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 پیشگفتار:

تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد با  زمه ارتقا سح  سالمتی جامعه بشر است و الی از نیازهای اساسی تمقوله سالم

علمی  هیأتشود که اعضای  اعتالی اخالق حرفه ایست و این وقتی میسر میبر  تأکید حفظ ارزش ها و کرامت انسانی با

 .برخوردار باشند نظور ارائه آموزشگروه های آموزشی دانشگاه از توانایی های الزم علمی و عملی به م

ا به منظور ارتقا مستمر کیفیت وتوسعه ذول بدیهی است این توانایی ها جز از طریق آموزش و ارزیابی امکان پذیر نیست 

ارزیابی جلب مشارکت آنان در همه امور و  علمی و هیأتآموزش و پژوهش در دانشگاه راهی جز آموزش محلوب اعضا 

به لحاظ توسعه گروه های آموزشی و تالش در  در این راستا و .نجش آنان وجود نداردو در نهایت سعملکرد واحد آموزشی 

بر آن شدیم تا گروه آموزشی  وضعیت موجود برای بهینه نمودن کارایی و ارتقا خدمات آموزشی به فراگیران  جهت شناخت 

ه این فعالیت ها منجر به پیشرفت همه بی درونی گروه خود اقدام نموده تا مجموعابار نسبت به ارزی سومینهوشبری برای 

این فرایند به مجموعه آموزشی امکان می دهد تا در راه دستیابی به  در نهایت ارتقا سح  سالمتی گردد.جانبه دانشگاه و 

 اهداف بلند مدت تالش کرده و با شناسایی نقاط قوت و ضعف در راه رسیدن به  ماموریت های سازمانی موثر واقع شود.

ماهه کمیته ارزیابی درونی گروه هوشبری تقدیر و تشکر نموده و از خداوند  چندین دانم از زحمات  ان بر خود الزم میدر پای

 آرزومندم.د را توفیق و موفقیت روز افزون همه همکاران ارجمن منان

                             
 
 

 "فرهاد نیک نژاددکتر  "                                                                                                          
                                                                                                    

 رئیس دانشکده پیراپزشکی
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بی به آن تالش می کنندد  مضودضب بادیاه م د      رای دستیاهای دانشگاهی ب هایی که همیشه نظام از جمله دغدغه

کیفیت آمضزشی و پژوهشی دانشگاه ده عرصه های مختلد  آن مدی باشدد و ده ایدس هاسدتا لدی سدای ای ا یدر         

اهتقای کیفیت آمضزش عایی و دستیابی به اهداف نظام های دانشگاهی ده بادیاهی  کضشش ای قابل تضج ی ج ت 

ت فعاییت های آمضزشی هر کشضه ها می تضان سرمایه گذاهی از یک نادل  از کشضهها به عمل آمده است. ده حقیق

بدا تضجده بده ایننده نظدام      . برای نال دیگر دانات و هدف اصلی ایس سرمایه گذاهی تضسعه نیروی انادانی اسدت  

الزم است که ده لراحی و اجرای فعاییت های آن از مطلضب تریس   آمضزشی وظیفه بایاه سنگینی ها بر ع ده داهد

مدی  گدروه آمضزشدی     اهزیابی دهونی یشیضه ها استفاده کرد. ده ایس هابطه ینی از ابزاههای اهزشیابی و اعتباهسنج

کده بدا تیلیدل نتدایا و اها ده      فراگیران و فرادهندگان  ضاهدد بدضد   باشد که نشان دهنده شرایط مضجضد از دیدگاه 

 ده ج ت هسیدن به اهداف به پیش ببرد. تضاند سیات  آمضزشی ها هاهناههای مناسب  اهزیابی دهونی می

. ردن میزان تیقق اهداف داناته اندفرآیند جمع آوهی الالعات ج ت مشخص ک  از لرفی اهزیابی ها به یک معنا

اهدداف کلیدی و هفتداهی تعیدیس      امل:  هسایت هدا   اهدداف آهمدانی     هدف های نظام آمضزشی ده سطضح مختل  ش

گیری ج ت ب بدضد    باهه نقاط قضّت و وع  و تصمی زان تیقق اهداف و قضاوت دهاز می گردند.  برای المینان می

 .کیفیت آن اهزشیابی انجام می گیرداثر بخشی و ها ی  اهتقاء کا

سپس برای قضاوت ه عضامل مضهد اهزشیابی پردا ته  باهعضای گروه به گردآوهی داده ها دهده اهزشیابی دهونی   ا

فیت آن   به مقایاه ووعیت مضجضد با استانداهدها می پردازند.  برای ایس که عمل ده باهه میزان مطلضبیت و کی

باهه کیفیت نظام آمضزشی و میزان تیقق هدف ها آسانتر   جضد و مطلضب و ن ایتاً  قضاوت دهمقایاه بیس ووع مض

 .نمضدهای شخصی باشد   باید از دهصد  یا یک تضصی  کیفی استفاده  دقیق تر و به دوه از قضاوت

. از آنجا که  ضد تی  اهزشیابی می باشدبنابرایس می تضان گفت که ده اهزشیابی دهونی مائضییت و هدایت بر ع ده 

ایس نضب اهزشیابی مبتی بر هدف است  بنابرایس باید گروه آمضزشی عضامل مؤثر ده دستیابی به اهداف و هسایت 

آن تعری  نماید.  ایس تعری  باید ناظر به اهدف گروه  های گروه ها شناسا ی نمضده و سپس ووعیت مطلضب برای

بضده و ووعیت مطلضب برای مالک های هر عامل   با تضجه به اهداف تعییس گردد. به ایس تربیت با مقایاه ووع 
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مضجضد با ووعیت مطلضبی که بر اساس اهداف گروه تعییس شده می تضان به میزان مطلضبیت اوواب و میزان 

