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  داخلي جراحي اهداف كلي گروه  

  در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سالمت كشور تربيت نيروي انساني كارآمد .1

  توسط گروه  مرتبط با نيازهاي آموزشي دانشكده و سيستم سالمتانجام فعاليتهاي پژوهشي .2

 آموزشي در قالب كارگاههاي  گروه افراد توسط  فارغ التحصيل و شاغل ستاران پر اعضاي هيأت علمي و آموزش مداوم .3

  )1( هدف كلي ويژهاهداف 

  در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سالمت كشورPh.Dي و كارشناسي ارشد و  كارشناسپرستاران تربيت  .1

 افزايش سطح علمي و توانمندي اعضاي گروه براي تربيت نيروي انساني كارآمد .2

  )2(اهداف ويزه هدف كلي 

 تدوين طرحهاي پژوهشي بر اساس اولويت گروه  .1

 چاپ مقاالت حاصل از طرحهاي پژوهشي در مجالت معتبر داخلي و خارجي توسط گروه  .2

  ارائه مقاالت بصورت سخنراني ، پوستر در كنفرانسهاي داخلي و خارجي توسط گروه  .3

 وه  توسط اعضاي گرپرستاريبرگزاري همايشهاي علمي  .4

 

  )3( هدف كلي ويژهاهداف 

  شاغل و فارغ التحصيل براساس نياز سنجي انجام شده توسط اداره آموزش مداوم  پرستاران  آموزش  جهتبرنامه ريزي .1

  اعضاي گروه با شركت  پرستاران هاي آموزش مداوم اجراي برنامه .2

 ضاء گروهها ويا كارگاههاي توانمند سازي علمي و مهارتي براي اعبرگزاري دوره .3

  داخلي جراحي اهداف كالن گروه 

 تربيت نيروي انساني كارآمد در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سالمت كشور -1

   ارتقاء كيفي آموزش عملي و باليني گروه – 2

 ايجاد انگيزه و تسهيالت الزم براي انجام پژوهش در گروه  -3



 اتخاذ تدابيري براي آموزش مداوم در گروه  -4

  : هداف ا

  تا پايان برنامه % 20به ميزان مدرسين گروه حداقل ارتقاء كيفي آموزش تئوري و باليني  : 1هدف 

  : فعاليتها

  آموزش پرستاري نظر سنجي از اعضاء گروه جهت تعيين راهكارهاي ارتقا .1

 معاونت محترم بررسي فضاي آموزشي باليني گروه به منظور گسترش فضاهاي آموزشي و ارائه پيشنهادات الزم به .2

 آموزشي دانشكده توسط گروه تا پايان برنامه 

 تثبيت مربي و اختصاصي نمودن فيلد آموزشي مربيان گروه در دو زمينه توسط مدير گروه تا پايان برنامه  .3

طراحي اهداف كارآموزي هر نيمسال توسط مربيان گروه و اطالع رساني مناسب به دانشجويان از طريق نصب در برد  .4

 ي آموزش

تخصصي كردن بخشهاي كارآموزي مطابق چينش دروس ارائه شده از سوي آموزش دانشكده توسط گروه تاپايان  .5

 برنامه 

درخواست خريد مانكنها و وسايل مورد نياز بر اساس كمبودهاي موجود در اتاق فن پرستاري و اتاق عمل توسط  .6

 مدرسين فن عملي تا پايان برنامه 

تعيين نيازها وكمبودهاي آموزش باليني دانشجويان در فيلدهاي باليني توسط مدير گروه واطالع رساني به مسئولين  .7

 مربوطه 

تشكيل جلسات مستمر مسئولين دانشكده با مسئولين بيمارستانهاي آموزشي در جهت رفع كمبودهاي آموزشي و  .8

 رفاهي دانشجويان 

ره هاي آموزشي اختصاصي گروه داخلي جراحي در داخل و خارج كشور به فراهم نمودن فرصت مطالعاتي بصورت دو .9

 صورت مستمر در طول برنامه 

 ايجاد و گسترش اطالعات استفاده از آموزش الكترونيكي هيأت آموزشي و دانشجويان پرستاري  .10

  به گروه ساالنه ph.D نفر كارشناس ارشد داخلي جراحي و يك نفر 2درخواست جذب حداقل  .11



   : 2هدف 

   تا پايان برنامه % 10 به ميزان  گروهيپژوهشفعاليتهاي  ارتقاء سطح – 2

 تعيين اولويتهاي پژوهشي گروه بر اساس اولويتهاي پژوهشي دانشگاه توسط اعضاي گروه در پايان هر سال  .1

انائيهاي  و تو– زمينه فعاليتي اعضا –تشكيل گروه پژوهشي توسط اعضاي گروه با در نظر گرفتن موضوع پژوهشي  .2

 اعضا براي اجراي طرح تحقيقاتي غير پايان نامه 

تحقيقاتي توسط گروه پژوهشي و ارائه آن به شوراي پژوهشي دانشكده ساالنه تاپايان  پروپوزال طرح 2 حداقل تدوين .3

 برنامه 

 گروه  به سال قبل توسط اعضاي افزايش پذيرش چاپ مقاالت در مجالت معتبر به ميزان دو برابر افزايش نسبت .4

 ارائه حداقل يك مقاله در طول سال توسط هر كدام از اعضادر همايشهاي داخلي و خارجي در طول برنامه  .5

 تأليف و ترجمه كتاب بر حسب نياز توسط اعضاء گروه  .6

 افزايش مشاركت اعضاء هيأت علمي در فعاليتهاي پژوهشي ديگر گروههاي پژوهشي دانشگاه  .7

   : 3هدف 

   برنامه در سال 3به ميزان حداقل توانمند سازي اعضاي هيأت علمي  هايافزايش برنامه – 3

  : فعاليتها 

 تعيين نيازهاي آموزشي اعضاي گروه ساالنه و ارائه آنها به دفتر آموزش مداوم دانشكده  .1

 برگزاري دوره يا كارگاه آموزشي در فرصتهاي بين ترم توسط سازمانهاي ذيربط طبق برنامه  .2

هاي آموزشي و برقراري عدالت در كل گروهها به منظور ايجاد فرصت جهت شركت در كاهش منطقي حجم واحد .3

 دوره ها و كارگاهها 

 سال قبل % 20افزايش و تداوم شركت اعضا در كارگاه هاي آموزشي به ميزان  .4


