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 بسمه تعالی 

 استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی

 کارشناسی پرستاريدوره 

 در

 پرستاري هايها و گروهدانشکده

 ها و مراکز آموزش عالی ایراندانشگاه
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 پیشگفتار

باشد. همه میهاي مورد نیاز و تاثیر گذار در خدمات سالمت و کیفیت آموزش، پژوهش و مدیریت نظام سالمت رشته پرستاري یکی از رشته

هاي علوم پزشکی و تعداد زیادي از واحدهاي دانشگاه ازاد اسالمی به تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی رشته پرستاري هاي و دانشکدهدانشگاه

 باشد.هاي شناخته شده براي جامعه دانشگاهی و عموم مردم میپردازند و امروزه رشته پرستاري به عنوان یکی از رشتهمی

باشد. این آیین نامه با هدف تعیین اي بسیار مهم میهاي علوم پزشکی و بویژه رشته پرستاري کیفیت استاندارد آموزشی نکتهآنجا که در رشتهاز 

 ضروریات و استانداردهاي کالبدي الزم براي راه اندازي و ادامه فعالیت دوره کارشناسی پرستاري تدوین شده است.

دانشجوي کارشناسی پرستاري در چهار بخش به شرح  30ریات مورد نیاز براي فعالیت یک مرکز با پذیرش ساالنه حداقل )کف( امکانات و ضرو

 باشد.گردد. بدیهی است داشتن امکانات مزبور براي راه اندازي و ادامه فعالیت مراکز آموزش دهنده ضروري میزیر تعیین می

 هیات علمی و نیروي انسانی -1

 هیزات آموزشیفضاها و امکانات و تج -2

 آموزش بالینیامکانات، شرایط و تجهیزات  -3

 سایر فضاهاي دانشگاهی، اداري و دانشجویی مورد نیاز دانشجویان -4

 :: هیات علمی و نیروی انسانیفصل اول.

 1ماده 
نفر عضو هیات  20براي آموزش دوره کارشناسی رشته پرستاري دانشکده پرستاري )یا گروه آموزشی پرستاري در دانشگاه آزاد اسالمی به حداقل 

این آیین  2هاي علوم پایه و بالینی باید مطابق ماده نیاز دارد. اعضاي هیات علمی رشته 1علمی متخصص تمام وقت مطابق با جدول شماره 
ه صورت تمام وقت )استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادي( در دانشگاه متبوع بکار گرفته شده و فعالیت نمایند. ترکیب اعضاي هیات علمی نامه ب

 باشد.  2باید متناسب با حجم و تعداد واحد دروس مربوطه به شرح جدول شماره 
، 1نفر اعضاي هیات علمی تمام وقت خود با شرایط مندرج در ماده  30تواند براي پوشش کامل برنامه آموزشی عالوه بر تبصره: دانشگاه می

 تعدادي از اعضاي هیات علمی سایر مراکز را به صورت مدعو بکار گیرد.
 

 به ازاء واحدهاي آموزشی برنامه درسی )پایه و تخصصی( نسبت تعداد هیات علمی 1جدول 

 کل آموزشی بالینی آموزش غیر بالینی* 

 108 39 69 آموزشیتعداد واحد 

 20 10 10 حداقل تعداد هیات علمی مورد نیاز

 5 4 7 نسبت تعداد واحد به هیات علمی

 *واحدهاي عمومی محاسبه نشده است.
 

 2ماده 
نفر ساالنه(، حداقل تعداد اعضاي هیات علمی ضوري براي آموزش دروس  30براي راه اندازي و تکمیل دوره کارشناسی پرستاري )با پذیرش 

نفر است که باید به صورت تمام وقت در  20نفر در مجموع  10نفر و در مرحله آموزش بالین  10پایه، اصلی و تخصصی در مرحله غیر بالینی 
 فعالیت داشته باشند. 2به شرح جدول شماره ، تدریس و اداره دوره آموزش کارشناسی پرستاري برنامه ریزي
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 3ماده 

