معرفی رشته پرستاری
رسالت رشته پرستاری
رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشكی است كه دانش آموختگان آن به عنوان عضوی از تيم بهداشت در عرصه های
مختلف مربوط به ارائه خدمات بهداشتی  ،آموزشی  ،پژوهشی  ،مشاوره ای  ،پيشگيری  ,مديريتی و حمايتی  ،مراقبت
های درمانی و توانبخشی می پردازند  .اين رشته دارای دوره های كارشناسی ،كارشناسی ارشد و دكترا می باشد.
كارشناسی پرستاری
اولين مقطع تحصيلی رشته پرستاری است كه برنامه آن بر اساس ضوابط علمی و ارزش های اسالمی تهيه و تدوين شده
است .آموزش پرستاری در سطح كارشناسی زمينه ساز تربي ت پرستار حرفه است كه به عنوان يك پرستار عمومی بتواند
بررسی و شناخت وضعيت سالمت  ،ارائه خدمات و هماهنگی مراقبت ها را در عرصه های مختلف به فرد  ،خانواده و
جامعه عهده دار شود.
رسالت (: )Mission
رسالت در مقطع كارشناسی تربيت نيروی انسانی آگاه  ،متعهد  ،خبره و ك ارآمدی است  ،كه با كسب توانائی های حرفه
ای و بهره مندی از دانش روز خدمات مورد نياز بهداشتی  ،مراقبتی و توانبخشی مقرون به صرفه را در باالترين سطح
استاندارد جهت تامين  ،حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه بتواند ارائه دهد .اين مهم از طريق آموزش  ،پژوهش و توسعه
دانش پرستاری ميسر می باشد.
دورنما(Vision):
براساس اين برنامه آموزشی در ده سال آينده همگام با دنيای در حال تغيير فراگيرندگان اين رشته طبق استانداردهای
منطقه ای جهانی آموزشی خواهند ديد؛ دانش آموختگان اين رشته جايگاه خود را در عرصه های مختلف ارائه خدمات در
كليه سطوح پيشگيری مشخص و تثبيت خواهند نمود؛ در سطح ملی پست ها را اشغال نموده؛ خدمات اثربخش و مقرون
به صرفه در جهت اعتالی سطح سالمت جامعه و بهبود كيفيت زندگی مددجويان ارائه خواهند داد؛ و در سطح منطقه ای
و بين المللی مطرح خواهند بود.
هدف كلی(Aims):
هدف كلی آموزش پرستاری در مقطع كارشناسی ،تربيت افرادی كه قادر باشند به عنوان عضوی از تيم سالمت به ارائه
خدمات مراقبتی و بهداشتی ،آموزشی ،پژوهشی ،مشاوره ای ،مديريتی و حمايتی و توانبخشی جهت تامين ،حفظ و ارتقاء
سالمت فرد ،خانواده و جامعه بپردازند.

نقش های دانش آموختگان(Role definitions) :

نقش های دانش آموختگان شامل :نقش مراقبتی و بهداشتی ،آموزشی ،پژوهشی ،مشاورهای ،مديريتی و حمايتی ،و
توانبخشی می باشد.
شرايط و نحوه پذيرش دانشجو
*به صورت متمركز و از طريق آزمون سراسری می باشد.
آرايش دروس
تعداد كل واحد ها بر اساس آخرين بازنگری رشته در سال  481 : 4831واحد
طول دوره  1 :سال
تعداد واحد دروس عمومی  51 :واحد
تعداد واحد دروس پايه  41 :واحد
تعداد واحد دروس اصلی  45 :واحد
تعداد واحد دروس تخصصی  11 :واحد
تعداد واحد دروس كارآموزی  45 :واحد
تعداد واحد دروس كارآموزی در عرصه  51 :واحد
شرح وظايف مدير گروه پرستاری
 .4تنظيم برنامه های آموزشی هر نيمسال
 .5هماهنگی در برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشكده و پيگيری موارد
 .8هماهنگی جهت پيشگيری از تداخل برنامه های آموزش بالينی در بيمارستانها يا ديگر گروههای دانشكده و ساير
دانشكده ها
 .1بررسی وبازنگری آرايش دروس بر اساس تغيير سر فصل ها و برنامه بخش ها
 .1هماهنگی با ساير دانشكده ها يا بخش ها جهت ارائه دروس مورد نياز دانشكده در هر نيمسال
 .1همكاری دربرنامه ريزی و تنظيم برنامه های امتحانات ميان ترم و پايان ترم
 .7كنترل  ،توزيع و تعديل مناسب واحدها برنامه های آموزشی گروهها
 .3تهيه وتنظيم كارنامه فعاليت های اعضائ پرستاری و ارائه به معاونت آموزشی

 .9گزارش اضافه كار مربيان غير هيئت علمی
 .41شركت فعال در جلسات مختلف
 .44همكاری و مشاركت در برگزاری كارگاه آشنايی با دانشگاه جهت دانشجويان جديدالورود
 .45بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضيان مهمانی و انتقالی و هماهنگی ثبت نام آنان
 .48مشاوره دانشجويان در برنامه حذف واضافه و حذف نهايی
 .41رسيدگی به شكايات و مشكالت آموزشی دانشجويان و مربيان و تالش در جهت حل آن
اعضای گروه پرستاری
 -4خانم فردانه قلی پور  :هيئت علمی ،كارشناسی ارشدی پرستار داخلی جراحی
 -5تهمينه مرادی :هيئت علمی  ،كارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
 -8ناهيد مظفری نيا  :هيئت علمی ،دانشجوی دكتری پرستاری بهداشت جامعه
 -1رضا پورمحمد  :استاد مدعو  :كارشناسی ارشد پرستاری كودكان

معرفی بيمارستانهای آموزشی
بيمارستان آموزشی امام خمينی خلخال
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دارای  91تخت بستری مصوب و دارای  1تخت  ICUو  1تخت  CCUو دارای بخشهای داخلی -اطفال -جراحی -زنان-
دياليز  -اورژانس -نوزادان -اطاق عمل -زايمان  - CT SCAN ,راديولوژی و آزمايشگاه و درمانگاههای تخصصی
ارتوپدی اطفال زنان مامايی نورولوژی داخلی جراحی اورولوژی قلب .
آدرس بيمارستان  :خلخال ،ميدان بسيج ،بيمارستان امام خمينی (ره).
 -5مركز آموزشی درمانی بوعلی اردبيل:
مركز  511تختی دارای بخش های ويژۀ  NICU,Ped.ICUو بخش های فوق تخصصی نوزادان  ،عفونی اطفال  ،قلب
كودكان  ،هموفيلی و تاالسمی  ،خون و انكولوژی اطفال  ،اورژانس و بخش های تخصصی همودياليز و دياليز صفاقی .
آدرس :اردبيل ،خيابان معلم  ،روبروی پارک آزادی ،
 -8مركز آموزشی درمانی دكتر فاطمی اردبيل
با  543تخت مصوب و  491تخت فعال تنها مركز تروما و سوختگی استان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات
بهداشتی درمانی استان اردبيل دارای بخشهای جراحی مغز و اعصاب روانپزشكی ICUجنرال ،جراحی گوش و حلق و بينی ،
اتاق عمل نوروسرجری ICU ،مغز و اعصاب

 -1مركزآموزشی درمانی علوی اردبيل


دارای بخشهای تخصصی و فوق تخصصی نورولوژی  ،ارولوژی  ،چشم  ،زنان و زايمان و نوزادان.
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