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●سياستگذاري امور پرستاري با توجه به نياز هاي حال و آینده مددجویان و جامعه تحت پوشش در راستاي سياستها و اهداف کالن دانشگاه.

● تعيين اهداف  ،استراتژیها و برنامه ریزي عملياتی در راستاي نقشه ي جامع سالمت کشور و نقشه علمی دانشگاه در امور پرستاري.
●تعيين خط مشی ،ارائه راه کار و پيش بينی شرایط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجودجهت ارائه خدمات پرستاري در دانشگاه.
●برنامه ریزي توسعه  ،برآورد وارائه راهکار مناسب جهت تامين ،توزیع و نگهداشت نيروي انسانی پرستاري در دانشگاه.
● ارتقاءکيفی و استانداردسازي مستمر ساختار ،فرآیند ،نتایج یا برونداد خدمات پرستاري در دانشگاه.
●هدایت ،رهبري و هماهنگی با مدیران پایه(سرپرستاران) ،ميانی( سوپروایزرین) و ارشد پرستاري ( مدیر پرستاري بيمارستان) در امور مربوطه.
●نظارت ،کنترل ،حسابرسی خدمات پرستاري در واحدهاي تحت پوشش دانشگاه.
●برنامه ریزي وطراحی سيستم مناسب جهت آموزش کادر پرستاري(دانشجویان ،پرستاران جدیدالورود ،پرستاران شاغل و پرستاران ارجاعی از سایر دانشگاههاي علوو
پزشکی در واحدهاي تحت پوشش ).
● توانمندسازي مدیران پرستاري با اجراي دوره هاي آموزشی مبتنی بر نياز.
● نظارت بر اجراي پژوهشهاي کاربردي در پرستاري و استفاده از نتایج تحقيق وارائه خدمت مبتنی بر شواهد .
● برنامه ریزي و ارائه راهکار هاي اساسی و اجرایی جهت تامين رفاه و ایجاد انگيزش در کارکنان.
●نظارت بر چيدمان صحيح نيرو در بيمارستان ها بر اساس حجم کار و شدت بيماري.
 ●.مشارکت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مرتبط با امور پرستاري.
●ارزیابی محورهاي عملکرد ي پرستاري واحدها و رتبه بندي بيمارستانها بر اساس شاخص هاي از پيش تعيين شده .
●شر کت درجلسات سياستگزاري و کميته هاي درون سازمانی و برون سازمانی .
● ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر،عملکرد مطلوب وحسن رفتار شغلی و ...در کارکنان.
● تشکيل جلسات اختصاصی در جهت حل مشکالت واحد هاي ذیر بط با بهره مندي از فن آوري هاي علمی حل مساله.
●برنامه ریزی و پایش استقرار و به روز رسانی نظا آموزش به بيمار در بيمارستانها و مراکز تحت پوشش.
●برنامه ریزي ،آموزش  ،نظارت و پيگيري اجراي حفظ حریم و حقوق بيمار در مراکز تحت پوشش.
● تشکيل جلسات اختصاصی در جهت حل مشکالت واحد هاي ذیر بط با بهره مندي از فن آوري هاي علمی حل مساله.
●شرکت در جلسات نقل وانتقاالت دانشگاه وتعيين تکليف متقاضيان ورود یا خروج از دانشگاه در گروه پرستاري.
●رسيدگی به در خواست متقاضيان بازنشستگی گروه پرستاري.
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