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 دفتر توسعه آموزش و ژپوهش علوم زپشکی 

 1401پرستاری جامع رسالت و اهداف گروه مجموعه
  

 دوره کارشناسی پرستاری  الف( رسالت گروه 

انداز ملی و سایر اسناد باالدستی، در    با تعهد به سند چشم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند  علوم پزشکیگروه پرستاری دانشکده  

  های علوم پزشکی به صورت بین  گیری از مشارکت اعضای هیئت علمی متخصص در رشته پرستاری و سایر رشتهنظر دارد تا با بهره 

ای ارائه نماید تا قادر به    های خود را به شیو ههای نوین و روزافزون، براساس نیازهای آموزشی فعالیتای، و با استفاده از فناوری   حرفه

از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیالن    ای پرستاری برای همه مخاطبین خود اعم تولید، توزیع، انتشار و ترویج و توسعه دانش حرفه  

ت مراقبت  خارج از آن باشد و در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اخالق در دریافت خدما   گروه پرستاری در سراسر ایران اسالمی و

های کالن در نظام مراقبت سالمت با تاکید بر حیطه  های مهم و سیاست  سالمت تالش نموده، بستری مناسب جهت اتخاذ تصمیم 

های نوین    آوری گیری از فن  ای فراهم آورد. این دانشکده در نظر دارد ضمن در نظر گرفتن مکارم اخالق، با بهرهپرستاری حرفه  

تعالی توام با خالقیت و نوآوری ضمن حمایت اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان و رفع مشکالت و    آموزشی و ایجاد فضای 

 . نیازهای آموزشی دانشکده، به تعلیم و تربیت دانش آموختگان متعهد و خالق در جهت توسعه سالمت جامعه بپردازد

آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز، مهارت و کارآمدی، ایمان و تعهد، دلسوزی   رسالت برنامه کارشناسی پرستاری تربیت دانش 

ای، خدمات مراقبت پرستاری آحاد جامعه را از مرحله پیشگیری تا بازتوانی ای و برقراری ارتباط موثر حرفه    و مهربانی، اخالق حرفه

کند که متعهد به یادگیری خودراهبر بوده و در دوره خدمت  تارانی تربیت میها و ابزارهای استاندارد ارائه کنند. این برنامه پرسبا روش

با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثر بخش از بیماران، کنترل و پیشگیری   کنند.مرتباً دانش و مهارتشان را در همه ابعاد به روز می

ها و تجهیزات پزشکی مقدور  یماران و نگهداری مناسب از دستگاهاز عفونتهای بیمارستانی، ایجاد شرایط مناسب روحی و روانی برای ب

 . خواهد بود

پرستاری     پزشکی دانشکده  گروه  بیرجنددانشگاه    علوم  واحد  اسالمی  و    آزاد  اساتید  گروهی  و  فردی  آموزشی  نیازسنجی  به  قادر 

ها، مشاوره  ها، ژورنال کالبیادگیری در قالب برنامه ریزی کارگاه-فرآیندیاددهیهای مرتبط با  دانشجویان با تاکید بر دانش و مهارت

های بالینی اساتید است. اعضای گروه پرستاری خود را  های ارتقای مهارتهای فردی، باز آموزی های عملی به صورت سلسله کارگاه

های  ریزی و اجرای کارگاه  دانسته و برنامه  کدهزش دانشهای توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آمو  موظف به شرکت در برنامه

همچنین این گروه   دهند.ان را انجام می ترمیمی دانشجویان بر اساس درخواست اساتیدیا دانشجویان جهت ارتقاء یادگیری دانشجوی

انشجویان پرستاری به طور های تحقیقاتی و انجام پژوهش توسط ددر راستای تشویق، ترغیب، راهنمایی و همکاری جهت ارائه طرح

 ورزد. حداکثری مشارکت و اهتمام می

 اهداف دوره کارشناسی پرستاریب(

آموختگانی است که   ، تربیت دانش آزاد اسالمی واحد بیرجنددانشگاه   علوم پزشکیدانشکده هدف کلی دوره کارشناسی پرستاری در  

ای و جهانی آموزش پرستاری را کسب کنند. این  هویایی بتوانند استانداردهای منطق همگام با نیازهای در حال تغییر جوامع به نحوه پ

دانشکده جهت ارتقای آموزش، مسئولیت پذیری و مشارکت صاحبان منافع در دسترسی به اهداف سازمانی، حفظ ارزش های انسانی  

 کند.در راستای حفظ و ارتقای سالمت جامعه کوشش میو عدالت 

 : علوم پزشکی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت گروه پرستاری دانشکده  

 اهداف کوتاه مدت

 های آموزشی و پژوهشی ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت         -

 ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی          -
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 علمی برای افزایش توان علمی پرستاران برنامه های مدون          -

 تقویت نسبت استاد به دانشجو         -

 های تحقیقاتی دانشگاه، استان و منطقه هدایت پژوهش های دانشکده به سمت اولویت         -

 گسترش سطح تحصیالت کارکنان و فارغ التحصیالن پرستاری          -

 اهداف بلند مدت 

 های مختلفیالت تکمیلی و جذب دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایشگسترش سطح تحص         -

 گسترش روابط علمی و پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی          -

 توسعه کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و فناوری اطالعات          -

 افزایش رتبه علمی دانشکده         -

 رفاهی دانشجویی و کارکنان توسعه امکانات و تسهیالت          -

 جذب دانشجو در سطح بین الملل          -

  
 آموختگان دوره کارشناسی پرستاریاهداف خاص مرتبط با دانش  

 ای با بیماران، خانواده، پزشک معالج و سایر اعضای تیم مراقبت سالمت برقراری ارتباط مناسب و موثر حرفه         -

 محور و پرستاری مبتنی بر شواهد  های پرستاری با رویکردی پژوهش مت مددجویان در قالب تشخیصتعیین نیازهای سال         -

 تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبتی جهت پاسخگویی به نیازها و مشکالت سالمتی مددجویان و ارتقای سالمت آنها          -

های مختلف ارائه های سنی، یا نیازهای سالمتی متفاوت و در عرصه  مددجویان در همه ردهنگر به  ارایه مراقبت پرستاری کل         -

 ها و مراکز خدمات مراقبت در منزل و مراکز خدمات مبتنی بر سالمت جامعهها، درمانگاهمراقبت سالمت، از جمله بیمارستان

 های آنها  خانوادهارایه آموزش مناسب و مقتضی با نیازهای مددجویان و          -

 های متعدد  ارایه مراقبت مبتنی بر اصول اخالق پرستاری در شرایط متفاوت و عرصه         -

توانایی هماهنگ کردن تیم مراقبت سالمت برای رفع مشکالت مرتبط با سالمتی مددجویان با تاکید بر اصول ارایه مراقبت بین    -       

 ای  حرفه

 یادگیری مادام العمر جهت ارایه مراقبت پرستاری مبتنی بر دانش روز و موثراولویت دادن به  -        

 آموختگان دوره کارشناسی پرستاری های مورد انتظار دانشج( توانمندی و صالحیت 

علمی    التحصیالن دوره کارشناسی پرستاری در دو طبقه عمومی و تخصصی  های مورد انتظار از فارغها و مهارتها، صالحیتتوانمندی

 :گیردو عملی قرار می

  
 های عمومی مورد انتظار توانمندی       ❖

 های ارتباطی مهارت         -

 ای  حرفه بخشی، ارتباطات و مشارکت بینتعامل بین         -

 ایهای حرفه کار در محیط         -

 تفکر نقادانه         -

 های حل مسئله مهارت         -

 ها، شناسایی مشکالت و انجام اقدامات تحلیل آزمایش         -
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 استفاده ماهرانه از وسایل موجود در بخش          -

 آموزش به مددجو و خانواده         -

 ایدرخواست و ارائه مشاوره حرفه         -

 ایفای نقش به عنوان پرستار حمایتگر و مدافع          -

 ای با تاکید بر شرایط بحرانی ی حرفهمدیریت و رهبر         -

 العمر، تبحر و کارآمدی  تداوم در یادگیری مادام          -

 های پرستاری مبتنی بر شواهد مهارت         -

 پذیری و پاسخگویی مسئولیت         -

 نگر مبتنی بر فرآیند پرستاری ارائه مراقبت پرستاری کل         -

 ای های پرستاری براساس اصول اخالقی حرفه تمامی اقدامات و مراقبتگذاری پایه         -

 ثبت و ارائه گزارش          -

 خودکنترلی و ارزیابی عملکرد          -

  
  
 های تخصصی علمی و عملی مورد انتظارتوانمندی       ❖

  
مورد صالحیت و مهارت پرستاری علمی و عملی با    100التحصیل از دوره کارشناسی پرستاری از بیش از    رود پرستار فارغانتظار می

های اصلی اصول و فنون پرستاری،    شده در دوره چهار ساله تحصیلی، با تاکید بر حیطه  توجه به دروس علوم پایه و تخصصی ارائه 

ان و پرستاری مبتنی بر سالمت جامعه و با توجه به موارد مندرج در برنامه های داخلی، جراحی، ویژه، کودکان، روپرستاری در بخش

 .شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برخوردار باشد آموزشی دوره کارشناسی پرستاری معرفی

  
 

 