واحد آموزش  4واحد آموزش غیر بالینی و  7دانشجو ساالنه یک نفر به ازاء هر  30حداقل تعداد هیات علمی تمام وقت مورد نیاز براي پذیرش 
 گردد.عضو هیات علمی می 20واحد حداقل مشتمل بر  108شود که با در نظر گرفتن در نظر گرفته می نفر به ازاء هر واحد 5بالینی و میانگین 

 4ماده 
 دهند باشند. اي که آموزش میتخصصی، در رشته PhDاعضاي هیات علمی تمام وقت دوره کارشناسی پرستاري باید داراي کارشناسی ارشد یا 

 ر مرتبه استادیار و باالتر باشندبایست دنفر می 5نفر عضو هیات علمی تمام وقت دوره حداقل  20از  تبصره:

 5ماده 
براي راه اندازي و ادامه فعالیت رشته کارشناسی پرستاري وجود حداقل یک گروه آموزشی تخصصی پرستاري و یک گروه علوم پایه مطابق با 

 ها الزامی است. ضوابط شوراي گسترش دانشگاه

تواند در خارج از دانشکده پرستاري مستقر و باشد اما در هر صورت می بایست نسبت به تامین استاد به گروه آموزشی علوم پایه می تبصره:

 صورت تمام وقت براي آموزش دروس علوم پایه پرستاري تعهد نماید.

 6ماده 
 الزامی است.  2کارشناس مطابق با جدول شماره  6تاري وجود حداقل براي راه اندازي و ادامه فعالیت رشته کارشناسی پرس

 ترکیب اعضاي هیات علمی ضروري برنامه کارشناسی پرستاري 2جدول شماره 

واحد نظري  نام درس
 و عملی

واحد کارآموزي 
 و کارورزي

هیات علمی 
 مورد نیاز

کارشناسی 
 مورد نیاز

 1 1  2 تشریح

 1  3 فیزیولوژي

 1  2 ایمنولوژيژنتیک و 

 1  1.5 بیوشیمی

 1  3 میکروب شناسی، انگل شناسی

روش تحقیق در پرستاري، اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماري  آمار حیاتی،
 هاي شایع در ایران

3.5  1 1 

   1 فناوري اطالعات در پرستاري

  1  1.5 تغذیه و تغذیه درمانی

  1  2 روانشناسی فردي و اجتماعی

  1 1 2 داروشناسی )فارماکولوژي(

    2 زبان تخصصی

    1 فرآیند آموزش بیمار

 1 1 1 7 هاي پرستاري، بررسی وضعیت سالمت، مفاهیم پایه پرستارياصول و مهارت

    1.5 اياخالق پرستاري و ارتباطات حرفه

 1 2 8 9 در منزلپرستاري سالمت )فرد، خانواده، جامعه، محیط، مادر و نوزاد، پرستاري 

 1 4 21 14.5 پرستاري بزرگساالن/سالمندان، بخش هاي ویژه و اورژانس

 1 2 4 5 پرستاري کودکان سالم و بیمار

  1 2 4 روان پرستاري 

   2 2 مدیریت پرستاري

 6 20 41 65 جمع
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 فصل دوم فضاها، امکانات و تجهیزات آموزشی

 7ماده 
فضاها، تسهیالت فیزیکی، تجهیزات و ابزارهاي آموزشی معتبر و متناسب با برنامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگده / گروه پرستاري باید 

 پرستاري را در محل دانشکده در اختیار داشته باشد و بدون محدودیت بتواند استفاده کند.
 بایست تامین شده باشد.قبل از شروع آموزش می  5تا  3فضاها و امکانات و تجهیزات مورد نیاز بر طبق جداول 

توصیه می شود در طراحی و راه اندازي فضاهاي تخصصی از نظر مشورتی اعضاي هیات علمی که تجربه تدریس در کارشناسی تبصره: 

 پرستاري داشته اند استفاده شود.
 

