ثسوِ تؼبلی

داًطگبُ آزاد اسالهی
ٍاحذ آستبرا

رسالت دانشکده ی علوم پسشکی دانشگاه آزاد اسالهی واحد آستارا
داًطىذُ ی ػلَم پسضىی داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ آستبرا در راستبی رسبلت ٍزارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَزش
پسضىی هتؼْذ ثِ تؼلین ٍ ترثیت ًیرٍی اًسبًی تَاًوٌذ ٍ هَرد ًیبز در سغح استبى ،وطَر ٍ در غَرت ضرٍرت
خبرج از وطَر است وِ ّوچٌیي ثتَاًٌذ هطىالت ًظبم آهَزضی را از عریك پژٍّص ضٌبسبیی وٌٌذ ٍ ثرای حل آى
از عریك تحمیمبت هٌبست ،راُ حل ّبی ػلوی ،هٌغمی ٍ لبثل ارزیبثی ارایِ دٌّذّ .وچٌیي ایي داًطىذُ در تَسؼِ
تٌذرستی اًجبم پژٍّص ّبی وبرثردی ثٌیبدی ثرای حل هسبئل ٍ تَسؼِ ی ػلَم پرستبری ٍ هبهبیی را در ًظر دارد.
ایي داًطىذُ ثْجَد ویفیت خذهبت آهَزضی ،پژٍّطی ٍ هطبٍرُ ای را ّوَارُ هذ ًظر لرار دادُ ٍ ویفیت ثخػَظ
آهَزش هٌغجك ثب ًیبرّبی سالهتی وطَر را ثِ ػٌَاى اٍلَیت اٍل هذ ًظر لرار هی دّذ ٍ ثػَرت ًظبم هٌذ (تطىیل
ٍاحذ  )EDOتَاًوٌذی اػضبی ّیبت ػلوی ٍ وبروٌبى را ثغَر هستور افسایص دادُ تب افرادی هَلذ خالق ٍ ثب
اًگیسُ در هحیظ وبر ثبضٌذ.
ایي داًطىذُ خَد را هتؼْذ ثِ ایجبد زهیٌِ ی الزم ثرای تؼلین ٍ پرٍرش داًطجَیبى ٍ تَلیذ داًص جذیذ هتٌبست ثب
ًیبزّبی جبهؼِ خَد ٍ جبهؼِ ی جْبًی هی داًذ ٍ در ایي راُ ثب ایجبد فضبی فیسیىی هٌبست ،تْیِ ٍ تذارن
تجْیسات آزهبیطگبّی ،هذیریت درست ٍ ایجبد ضرایظ رفبّی هٌبست داًطىذُ در اثؼبد هختلف هی پردازد .ایي
داًطگبُ در راستبی دستیبثی ثِ اّذاف خَد ّوَارُ اغَل ارزضْبی اسالهی ،اخالق اًسبًی ٍ حرفِ ای ٍ هجوَػِ
لَاًیي ٍ همررات جبری در جوَْری اسالهی ایراى را هَرد تَجِ لرار خَاّذ داد.
ایي داًطىذُ ّوَارُ ارتجبط خَد را ثب هَسسبت ثْذاضتی ٍ درهبًی دٍلتی ـ خػَغی حفظ وردُ ٍ در ثىبرگیری
تجرثیبت هفیذ آًْب در داًطىذُ تالش وردُ ٍ ثب دیذی ّوِ جبًجِ ثِ دًجبل ایجبد ّوبٌّگی ثیي ٍاحذّبی درًٍی ٍ
ّوىبری ثیي ثخطی هی ثبضذ.
