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  روانپرستارياهداف كلي گروه  

   در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سالمت كشور)پرستار و روانپرستار (تربيت نيروي انساني كارآمد .1

 انجام فعاليتهاي پژوهشي توسط گروه  .2

 آموزشي ر قالب كارگاههاي د گروه افراد توسط  فارغ التحصيل و شاغل پرستاران آموزش مداوم  .3

  )1(اهداف ويزه هدف كلي 

  كارشناس در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سالمت كشورپرستاران تربيت  .1

  كارشناسي ارشد در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سالمت كشورروانپرستاران تربيت  .2

 اني كارآمدافزايش سطح علمي و توانمندي اعضاي گروه براي تربيت نيروي انس .3

  . پرستاري در مقطع كارشناسي ارشد يرروانپرستا گرايشهاي جديد دايجا .4

  )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
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  توسط اعضاي گروه پرستاريبرگزاري همايشهاي علمي  .4

 . توسط اعضاي گروه روانپرستاريتأليف وترجمه كتب  .5

 

  )3(اهداف ويزه هدف كلي 

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

  اعضاي گروه با شركت  پرستاران هاي آموزش مداوم  برنامهاجراي .2

 

  

 



  روانپرستارياهداف كالن گروه 

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

 ايجاد انگيزه و تسهيالت الزم براي انجام پژوهش در گروه  -2

 روه اتخاذ تدابيري براي آموزش مداوم در گ -3

   گروه روانپرستاري راهبردهاي 

 هاي تئوري با عرصه عملكم كردن فاصله آموخته-1

 آموزش مهارتها و انتقال تجارب باليني -2

 چالش در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و اجرائي گروه -3

 توانمند سازي علمي اعضاي هيأت علمي و همطراز هيأت علمي گروه  .5

 يقاتي اختصاصي در گروه توسعه كمي  و كيفي طرحهاي تحق .6

 بهبود برنامه ريزي آموزشي  .7

  : اهداف 

 تا پايان برنامه % 20 به ميزان پرستاريارتقاء كيفي آموزش تئوري و باليني دانشجويان  : 1هدف 

A 1O1     :  در رابطه با استراتژيهاي روانپرستاريتعيين نيازهاي آموزشي اعضاء هيأت علمي و همطراز هيأت علمي گروه 

  . آموزش تئوري و باليني توسط مدير گروه ، ساالنه تا پايان اسفند ماه هر سال 

A 2O1     :  ساالنه با استفاده از فرمهاي ،  توسط مدير گروهسنجش توانمندي سطح آموزش تئوري و باليني مربيان

  ارزشيابي نظري و باليني آماده شده 

A 3O1     : و اطالع رساني به  توسط مديرگروهيني دانشجويان در فيلدهاي بالينيتعيين نيازها و كمبودهاي آموزش بال 

  مسئولين مربوطه ، 

A 4O1      : تشكيل جلسات مستمر مسئولين دانشكده با مسئولين بيمارستانهاي آموزشي در جهت رفع كمبودهاي

       A 3O1آموزشي و رفاهي دانشجويان در طول سال براساس 

 :A 5O1 برنامه ريزي در جهت رفع كمبودهاي آموزشي شناسائي شده و اجراي آن توسط دانشكده و بيمارستان آموزشي

  در طول سال 

A 6 O1 : و خانه سالمندانمدارس ، مراكز بهداشتي ( گسترش فضاي آموزش باليني گروه(  



  ر سال در طول برنامه د% 10 به ميزان روانپرستاريارتقاء ميزان فعاليتهاي پژوهشي در گروه  : 2دف ه

A 1O2      : دانشگاه جهت   واولويت بندي آنها براساس اولويتهاي پژوهشيروانپرستاريتعيين نيازهاي پژوهشي گروه 

  انتخاب موضوعات پژوهش هر سال 

A 2O2     :ي تدوين پروپوزال و كسب موافقت گروه براي حداقل يك طرح تحقيقاتي غير پايان نامه جهت طرح در شورا

  پژوهشي دانشكده ساالنه تا پايان برنامه 

A 3O2       : مقاله در سال براي چاپ در مجالت معتبر داخلي و يا خارجي توسط اعضاء گروه يكتدوين و ارائه حداقل   

A 5O2     : ارائه حداقل يك مقاله در طول سال توسط هر كدام از اعضاي گروه مامائي در همايشهاي داخلي و خارجي در

  ل برنامه طو

A 6O2     : يكبار در طول برنامه توسط گروه چهار سالروانپرستاري پيشنهاد برگزاري حداقل يك همايش   

A 7O2  : سال يكبار بر حسب نياز توسط اعضاي گروه سهتأليف يا ترجمه حداقل يك كتاب هر   

  

موزشي آاز نيازهاي % 50 گروه در جهت تأمين حداقل آموزشيتوانمند سازي اعضاء هيأت علمي و  : 3هدف 

  اعضاء در طول برنامه 

A 1O3     : ، بررسي مستندات مربوط به فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي ، طرح درسيlogbookو portfilioهاي  بسته

  . يكبارسالآموزشي توسط مدير هر 

A 2O3      :موزشي مورد نياز اعضاء حداقل هاي آبرقراري ارتباط با دانشگاههاي داخل و خارج كشور جهت شناسائي دوره

 يكبار در طول برنامه

A 3O3     :  داخل و خارج كشور بطور  تخصيصي روانپرستاري در هاي آموزشي معرفي اعضاء گروه براي شركت در دوره 

  مستمر در طول برنامه 

A 4O4  : برنامه ريزي و اجراي كارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسي براي مربيان گروه  

A 5O5 : در خواست جذب حداقل دو نفر كارشناسي ارشد روانپرستاري و يك نفرPhdپرستاري به گروه   

 ابتدا بصورت مشترك با ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و روانپرستاري Ph.Dاخذ مجوز تأسيس رشته   : 1پيشنهاد

  تيد مربوطهسپس اخذ مجوز تأسيس اين رشته بطور مستقل در دانشكده پس از تأمين اسا



سال يك دو هر .( پس از اخذ مجوز تأسيس رشته گروه  ساالنه براي مربيان روانپرستاري Ph.Dاخذ سهميه از  : 2پيشنهاد 

  )نفر