 پرستاريتعریف میزان ضرورت فضاها، امکانات و تجهیزات در استانداردهاي کالبدي کارشناسی  3جدول شماره 

 تعریف نظري و عملی میزان ضرورت ردیف

بی اثر و یا بی  1
 فایده

مواردي که ضرورت و یا فایده آنها براي اجراي برنامه شناخته شده، مفید و اثر بخش نیست و حذف گردیده است 
(No need to be) 

 (Nice to beهاي غیر محوري برنامه الزم است )مواردي که تنها براي اجراي بخش مفید 2

 (Better to beهاي محوري برنامه الزم است )مواردي که براي اجراي بهینه بخش بسیار مفید 3

 (Should beهاي محوري برنامه در شرایط متعارف ممکن نیست )ها اجراي کمینه بخشمواردي که بدون آن ضروري 4

 (Must Beبرنامه در هیچ شرایطی ممکن نیست )هاي محوري ها اجراي کمینه بخشمواردي که بدون آن بسیار ضروري 5

 

 8ماده 
قبل از شروع دوره آموزش مهیا و در  4فضا، امکانات و تجهیزات بسیار ضروري و ضروري آموزش عملی درس آناتومی باید مطابق جدول شماره 

 طول دوره آموزش بطور کامل قابل استفاده باشد.
 

 بصري علوم تشریح -موالژها و امکانات اطاق سمعی 4 شماره جدول
 

 دانشجو 30حداقل مورد نیاز براي پذیرش  میزان ضرورت نام موالژ یا امکانات ردیف

 سري 1 ضروري تولد تا نطفه جنین موالژ 1

 عدد 1 مفید سلولی موالژتقسیم 2

 عدد 3 بسیار ضروري عصبی سلول موالژ 3

 عدد 1 ضروريبسیار  دیانسفال موالژ 4

 عدد 3 بسیار ضروري کامل مغز موالژ 5

 عدد 3 بسیار ضروري نخاع موالژ 6

 عدد 3 بسیار ضروري (میانی مغز مغزي پل)النخاع بصل موالژ 7

 عدد 3 بسیار ضروري گردنی مهره و نخاع موالژ 8

 عدد 1 بسیار ضروري مخچه موالژ 9

 عدد 2 بسیار ضروري  گردن سرو موالژ 10

 عدد 2 بسیار ضروري صورت و سر موالژ 11

 عدد 1 ضروري آرواره موالژ 12

 عدد 1 بسیار ضروري تمپورال اینفرال ناحیه 13
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 عدد 2 بسیار ضروري چشم موالژ 14