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داًطىذُ ی ػلَم پسضىی در راستبی تحمك رسبلت داًطگبُ ثِ لَاًیي ٍ همررات ،دستَرالؼول ّب ٍ ثخطٌبهِ ّبی
ارسبلی پبیجٌذ ثَدُ ٍ ضوي رػبیت ارزش ّبی اًسبًی ثِ ػٌَاى یه ػٌػر پَیب از هطبروت وبروٌبى ،داًطجَیبى،
اػضبء ّیبت ػلوی ٍ جبهؼِ در تػوین گیری ّب ٍ ثرًبهِ ریسی ّب استمجبل وردُ ٍ زهیٌِ ّبی هطبروت را ثب تطىیل
تین ّب ٍ وویتِ ّبی هختلف ّوراُ ثب ارزیبثی هٌبست از فؼبلیت ّب ٍ اعالع رسبًی دلیك ثِ ًحَ هغلَة فراّن هی وٌذ
تب خذهبت ثِ ًحَی هغلَة ارائِ ضَد وِ تَلغ ٍ هٌبفغ ّوِ ی گرٍّْبی ری ًفغ را در چبرچَة هَرد تَجِ لرار
گیرد.
ایي داًطگبُ تؼْذات خَد را ثب تبویذ ثر فرٌّگ اسالهی ٍ ایراًی ثب ثْرُ گیری از ًیرٍی اًسبًی هتؼْذ ،داًص ٍ
فٌبٍری هٌبست ،جلت هطبروتْبی هردهی ٍ سبزهبى ّب ثب رٍیىرد ارتمبء هذیریت ویفیت در اهَر آهَزضی ٍ
پژٍّطی ثِ سراًجبم خَاّذ رسبًذ.
چشن انداز:
هب در داًطىذُ پرستبری هبهبیی ثر آًین وِ ثب اجرای ثرًبهِ استراتژیه ،سغح آهَزشّبی تئَری ٍ ػولی ایي
داًطىذُ را ثِ ًحَی اػتال ثخطین وِ در زهرٓ داًطىذُّبی هؼتجر ایراى در حفظ ثْذاضت ثب ویفیت جبهؼِ ٍ ارائِ
خذهبت حمَلی ٍ سبزًذُ ثبضین ٍ ًیرٍی اًسبًی ٍ فبرؽالتحػیالى هبّر ٍ هتخػع ایي ثخص حیبتی ٍ هْن را از ًظر
ووی ٍ ویفی ثِ ًحَی آهَزش دّین ٍ ترثیت ًوبیین وِ ػالٍُ ثر رفغ ًیبزّبی داخلی وطَر ثتَاًٌذ در وطَرّبی
ّوجَار ٍ حتی وطَرّبی پیطرفتِ ،هٌطأ خذهبت سبزًذُ ٍ اًجبم پژٍّصّبی ػلوی ارزضوٌذ ٍ گستردُ ثبضٌذ،
ّوچٌیي ًمص هٌبسجی را در تحمك اّذاف ٍ دٍرًوبی ً 1444ظبم جوَْری اًسبًی در دٍ حَزُ ی (سالهت) ٍ «ػلن
ٍ فٌبٍری» ثر ػْذُ گیرد ٍ هب ًیس در زهرٓ داًطىذُّبی هؼتجر وطَر در گسترش هرزّبی داًص ػلَم پسضىی ٍ
ثْذاضتی للوذاد ضَین
ارزش ها:
 هجبًی دیٌی ٍ فرٌّگی اغَل ػذالت هحَری داًطگبُ هَرد تبییذ ٍزارت ثْذاضت ٍ درهبى ٍ آهَزش پسضىی اغَل حرفِ گرایی هجبًی ػلن هذیریت داًبیی هحَری2

 استفبدُ از پژٍّص ّبی وبرثردی ّوبٌّگی درٍى ثخطی داًص آهَختگبًی تَاًوٌذ ٍ ثب اًگیسُ ی خذهتاهداف دانشکده ی پرستاری و هاهایی دانشگاه آزاد اسالهی واحد آستارا
الف) اهداف آهوزشی:
 -1ترثیت ًیرٍی اًسبًی پرستبری ٍ هبهبیی هتٌبست ثب ًیبزّبی جبهؼِ
