
ر د علوم پزشکی قمدانشگاه عملياتی معاونت پژوهشی دانشکده ی پرستاری و مامایی ی  برنامه

 8931سال 

 

 پرستاری و ماماییدانشکده ی  اعضای هیات علمیطرح های تحقیقاتی کمی توسعه  : برنامه عنوان – 1

 دانشکده ی پرستاری و مامایی ارتقای کمی طرح های تحقیقاتی شورای پژوهشی :برنامه هدف

 

 7931در مقایسه با سال  %5 میزان اساتید به مصوب تحقیقاتی های طرح تعداد افزایش :برنامه شاخص

 

پرستاری و دانشکده ی اعضای هیات علمی  ، مرور نظاممندمداخله ایطرح های تحقیقاتی توسعه   :برنامه عنوان-2

 مامایی

 طرح های تحقیقاتی شورای پژوهشی کیفیارتقای  :برنامه هدف

 

 %5 میزان اساتید به مداخله ای مصوب تحقیقاتی های طرح تعداد افزایش :برنامه شاخص

 

 دانشکده در سطح  دانشجویی پژوهشی های همایش برگزاری :برنامه عنوان-3

در مجامع ملی و  )شفاهی و پوستر( ارائه ایده پروری و پژوهشی دانشجویان با هدف ارتقای مهارتهای ارتقای توانمندی  :برنامه هدف

 بین المللی
 

 7931پژوهشی دانشجویی در سال  همایش برگزاری یک  :برنامه شاخص

 

 پایان نامه های دانشجویی ارشد پرستاری اورژانس در قالب طرح های تحقیقاتی مصوب حمایت از  :برنامه عنوان-4

 دانشکده ی پرستاری و مامایی پژوهشیارتقای کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی شورای  :برنامه هدف

 

 طرح های تحقیقاتی مصوب منتج از پایان نامه های دانشجویان ارشد پرستاری اورژانس تعداد :برنامه شاخص

 

  علمی هیات اعضای ویژه پژوهشی های کارگاه برگزاری  :برنامه عنوان-5

 اعضای هیات علمی پژوهشی توانمندسازی  :برنامه هدف

 

 در یک سال علمی هیات اعضاء ویژه برگزاری دو کارگاه :برنامه شاخص

 

 ویژه دانشجویان پژوهشی های کارگاه برگزاری  :برنامه عنوان-6

 پژوهشی دانشجویان توانمندسازی : برنامه هدف

 

 در یک سال دانشجویان ویژه برگزاری دو کارگاه :برنامه شاخص

 

 
 



ساالنه به معاونت پژوهشی در پایان  فعالیت های پژوهشی اساتید بصورت  نهادینه کردن گزارش  :برنامه عنوان-7

 بهمن ماه هر سال

 اطالع و نظارت بر  روند امور پژوهشی اساتید : برنامه هدف

 

 به معاونت پژوهشی دانشکده ی پرستاری و مامایی تعداد گزارش واصله از اساتید :برنامه شاخص
 

 

 بصورت ماهانه ژورنال کالب های دانشکده ی پرستاری و ماماییبرگزاری  حمایت از   :برنامه عنوان-8

 توانمندی پژوهشی اساتید و دانشجویانارتقای  : برنامه هدف

 

 تعداد گزارش واصله از برگزاری جلسات ژورنال کالب  :برنامه شاخص
 

 

 حمایت از شرکت دانشجویان در کنگره ها و همایش های ملی و بین المللی) به ویژه دانشجویی(  :برنامه عنوان-9

 کمک به ایده پروری و ارتقای توانمندی پژوهشی اساتید و دانشجویان  : برنامه هدف

 

 تعداد گزارش واصله از شرکت در کنگره ها و همایش های ملی و بین المللی  :برنامه شاخص
 

 برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی دانشکده ی پرستاری ومامایی بصورت ماهانه  :برنامه عنوان-11

 ارتقای وضعیت پژوهشی دانشکده ی پرستاری ومامایی  : برنامه هدف

 

 گزارشات برگزاری جلسات شورای پژوهشی بصورت ماهانهتعداد  :برنامه شاخص
 

 پژوهشی های ایده سطح ارتقاء: عنوان برنامه-11

 تکراری های ایده پژوهشی با های پروپوزال تصویب کاهش  : برنامه هدف

 

 نوآوری لحاظ از آموزشی های گروه ی ها پروپوزال ارزیابی و اجرا ، طراحی :برنامه شاخص
 

  ی دانشکده ی پرستاری و ماماییاتقویت و توسعه منابع کتابخانه :  عنوان برنامه-12

  ی و ماماییارتقا کمی و کیفی منابع مطالعاتی کتابخانه ی دانشکده ی پرستار : برنامه هدف

 

 گزارش واصله از خرید کتب مورد نیاز :برنامه شاخص
 

 برگزاری صبحانه ی کاری پژوهشی : عنوان برنامه-13

 بیان چالش های حوزه ی معاونت پژوهشی و ارائه ی راهکارها   : برنامه هدف

 

 7931در سال  پژوهشی برگزاری چهار صبحانه ی کاری :برنامه شاخص

 
 