 عدد 2 بسیار ضروري گوش موالژ 15

 عدد 2 بسیار ضروري )داخلی گوش(گوش کانالهاي موالژ 16

 عدد 2 بسیار ضروري اوربیت اعصاب و عروق و عضالت موالژ 17

 عدد 1 بسیار مفید زبان موالژ 18

 عدد 2 بسیار ضروري حنجره موالژ 19

 عدد 1 بسیار مفید گردن و سر ساژیتال مقاطع 20

 عدد 1 ضروري  کامل لنفاوي سیستم موالژ 21

 عدد 1 ضروري صورت لنفاوي عروق سیستم موالژ 22

 عدد 1 بسیار مفید مغز با همراه گردن و سر عرضی مقاطع 23

 عدد 3 بسیار ضروري کامل قلب موالژ 24

 عدد 3 بسیار ضروري حفره قلب موالژ 25

 عدد 3 بسیار ضروي عروق و قلب موالژ 26

 عدد 1 بسیار ضروري فوقانی و میانی مدیاستینوم موالژ 27

 عدد 2 بسیار ضروري تنفس دستگاه موالژ 28

 عدد 2 ضروري تراشه موالژ 29

 عدد 1 ضروري خلفی مدیاستینوم موالژ 30

 عدد 2 بسیار ضروري سمپاتیک زنجبره موالژ 31

 عدد 2 بسیار ضروري آن قشر و کلیه موالژ 32

 عدد 2 بسیار ضروري  ادرار دفع دستگاه موالژ 33

 عدد 2 ضروري زن و مرد لگن ساژیتال مقطع موالژ 34

 عدد 2 بسیار ضروري بدن کامل اسکلت 35

 عدد 2 بسیار ضروري  کوچک بدن عضالنی موالژ 36

 عدد 2 بسیار مفید مرد و زن کوچک تنه نیم موالژ 37

 عدد 2 بسیار ضروري مرد و زن کامل تنه نیم موالژ 38

 عدد 1 بسیار ضروري زانو موالژ 39

 عدد 1 بسیار ضروري نرمال پاي موالژ 40

 عدد 1 مفید صاف پاي موالژ 41

 عدد 2 بسیار ضروي اندامها اعصاب عروق و عضالت موالژ 42

 عدد 1 بسیار ضروري سینه موالژ 43

 عدد 1 بسیار ضروري زن لگن موالژ 44

 عدد 1 بسیار ضروي آن محتواي و لگن موالژ 45

 عدد 1 بسیار ضروي پستان موالژ 46

 عدد 1 بسیار ضروي مرد تناسلی آلت و لگن موالژ 47

 عدد 1 بسیار ضروري تناسلی زن لگن تنه نیم موالژ 48

 عدد 1 بسیار ضروري زن تناسلی دستگاه موالژ 49

 عدد 1 بسیار مفید مرد تناسلی الت موالژ 50
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 عدد 1 بسیار مفید  )هیپ/ران( باسن مفصل موالژ 51

 عدد 1 بسیار مفید اسپرم موالژ 52

 عدد 1 بسیار مفید تخمدان موالژ 53

 عدد 1 مفیدبسیار  جفت از قسمتی موالژ 54

 عدد 1 بسیار مفید جفت موالژ 55

 عدد 1 بسیار مفید بدن عرضی مقاطع موالژ 56

 به تعداد مناسب حداقل یک جمجمه بسیار ضروري طبیعی هاي استخوان 57

  بسته به روش آموزش نرم افزار آموزشی 58

 دستگاه 1 بسیار ضروي اسکرین و پروژکتور 59

 

 9ماده 
 از قبل آماده و قابل استفاده باشد. 5ضروري و بسیار ضروري براي آموزش عملی درس فیزیولوژي باید مطابق جدول شماره  امکانات و تجهیزات

 امکانات و تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژي 5جدول شماره 

حداقل مقدار الزم براي  توضیحات میزان ضرورت امکانات و تجهیزات ردیف
 دانشجو 30آموزش ساالنه 

 سالن 1 متر مربع 40نفره دانشجو  10براي هر گروه  بسیار ضروري آزمایشگاه 1

 دستگاه 10 تواند به صورت مشترک استفاده شودمی بسیار ضروي میکروسکوپ 2

 دستگاه 1  بسیار ضروري (فیزیوگراف) آموزشی پاورلب 3

 دستگاه 1  بسیار ضروري الکترونیکی استبموالوتور 4

 دستگاه 1  ضروي بسیار اسپیرومتر 5

 دستگاه 10  بسیار ضروري طبی گوشی 6

 دستگاه 10  بسیار ضروري خون فشار گیري اندازه دستگاه 7

 عدد 5  بسیار ضروري متر هموسی الم 8

 دستگاه 1 می تواند به صورت مشترک استفاده شود مفیدبسیار  افتالوسکوپ 9

 دستگاه 1 استفاده شودمی تواند به صورت مشترک  بسیار مفید اتوسکوپ 10

 سري 1 انواع دیاپازون بسیار ضروري دیاپازون 11

 دستگاه 1  بسیار ضروري الکتروکاردیوگراف 12

 سري 1 وسایل کار با حیوان آزمایشگاهی بسیار ضروري تشریح لوازم 13

 سري 1  بسیار مفید بصري و سمعی تجهیزات 14

 عدد 1  بسیار مفید آون یا فور 15

 عدد 3  بسیار ضروي رفلکس چکش 16

 دستگاه 1 می تواند به صورت مشترک استفاده شود بسیار ضروري سانتریفوژ 17

 سري 1  بسیار ضروري هماتوکریت تعیین وسایل 18

 دستگاه 1 می تواند به صورت مشترک استفاده شود بسیار ضروري اسپکتروفتومتر 19

 کافیبه تعداد   بسیار ضروي سرسمپلر و سمپلر 20

 دستگاه 1  بسیار ضروري (هود) مناسب تهویه 21

 دستگاه 1  بسیار ضروري فریزر یخچال 22
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 10ماده 
 از قبل آماده و قابل استفاده باشد.  6امکانات و تجهیزات ضروري و بسیار ضروري آموزش عملی درس بیوشیمی باید مطابق جدول شماره 

