بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی – واحد خلخال
دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه راهبردی گروه مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال 99-95
اهداف کلی گروه:
 -1تربیت نیروی انسانی کارآمد در راستای تأمین نیاز و تقاضای نظام سالمت کشور.
 -2آموزش اعضای هیئت علمی و مربیان بالینی در قالب کارگاههای آموزشی.
 -3انجام فعالیتهای پژوهشی مرتبط با نیازهای آموزشی دانشکده و سیستم سالمت توسط گروه.
اهداف ویژه:
 -1تربیت ماماهای کارشناس در راستای تأمین نیاز و تقاضای نظام سالمت کشور.
 -2افزایش سطح علمی و توانمندی اعضای گروه برای تربیت نیروی انسانی کارآمد.
 -3تدوین طرحهای پژوهشی بر اساس اولویت گروه.
 -4چاپ مقاالت حاصل از طرحهای پژوهشی بر اساس اولویت گروه.
 -5ارائه مقاالت بصورت سخنرانی ،پوستر در کنفرانسهای داخلی و خارجی.
اهداف:
هدف  : 1ارتقائ کیفی آموزش تئوری و بالینی مدرسین گروه
فعالیتها:
 -1نظر سنجی از اعضاء گروه جهت تعیین راهکارهای ارتقاء آموزش پرستاری
 -2بررسی فضای آموزش بالینی به منظور گسترش فضاهای آموزشی و ارائه پیشنهادات الزم به
معاونت آموزشی .
 -3تثبیت مربی و اختصاص نمودن فیلدهای آموزشی مربیان گروه.

 -4طراحی اهداف کارآموزی توسط مربیان و اطالع رسانی به دانشجویان.
 -5تخصصی کردن بخشهای کارآموزی مطابق دروس ارائه شده.
 -6تعیین نیازها و کمبودهای آموزش بالینی دانشجویان.
 -7درخواست خرید مانکنها و وسایل مورد نیاز بر اساس کمبودهای موجود در اتاق پراتیک.
 -8تشکیل جلسات مستمر مسئولین دانشکده با مسئولین بیمارستانهای آموزشی در جهت رفع
کمبودهای آموزشی و رفاهی دانشجویان.
 -9ایجاد و گسترش اطالعات با استفاده از آموزش الکترونیکی هیأت علمی و دانشجویان.
هدف  :2افزایش برنامه توانمند سازی اعضای هیئت علمی
فعالیتها:
 -1تعیین نیازهای آموزشی اعضای گروه ساالنه و ارائه به دفتر معاونت آموزشی.
 -2برگزاری دوره یا کارگاه آموزشی در فرصتهای بین ترم.
 -3افزایش و تداوم شرکت اعضاء در کارگاههای آموزشی.
هدف  :3ارتقاء سطح فعالیتهای پژوهشی گروه
فعالیتها:
 -1تعیین اولویتهای پژوهشی گروه بر اساس اولویتهای پژوهشی دانشگاه.
 -2تشکیل گروه پژوهشی توسط اعضای گروه با در نظر گرفتن موضوع پژوهشی.
 -3تدوین حداقل  3پروپوزال طرح تحقیقاتی توسط گروه و ارائه به شورای پژوهشی تا پایان
برنامه.
 -4افزایش پذیرش چاپ مقاالت در مجالت معتبر به میزان  2برابر.
 -5ارائه حداقل یک مقاله در طول سال توسط هر کدام از اعضای هیئت علمی.
 -6تألیف و ترجمه کتاب بر حسب نیاز توسط اعضاء گروه.

