش

.2۰

انعکاس نتایج ارزیابی اموزشی اساتید در پایان
هر ترم

آموزش

سال جاری

گزارش

.2۱

ارتقاء سامانه های پیام رسانی و ارتباط بدون
واسطه با دانشجویان

فناوری اطالعات
امور اداری

سال جاری

گزارش

.22

افزایش زمان ارائه خدمات مشاوره ای در خوابگاه
و دانشکده

امور دانشجویی
مشاور

سال جاری

گزارش

.2۳

راه اندازی سامانه رزرو غذای کالینان

امور دانشجویی

سال جاری

گزارش

.2۴

راه اندازی اتاق شورا

ریاست
امور اداری

سال جاری

گزارش

.25

شرکت تیم های ورزشی دانشکده در مسابقات
دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان

امور دانشجویی

سال جاری

گزارش

.26

برگزاری مسابقات و برنامه فرهنگی با همکاری و
دعوت از دانشگاههای دیگر شهرستان

امور دانشجویی
امور فرهنگی

سال جاری

گزارش

.27

ایجاد و توسعه کانونهای فرهنگی و بسیج
دانشجویی

امور فرهنگی

سال جاری

گزارش

.2۸

برگزاری کارگاه های مجازی مهارت های زندگی
و سبک زندگی اسالمی برای دانشگاهیان

مشاوره
امور دانشجویی

سال جاری

گزارش

.2۹

برگزاری اردوهای مختلف و اردوی راهیان نور در
صورت بازگشایی کامل دانشگاهها و پایان
اپیدمی کرونا

امور فرهنگی

سال جاری

مستندات

۳۰

پیگیری الزم درجهت ادامه ساخت ساختمان
جدید دانشکده

ریاست

سال جاری

گزارش

۳۱

تعمیر و بازسازی ساختمان دانشکده با توجه به
فرسوده بودن آن

امور اداری

سال جاری

گزارش

.۳2

توسعه امکانات رفاهی و ورزشی کارکنان

ریاست
امور اداری

سال جاری

گزارش

