
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچانپرستاری  گروهراهبردی  برنامه

 
 (:Visionچشم انداز )

آرمان ما ايجاد دانشکده اي پيشرو در زمينه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات پرستاري است تا با حفظ اتکا به 

 روش و ها فناوري ترين پيشرفته از گيري بهره ارزشهاي اصيل اسالم و انقالب اسالمي و تقويت خودباوري با

و موجبات تعالي  برداشتهحد معيارهاي جهاني گام  در جامعه سالمت سطح ارتقاء راستاي در آموزشي نوين هاي

 .ئيمو رشد وشکوفايي علمي دانش آموختگان و اعتالي علمي دانشکده را در سطح کشور فراهم نما

  

  (:Missionماموريت ) 

  

، جذب و آموزش دانشجويان از سراسر کشور و تعليم و آزاد اسالمي واحد قوچان دانشگاه پرستاري گروهمأموريت 

تربيت آنان بر مبناي ارزش ها و اصول دين مبين اسالم و توجه به حفظ کرامت انساني، در جهت کسب وارتقاء 

رائه پيشرفته دانش، بينش و مهارتهاي حرفه اي و کسب توان ارائه خدمات بهداشتي از سطح مراقبتهاي اوليه تا ا

ترين فنون و مهارتهاي پرستاري با در نظر گرفتن باالترين استانداردهاي مراقبتي و متناسب با نيازهاي در حال 

تغيير جامعه، ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهاي پژوهشي در راستاي درک بهتر مکانيسم بيماريها وتامين بهترين 

و نيز بکار گيري توانمنديهاي اساتيد و دانشجويان در جهت ارائه  شواهد براي ارائه خدمات پرستاري دانايي محور

 خدمات گسترده بهداشتي و آموزش به جامعه مي باشد.
 

 پیشینه گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان:

 1371 سال در اسالمي آزاد دانشگاه بزرگ خانواده از عضوي مقام در قوچان واحد اسالمي آزاد دانشگاه پرستاري گروه

 کشور سطح در اسالمي آزاد دانشگاه در پرستاري هاي گروه ترين قديمي از گروه اين که گفت توان مي لذا ،گرديد تأسيس

  باشد. مي
  

 برخورداري است. آورده فراهم را دانشجويان پژوهش و آموزش براي مناسب محيطي قوچان واحد اسالمي آزاد دانشگاه 

 بوده عزيز جوياندانش تعالي و رشد متضمن دانشگاه اجتماعي و فرهنگي ،ورزشي اي، کتابخانه پژوهشي، آموزشي، امکانات از

 سازنده اجتماعي هاي فعاليت و ورزشي مناسب بسيار امکانات از پيشرفت موازات به بتوانند معتبر دانشگاهي در تحصيل با تا

 .زنند رقم خود براي دانشگاه اين در را بانشاطي تحصيل دوران و ببرند رهبه نيز

 

 