 .ها نشان داد داف و یا فاصله از آندستیابی به اه

با ایس اوصاف برای دستیابی به اهداف فضق با تشنیل کمیته اهزیابی دهونی گروه و ده نظر گرفتس همه ایزامات 

)باه  6831-6831اوییه  پایه و فنی و همچنیس ب ره گیری از اهزیابی دهونی انجام شده گروه ده سال تیصیلی 

مجمضعه )باه دوم( ایس اهزیابی سضم که ده  6831-6831گروه ده سال تیصیلی ه ام شداول( و اهزیابی دهونی انج

ساعت کاه به اتمام هسیده   31جلاه و بایغ بر  61( با 33ماه  اسفندیغایت  م رماهه ) 1از تالش  سپ وحاور 

 تقدی  می گردد.

  EDO  دانشجضیان  اساتید و شندهضای میترم کمیته  ماؤییس دانده پایان مراتب تقدیر و تشنر  ضد ها از اع

 دانشگاه و سایر افرادی که به نیضی به ما کمک نمضده اند اعالم می داهم.  EDCدانشنده و 

 

 با تاییدات ای ی               

 "سید یعقوب جعفری "                     

 مدیر گروه هوشبری                              

 33اسفند                                                                                                        
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 : هوشبری تاریخچه گروه آموزشی
 

رگان است که با پذیرش گدانشنده پیراپزشنی های سه گانه آمضزشی مضجضد ده  گروه آمضزشی هضشبری ینی از گروه 

تشنیل  6831ته و ناپیضسته هضشبری از سال و کاهشناسی پیضس 6831ز سال  کاهدانی هضشبری ا دانشجض ده هشته های

علمی شامل :  دو نفر کاهشناس اهشد  هیأتعضض  1پُات سازمانی است که ه  اکنضن  3ایس گروه داهای  شده است .

 هیات علمی مربی غیر به صضهتمراقبت ای ویژه  اهشد پرستاهینفر کاهشناس یک و   به صضهت استخدام هسمی بی ضشی

د .  فعاییت ایس گروه ده شرایط فعلی برای اها ه دهوس تئضهی و بایینی ده نبه فعاییت علمی و پژوهشی مشغضل می باش

 هضشبری بضده است. سی ناپیضستهپیضسته و کاهشنا کاهشناسی هشته تیصیلی

لافی دانشگاه و میل اها ه کلیه ده مجمضعه آمضزش عایی ف واقعدانشنده پیراپزشنی میل اها ه کلیه دهوس تئضهی ده 

گرگان و بیماهستان فضق تخصصی جراحی قلب  صیاد شیرازیدهمانی پنج  آذه   لایقانی و  ده مراکز آمضزشیها  کاهآمضزی

و ده صضهت  مط ری گنبد  آل جلیل آق قال  امام  مینی بنده ترکمسغیر آمضزشی و بیماهستان  گلاتان کردکضی 

واباته به دانشگاه علضم پزشنی و  دمات ب داشتی  دهمانی گلاتان می باشد که  ی غیر آمضزشیوروهت سایر بیماهستان ا

 شناسی پیضسته هضشبریقابل ذکر است ده شرایط فعلی دانشجضیان کاه باییس مدد جضیان انجام می شضد . بصضهت عملی بر

 ر ده دانشنده مشغضل تیصیل می باشند.نف 663ترم تیصیلی و به تعداد  1مجمضعا ده هضشبری  شناسی ناپیضستهکاه و

 : رسالت گروه

 

مزیس به ا الق معنضی هسایت گروه آمضزشی هضشبری تربیت آماده سازی نیروی اناانی با بصیرت علمی و بایینی عایی 

ی ده وحرفه ای است که ایس افراد بتضانند ده هاستای اهتقا سطح اسالمی جامعه ده ابعاد مختل  مراقبتی دهمانی و آمضزش

بخش های بی ضشی و مراقبت های پس از عمل ده امر بی ضش سا تس و هضش آوهی بیماه به متخصصیس بی ضشی و تیت 

نظاهت و ماضییت آنان کمک نمضده و ده  دمات کنترل دهد و فضهیت های پزشنی از لریق برنامه های آمضزشی و تجربی 

 عملی انجام وظیفه نمایند.
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 ورها ( :فلسفه ) ارزش ها و با

 

بر ضهداهی از سالمت حق اساسی آحاد جامعه است و تضسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی ده گروه تضسعه نیدروی انادانی   

می باشد که ایس م   با ب ره مندی از سالمت کامل جامی هوانی و اجتماعی قابل وصضل  ضاهد بضد.یذا داندش آمض تگدان   

 ل ده ج ت تامیس  حفظ و اهتقا سالمت جامعه تالش مینمایند :هشته هضشبری با تنیه بر هعایت مضاهد ذی

 نضب دوستیهعایت عدایت اجتماعی و  -

 تضجه به اهزش های ا القی مذهبی و ملی -

 حفظ کرامت و شان باالی اناانی -

 احترام و اهج ن ادن به تالش دیگران -

 ماضییت ده مقابل آمضزش و عملنرد دیگر کاهکنان   -

 ریوظیفع شناسی و ماضییت پذی -

 هعایت و تضسعه ا الق حرفه ای -

 تالش ده هاستای تعایی شغلی   -

 شرافت و دهستناهی -

 مشاهکت و کاهگروهی -

 پیش قدم شدن ده کنترل کیفیت -

 احترام به حقضق بیماهان   -

 مراقبت سالمت میضه -

 مراقبت جامعه میضه -


