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فرم گزارش توانمندی های دانشکده ها

فرم گسارش تَاًوٌذی دانشکده پرستاری و مامایی

 وبم گريٌ  :گروه پرستاری کودکان
 مقذمٍ:
گرٍُ پرستبری وَدوبى در سبل  1334ضرٍع بِ وبر ًوَد .رسبلت گرٍُ پرستبری وَدوبى در راستبی رسبلت
داًطىذُ پرستبری ٍ هبهبیی هی ببضذ وِ تعلین ٍ تربیت داًطجَ در همبطع وبرضٌبسی ارضذ پرستبری
وَدوبى ،وبرضٌبسی پیَستِ ٍ ًبپیَستِ پرستبری ٍ هبهبیی ٍ وبرداًی فَریت ّبی پسضىی جْت رفع ًیبز بِ
ًیرٍّبی هتخػع در سطح وطَر ٍ استبى ّوذاى است .ایي گرٍُ تَاًبیی وبهل جْت اًجبم فعبلیت ّبی
آهَزضی ،پژٍّطی ٍ هطبٍرُ ای در زهیٌِ سالهت وَدن ٍ خبًَادُ هی ببضذ.
اَذاف گريٌ پرستبري كًدكبن:

دست یببی بِ ببالتریي سطح ویفی ٍ ووی در ارائِ خذهبت آهَزضی  ،پژٍّطی ٍ اجرایی بِ گیرًذگبى خذهت
یعٌی داًطجَیبى ،هذدجَیبى بستری در بیوبرستبى ٍ در سطح جبهعِ از طریك،
-1ارتمبء تَاًبیی ّبی اعضبء ّیئت علوی در سِ هحَر فَق
-2برگساری وبرگبُّبی آهَزضی جْت ارتمبء ویفی ٍ ووی سطح آهَزش علوی ٍ عولی
-3آضٌبیی بِ اغَل ٍ هتذّبی جذیذ پرستبری بخػَظ پرستبری سالهت وَدوبى ٍ خبًَادُ از طریك ارتببطبت
فعبلیت َبي آمًزشی

 ارائِ ٍاحذ ّبی تئَری ٍ وبرآهَزی در سطح وبرضٌبسی پرستبری ٍ هبهبیی ٍ وبرداًی فَریت ّبی پسضىی
 هطبروت در تحػیالت تىویلی در همطع وبرضٌبسی ارضذ پرستبری ٍ پرستبری هرالبت ّبی ٍیژُ
 راُ اًذازی دٍرُ وبرضٌبسی ارضذ پرستبری وَدوبى ٍ بْذاضت خبًَادُ در سبل 1330
ّ وىبری بب داًطىذُ بْذاضت (بْذاضت خبًَادُ) ٍ پیراپسضىی (اتبق عول)
 هطبروت در راُ اًذازی دٍرُ دوترای پرستبری
هتَسط هجوَع ٍاحذّبی ارایِ ضذُ در دٍ ًین سبل تحػیلی تَسط گرٍُ پرستبری وَدوبى
دريس تئًري

دريس كبرآمًزي ي كبرآمًزي در عرصٍ

دريس عملی

ٍ 13/35احذ

ٍ 43/35احذ

ٍ 3احذ
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 اعضبي َیأت علمی گريٌ:
دارای پٌج عضَ ّیئت علوی (سِ عضَ ثببت ٍ دٍ عضَ ّیئت علوی هطوَل طرح ًیرٍی اًسبًی) هی ببضذ:
ردیف

وبم ي وبم خبوًادگی

تخصص

مرتبٍ علمی

1

دوتر فبطوِ چراغی

 Ph.Dپرستبری

داًطیبر

2

طیبِ حسي طْراًی

داًطجَی  Ph.Dپرستبری

هربی (هبهَر بِ تحػیل)

3

آرش خلیلی

وبرضٌبسی ارضذ پرستبری وَدوبى

هربی عضَ ّیئت علوی

4

سعیذُ الوبسی

وبرضٌبسی ارضذ پرستبری وَدوبى

5

فبطوِ جًَبخص

وبرضٌبسی ارضذ پرستبری وَدوبى

عضَ ّیئت علوی  -طرح ًیرٍی
اًسبًی
عضَ ّیئت علوی  -طرح ًیرٍی
اًسبًی

 عىبيیه خذمبت تخصصی ي مشبيرٌ گريٌ:
 طراحی برًبهِ آهَزضی بِ هذدجَ ٍ خبًَادُ در سطَح هختلف پیطگیری ارتمبء تَاًوٌذیْبی وبرضٌبسبى ٍ وبرهٌذاى در سطَح درهبًگبّی ٍ بیوبرستبًی هرتبط بب سالهت وَدن ٍ خبًَادُ در حًزٌ وظبم سالمت: آهَزش ٍ هطبٍرُ در زهیٌِ پیطگیری از اًحراف وَدوبى از جبدُ سالهت
 هطبٍرُ ٍ ووه در راستبی ارتمبء سالهت وَدوبى (در ابعبد زیستی ،رٍاًی ،اجتوبعی ،هعٌَی ،فرٌّگی) در
سٌیي هختلف رضذ ٍ تىبهل
 بْبَد خَدوبرآهذی ٍ تَاى خَد هرالبتی وَدوبى ٍ ًَجَاًبى هبتال بِ بیوبری ّبی هسهي ٍ ًبتَاى وٌٌذُ
 تَاًوٌذ سبزی خبًَادُ هحَر در رابطِ بب بیوبری ّبی رایج وَدوبى بستری
 تَاًوٌذ سبزی خبًَادُ هحَر ٍ جبهعِ هحَر در جْت بْبَد هرالبت از وَدوبى هبتال بِ بیوبری ّبی هسهي
در هٌسل
ّ وىبری بب هعبًٍت درهبى در ارائِ راّىبرّبی هٌبسب جْت وبّص هري ٍ هیر ًَزاداى ٍ وَدوبى

 سًابق ارتببط بب صىعت :
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 ّوىبری بب هعبًٍت درهبى در برگساری یه دٍرُ آهَزش حیي خذهت ٍیژُ وبرضٌبسبى پرستبری ٍ هبهبیی بخصّبی ًَزاداى هراوس آهَزضی درهبًی داًطگبُ علَم پسضىی ّوذاى
 ّ -وىبری بب هعبًٍت درهبى در برگساری چٌذیي دٍرُ آهَزش احیبی ًَزاد ٍیژُ داًطجَیبى پسضىی ،فَریتّبی پسضىی ٍ وبرضٌبسبى پرستبری استبى ّوذاى
 كبرگبٌَب ي آزمبیشگبٌَبي تخصصی گريٌ:
 پراتیه داًطىذُ پرستبری – ٍاحذ هرالبت ٍ احیبی ًَزاد ٍ ٍاحذ احیبی وَدن

 وشبوی:
ّوذاى ،بلَار ضْیذ فْویذُ ،داًطگبُ علَم پسضىی ،داًطىذُ پرستبری ٍ هبهبیی ،گرٍُ پرستبری وَدوبى
http://midnurse.umsha.ac.ir

 تلفه:
0313333535
 فکس:
03133330443

