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 رسالت و اهداف

 رسالت 

دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد به عنوان یکی از 

حوزه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان خود را متعهد به 

مداوم کارکنان خود و متخصصانی مزین تعالی پرورش، رشد و 

به ارزش های الهی و انسانی و همچنین برخوردار از صالحیت 

های حرفه ای و علمی برای ارائه خدمات انسانی در حال و 

آینده می داند. این مأموریت در پرتو مدیریت، آموزش، 

تولید و ترجمان دانش مبتنی بر ارزش ها و استانداردهای 

ن المللی تحقق می یابد. اعضای این دانشکده بر ملی و بی

آن هستند تا با پرورش، توسعه و پیوند خرد نظری و عملی، 

شرایط و بستر  الزم را برای پاسخگویی به انتظارات و 

نیازهای حیاتی و همچنین عالی ترین نیازهای رشد و خود 

شکوفایی هم نوعان خود شامل همکاران، دانشجویان، افراد و 

های بیمار و سالم جامعه در سطح سازمان تا سطوح  گروه

گسترده ملی، منطقه ای و بین المللی در عصر تغییر و تحول 

 فراهم نمایند. 

 ارزش ها و باورهای زیربنایی این رسالت عبارتند از:



ما اعضای این دانشکده بر این باوریم که در محضر خداوند 

آموزشی، پژوهشی یکتا در مقابل رویکرد و عملکرد مدیریتی، 

 و خدمات بالینی خود در برابر هم نوعان پاسخ گو هستیم. 

با تعهد به شأن و منزلت الهی انسان با احسان و شفقت 

نسبت به همنوعان خود و رعایت عدالت در نظام آموزش و 

 مراقبت عمل می کنیم.

انسان به عنوان موجودی متفکر و آزاد خلق شده است 

مختلف، با احترام به تفکر و شعور بنابراین در عرصه های 

انسانی و همچنین توانمندی انسان برای تصمیم گیری و در 

نتیجه مشارکت وی به عنوان فراگیر، مددجو یا  همکار عمل 

 خواهد شد.

توسعه و استقالل ملی در عین تعهد بین المللی به رشد، 

رفاه و کیفیت زندگی همنوعان و به ویژه دردمندان یکی از 

ت های ما در راستای توسعه و درخشش کشور عزیزمان می اولوی

 باشد.

آرامش، سالمت و تعالی مداوم حق همه افراد و گروه ها در 

 سازمان و جامعه می باشد. 

اللهم اّنی اعوُذ بک »ارزشمندی دانش در گرو عمل به آن است 

 «....من علٍم الینفعُ 

هم افزایی ناشی از خرد جمعی و عملکرد چند رشته ای می 

َو الَِّذیَن اسَْتجاُبوا »تواند ضامن کیفیت عملکرد ما باشد 

ْمُرُهْم شُورى َبْیَنُهْم َو ِممَّا َرَزْقناُهْم 
َ
قاُموا الصَّالَة َو أ

َ
ِلَربِِّهْم َو أ

 .«ُیْنِفُقونَ 

فاه و پژوهش مداوم و تولید علم و فناوری نوین ضامن ر 

 ارتقای کیفیت زندگی بشری و کیفیت زندگی حرفه ای است. 

دنیای در حال تحول، نیازمند نوآوری و تحول در نظام 

 اموزشی و سالمت است.

خودکنترلی و خود ارزشیابی عاملی اساسی در دست یابی به 

 اهداف عالی سازمان است. 

 چشم انداز

 ت تا بهمامایی خرم آباد در صدد اسدانشکده پرستاری و 

با صالحیت در زمینه  انسانی هاینیرودانشمندان و پرورش 

های رهبری و مدیریت، تولید و ترجمان دانش، آموزش و 

برای حال و آینده و ارتقای حرفه ای مداوم  مراقبت

به یکی پیوند آموزش، پژوهش و عمل با بپردازد و کارکنان 

ارزش و مامایی بر اساس  از قطب های تحول آموزش پرستاری



و منطقه تبدیل شده و های الهی، انسانی و علمی در کشور 

در توسعه و کاربرد علم  قادر به کسب جایگاهی بین المللی

 مراقبت باشد.