 بیوشیمیامکانات و آموزش عملی درس  6جدول شماره 

حداقل مورد نیاز براي  توضیحات میزان ضرورت امکانات و تجهیزات ردیف
 دانشجو 30پذیرش 

 سالن 1 متر مربع 40نفره حداقل  10براي هر گروه دانشجویی  بسیار ضروري بیوشیمی آزمایشگاه 1

 دستگاه 1  بسیار ضروي اسپکتروفوتومتر 2

 دستگاه 1  بسیار ضروري سانتریفوژ 3

4 phدستگاه 1  بسیار ضروري متر 

 دستگاه 1  بسیار ضروري ورتکس و ماري بن 5

 دستگاه 1  بسیار ضروري ترازو 6

 دستگاه 1  بسیار ضروري الکتروفورز 7

 دستگاه 1 می تواند به صورت مشترک استفاده شود بسیار ضروري مقطرگیري آب 8

 دستگاه 1  بسیار ضروري  ت سمعی و بصريتجهیزا 9

10 Shaker دستگاه 1  بسیار ضروري 

11 Rotator دستگاه 1  بسیار ضروي 

 دستگاه 1  بسیار ضروري )هود( مناسب تهویه 12

 دستگاه 1  بسیار ضروري فریزر یخچال 13

14 Sampler  سري 5 مختلف هاي اندازه در بسیار ضروري سمپلر 

 سري 1 مجموعه شیشه اي بسیار ضروري گیري اندازه وسایل 15

 سري 1  بسیار ضروري پلیت هات 16

 دستگاه 2  بسیار ضروري میکروسکوپ 17

18 ELISA دستگاه 1  ضروري 

 11ماده 
شناسی، ایمنی شناسی و انگل شناسی باید مطابق جدول شماره امکانات و تجهیزات ضروري و بسیار ضروري براي آموزش عملی درس میکروب

 از قبل آماده و قابل استفاده باشد 6
 شناسی، ایمنی شناسی و انگل شناسیامکانات و تجهیزات آزمایشگاه میکروب 6جدول شماره 

 30حداقل مقدار الزم براي پذیرش  توضیحات میزان ضرورت امکانات و تجهیزات ردیف
 دانشجو

 آزمایشگاه 1

 پاتوبیولوژي
 40نفره دانشجویی حداقل  10براي هر گروه  بسیار ضروري

 متر مربع
 سالن 1

 دستگاه 1  بسیار ضروري )اتوو (انکوباتور 2

 دستگاه 1  بسیار ضروري ماري بن 3

 دستگاه 1  بسیار ضروي سانتریفوژ 4

 دستگاه 1  بسیار ضروري اتوکالو 5
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 دستگاه 1  بسیار مفید آون یا فور 6

 دستگاه 1 می تواند به صورت مشترک استفاده شود ضروري  ترازو 7

 دستگاه 1  ضروريبسیار  بیهوازي جار 8

 دستگاه 1  بسیار ضروري فریزر و یخچال 9

 دستگاه 1 می تواند به صورت مشترک استفاده شود ضروري مقطرگیري آب 10

11 Rotator دستگاه 1 می تواند به صورت مشترک استفاده شود ضروري 

12 Shaker دستگاه 1 می تواند به صورت مشترگ استفاده شود ضروري 

 سري 1  بسیار ضروري آمیزي رنگ وسایل 13

 دستگاه 10 میکروسکوپ دانشجویی بسیار ضروري میکروسکوپ 14

 عدد 2  بسیار ضروري چشمی دو لوپ 15

 12ماده 
از قبل آماده و در  7مطابق جدول شماره  امکانات و تجهیزات ضروري و بسیار ضروري براي آموزش عملی دروس تخصصی پرستاري باید

 .هاي بالینی قابل استفاده باشدمهارتآزمایشگاه 
 هاي بالینیامکانات و تجهیزات مرکز مهارت 7جدول شماره 