 -2تذٍیي ثرًبهِ ی آهَزضی پرستبری ٍ هبهبیی ثر حست ًیبزّبی جبهؼِ
 -3ثِ وبرگیری رٍش ّبی استبًذارد ًَیي آهَزضی ٍ پژٍّطی در آهَزش پرستبری ٍ هبهبیی
 -4ایجبد رٍحیِ ٍ زهیٌِ ی هطبروت ٍ ّوىبری در ثیي اػضبی ّیبت ػلوی ،داًطجَیبى ،وبروٌبى ٍ دیگر
ارگبى ّب ٍ سبزهبى ّبی هرتجظ ثب اهر سالهت
 -5پیگیری ٍ تحمیك در هَرد فبرؽ التحػیالى داًطىذُ ٍ استفبدُ از ًظرات ٍ پیطٌْبدّبی آًْب در ثرًبهِ ریسی
 -6ارتمبء ویفیت خذهبت آهَزضی ٍ پژٍّطی
 -7تذٍیي ثرًبهِّبی هذٍى جْت آهَزش ثِ داًطجَیبى
 -8اًتخبة ٍ آهبدُسبزی فیلذ هطخع ثرای ارائِ آهَزش پبسخگَ ثِ داًطجَیبى
 -9ثرًبهِریسی جْت حضَر اػضبی ّیبت ػلوی در فیلذّبی آهَزش سرپبیی ٍ آهَزش در جبهؼِ ثب ثرًبهِ
هطخع
 -14تىویل ًیرٍی اًسبًی ٍ ارتمبء سغح تخػػی اػضبی ّیبت ػلوی ٍ وبروٌبى داًطىذُ
 -11ثْجَد سبختبرّبی فیسیىی ٍ تجْیسات آزهبیطگبّی
 -12تَسؼِ ی ّوىبری ّبی ثیي ثخطی
 -13جلت هطبروت دیگر ًخجگبى حَزُ ّبی ػلوی ٍ اجتوبػی در جْت راٌّوبیی ٍ هطبٍرُ ٍ گسترش فؼبلیت
ّبی ثیي رضتِ ای
ب) اهداف پژوهشی
 .1تَلیذ ػلن ٍ فٌأٍری در حیغِ سالهتی از عریك اًجبم پژٍّص ّبی ثٌیبدی ،وبرثردی ٍ تَسؼِ ای
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 .2فراّن ًوَدى زهیٌِ ّبی الزم ثرای هطبروت ٍ ّوىبری ثب سبزهبًْب ،هَسسبت ٍ داًطگبُ ّبی دیگر ثِ
هٌظَر ضٌبسبیی ٍ رفغ ًیبزّبی هتمبثل ٍ ارائِ خذهبت ػلوی ٍ تخػػی ثِ آًْب
 .3اًجبم پژٍّصّبی وبرثردی در زهیٌِ پرستبری – هبهبیی.
ّ .4وىبری ػلوی ٍ پژٍّطی ثیي ثخطی ثب ٍاحذّبی دیگر.
 .5ضٌبخت ٍ تمَیت اًگیسُّبی تحمیمبتی ًظبم سالهت.
 .6تَسؼِ ٍ ثِوبرگیری داًص ثطری در زهیٌِ ػلن پرستبری ٍ هبهبیی.
 .7ثرگساری وبرگبُّبی آهَزش در جْت تَسؼِ پژٍّصّبی ػلَم پسضىی.
 .8ثرگساری ّوبیصّب ٍ ًطستّبی ػلوی.
 .9حوبیت از پژٍّطگراى در زهیٌِ اجری عرح تحمیمبتی.
 .14حوبیت از پژٍّطگراى در زهیٌِ چبح همبالت.
 .11حوبیت از پژٍّطگراى در زهیٌِ تألیف وتبة.
 .12تأهیي ،حفظ ٍ ارتمبء ویفیت پژٍّطی.
 .13ایجبد هروس رضذ استؼذادّبی درخطبى.
 .14رضذ هجالت ػلوی.
 .15ایجبد هروس تحمیمبت تَسؼِ ػلَم پرستبری ٍ هبهبیی
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