 

 اهداف:  

 اهداف آموزشی

ارتقاء کمی و کیفی آموزش تئوری و بالینی دوره های 

 کارشناسی پرستاری و مامایی

عقد تفاهم نامه آموزشی با سایر دانشگاهها و انعکاس  -

 به بورد 

 مشارکت و پیشگامی در برنامه آموزش مجازی دانشگاه -

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی آبادان در خصوص تربیت  -

 کارشناس ارشد پرستاری 

همگامی و مشارکت با گروه بهداشت باروری دانشگاه  -

 (4علوم پزشکی اهواز )قطب 

راستای کاهش مشکالت دانشجویان از طریق اجرای تالش در  -

 طرح استاد مشاور 

 بازنگری سرفصل دروس کارشناسی پرستاری و مامایی -

و  team workپیشبرد روشهای تدریس از طریق اجرای تدریس  -

 بکارگیری روشهای تدریس نوین

 تشکیل کارگروه اخالق پرستاری و مامایی  -

ین با تشکیل ارتقاء و یکسان سازی رویه آموزش بال -

 جلسات منظم با مربیان

ارتقاء و بهبود روند آموزش بالینی از طریق تدوین  -

 فرم ارزشیابی مربیان بالینی غیر هیئت علمی

 

ارتقاء و بهبود روند ارزشیابی آموزش بالینی  -

در  Log bookدانشجویان از طریق تشکیل کمیته بازنگری 

 رشته های پرستاری و مامایی 

انشجویان از طریق تشویق دانشجویان افزایش انگیزه د -

 نمونه



 برگزاری المپیادهای دانشجویی -

 جذب دانشجوی بین المللی  -

 

 ارتقاء کمی و کیفی آموزش تحصیالت تکمیلی

پیگیری اخذ مجوز کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه  -

 ، اورژانس و روان 

تدوین کوریکولوم رشته های کارشناسی ارشد جدید شامل  -

روماتولوژی  و telenursingوان، سالمت مدارس، بهداشت ر

 ارتوپدی ،پرستاری اعصاب و پرستار قانونی 

 راه اندازی کارشناسی ارشد مامایی -

 پرستاری Ph.Dپیگیری و بستر سازی  اخذ مجوز  -

 بازنگری و ارتقاء فرایندهای تحصیالت تکمیلی -

بازنگری سرفصل دروس کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه و  -

 راحیداخلی ج

 تسهیل روند تصویب  پایان نامه -

 تهیه و تدوین آیین نامه داخلی تحصیالت تکمیلی -

 تدوین ابزار ارزشیابی روند پایان نامه -

 

 اهداف پژوهشی 

 ارتقای کمی و کیفی طرح های پژوهش .1

 تاسیس مراکز تحقیقاتی 

توانمند سازی دانشجویان، اعضا و کارشناسان در زمینه 

 انجام پژوهش

 فرآیندهای تصویب و گزارش طرحتسهیل 

عقد تفاهم نامه پژوهشی با سایر دانشگاه ها، دانشکده ها، 

 مراکز پژوهشی 

 جذب بودجه از سازمان های خارج از دانشگاه

 



 ارتقای کمی و کیفی انتشارات  .2

 انتشار مجالت معتبر داخلی و بین المللی

تشویق اعضای هیئت علمی و کارکنان به انتشار مقاله و 

 ب کتا

عقد تفاهم نامه پژوهشی با سایر دانشگاه ها، دانشکده ها، 

 مراکز پژوهشی

توانمند سازی اعضا و کارشناسان در زمینه انتشارات 

 )کارگاه و مشاوره(

 ارائه خدمات ویژه در زمینه ویرایش

 ارتقای ترجمان دانش و عملکرد مبتنی بر پژوهش  .3

 ختلفتعیین اولویت های پژوهشی با مشارکت ذینفعان م

 توانمند سازی اعضا و کارشناسان بالینی 

 تاسیس مرکز ترجمان دانش

 

 توسعه روابط ملی و بین المللی .4

ارتقای تبادالت علمی در سطح ملی و بین الملی  )انتشارات، 

 حضور در مجامع علمی، کنگره بین المللی(

عقد تفاهم نامه پژوهشی با سایر دانشگاه ها، دانشکده ها، 

 مراکز پژوهشی

 عضویت در انجمن های علمی

 تاسیس انجمن های علمی   

 

 ارتقای کیفی و کمی امکانات و خدمات کتابخانه .5

ارتقای امکانات و خدمات مرکز فناوری اطالعات و سمعی  .6

 و بصری

 