 30حداقل مورد نیاز براي آموزش  میزان ضرورت امکانات و تجهیزات ردیف
 دانشجو

 عدد 3 بسیار ضروري پیشرفته پرستاري موالژ 1

 عدد 3 بسیار ضروري اطفال پرستاري تنه تمام موالژ 2

 عدد 3 بسیار ضروري فشارخون گیري اندازه جهت بازو موالژ 3

 عدد 1 بسیار ضروري حیاتی عالئم کنترل با نوزاد تنه تمام موالژ 4

 عدد 1 بسیار ضروري پستان معاینه موالژ 5

 عدد 1 ضروري پروستات و رکتال معاینه موالژ 6

 عدد 1 بسیار ضروري چشم معاینه موالژ 7

 عدد 1 بسیار ضروري گوش معاینه موالژ 8

 عدد 1 بسیار ضروري ریه و قلب سمع موالژ 9

 عدد 1 بسیار ضروري موالژ وزن طبعی انسان بالغ 10

 عدد 1 بسیار ضروري بزرگسال ALSمدل  11

 عدد 1 بسیار ضروري یزرگسال BLSمدل  12

 عدد 1 بسیار ضروري کودکانALSمدل  13

 عدد 1 بسیار ضروري کودکان BLSمدل  14

 عدد 1 بسیار ضروري شیرخوار ALSمدل  15

 عدد 1 بسیار ضروري شیرخوار  BLSمدل  16

 عدد 2 بسیار ضروري مدل لوله گذاري بزرگسال 17

 عدد 1 بسیار ضروري مدل لوله گذاري نوزاد 18

 عدد 1 بسیار ضروري موالژ حاملگی و زایمان 19

 عدد 3 بسیار ضروري بازوي تزریق وریدي 20

 عدد 3 بسیار ضروري باسن تزریق عضالنی  30
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 عدد 3 بسیار ضروري مدل زخم و مراقبت از آن 31

 عدد 3 بسیار ضروري مدل بخیه و ترمیم زخم 32

 دستگاه 1 بسیار مفید الکتروشوک دستگاه 33

 عدد 2 بسیار ضروري برانکارد 34

 عدد 2 بسیار ضروري صندلی چرخدار بیمار  35

 عدد 1 مفید سیار سیالیتیک چراغ 36

 عدد 1 مفید عمل اطاق تخت 37

 دستگاه 2 بسیار ضروري ساکشن دستگاه 38

 عدد 1 بسیار ضروري ساعت صفحه و تیزبینی اشل 39

 عدد 3 بسیار ضروري افتالموسکوپ 40

 عدد 3 بسیار ضروري اتوسکوپ 41

 عدد 20 بسیار ضروري معاینه گوشی 42

 عدد 2 بسیار ضروري زنان اسپکیولوم 43

 عدد 2 بسیار ضروري بینی اسپکیولوم 44

 عدد 1 بسیار ضروري چشم اسپکیولوم 45

 دستگاه 2 بسیار ضروري بزرگسال قدسنج و ترازو 46

 دستگاه 1 بسیار ضروري کودکان قدسنج و ترازو 47

 دستگاه1  بسیار ضروري کشو 4 احیا ترالی 48

 عدد 5 بسیار ضروري ترالی 49

 دستگاه 20 بسیار ضروري فشارسنج 50

 عدد 10 بسیار ضروري مقعدي و دهانی ترمومتر 51

 عدد 10 بسیار ضروري قوه چراغ 52

 عدد 5 بسیار ضروري تورنیکه 53

 عدد 2 بسیار ضروري  سوزنی و مثلثی رفلکس چکش 54

 دستگاه 1 ضروري اکسیمتر پالس دستگاه 55

 عدد 10 بسیار ضروري سینی استیل 56

 عدد 10 بسیار ضروري ظرف قلوه اي )ریسیور( 57

 عدد 10 بسیار ضروري بیستوري دسته 58

 عدد 20 بسیار ضروري فورسپس 59

 عدد 5 بسیار ضروري قیچی 60

 عدد 5 بسیار ضروري کودکان و بزرگسال الرنگوسکوپ 61

 عدد 5 بسیار ضروري دیاپازون 62

 عدد 5 بسیار ضروري آتل  63

 عدد 2از  اندازه   بسیار ضروري ماسک آمبوبگ، لوله تراشه 64

 عدد 5از هر کدام   بسیار ضروري سوزنگیر، پنس، کلمپ 65

 عدد 5 بسیار ضروري پایه سرم 66

 عدد 3 بسیار ضروري تخت سه شکن بیمار بزرگسال  67
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 عدد 2 بسیار ضروري تخت کودک 68

 عدد 1 بسیار ضروري تخت نوزاد 69

 عدد 1 بسیار ضروري انکوباتور 70

 مورد 100براي استفاده  بسیار ضروري وسایل مصرفی )سرنگ، آنژیوکت، دستگش، پنبه، گاز، انواع سوند و ....( 71

 لیتر 2از هر کدام  بسیار ضروري محلول هاي ضدعفونی 72

 عدد 20از هر کدام  بسیار ضروري ست تزریقانواع محلول هاي تزریقی و  73

 از هر کدام یک بسته بسیار ضروري انواع داروهاي خوراکی، تزریقی و موضعی  74

 یک مجموعه بسیار ضروري خانه بهداشت فرضی )شبیه سازي شده( 75

 13ماده 
دانشکده براي آموزش کارشناسی پرستاري داشتن کتابخانه اختصاصی با داشتن تعداد کافی کتب تخصصی، امکانات کامپیوتري حستچو در محل 

 نفر نیز الزامی است. 40)یا گروه( ضروري است. همچنین داشتن فضاي مطالعه به ظرفیت 

 14ماده 
 کالس با امکانات کامل سمعی و بصري )دیتا پروژکتور و کامپیوتر( می باشد 4نفر تعداد  30حداقل کالس درس مورد نیاز براي پذیرش ساالنه 

 

 آموزش بالینیل سوم امکانات، شرایط و تجهیزات فص

 15ماده 
تخت بستري فعال در شهري است که دانشکده  120نفر پذیرش ساالنه وجود یک بیمارستان با  30بالینی با حداقل عرصه بالینی براي آموزش  

 پرستاري )یا گروه پرستاري( در آن مستقر است.

 16ماده 
 باشد. 8شماره فضاها، امکانات، و تجهیزات آموزش بالینی باید مطابق جدول جدول 

 فضاها، امکانات و تجهیزات آموزش بالینی براي بخشهاي اصلی بیمارستان 8جدول شماره 

 توضیحات میزان ضرورت ضروریات ردیف

 و کارآموزي توجیهی هاي کارگاه و گروهی بحث کالب، ژورنال دروس، تدریس براي بسیار ضروري کنفرانس و درس کالس 1
 کارورزي

 براي قرار گرفتن وسایل شخصی در کمد اختصاصی ضروريبسیار  رختکن  2

کتابخانه، اتاق مطالعه،  3
 کتاب و منابع آموزشی

 سخت بصورت کشوري دستورالعملهاي و رشته مرجع آموزشی منابع کلیه به دسترسی بسیار ضروري

 .است الزامی روز شبانه تمام در افزاري نرم یا افزاري

حداقل یک دستگاه در هر بخش آموزشی براي استفاده در آموزش هاي مبتنی بر  بسیار ضروري رایانه 4
 شواهد 

 به صورت وایرلس بسیار ضروري دسترسی به اینترنت 5

  بسیار ضروري علمی هیأت اتاق 6

دفتر آموزش بالینی  7
 ر(کارشناس مستقدانشکده)

  بسیار ضروري

 براي دانشجویان کشیک ضروري پاویون 8

  ضروري امکانات تغذیه 9

 مشابه پرستاران شاغل در بیمارستان ضروري امکانات ایاب و ذهاب 10

 وسایل مصرفی از قبیل دستکش، ماسک، گان، سرنگ و غیره بسیار ضروري وسایل مصرفی 11
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 17ماده 
دانشجو در یک مرکز بهداشت شهري  6آموزش پرستاري بهداشت جامعه براي حضور حداکثر امکانات و تجهیزات ضروري و بسیار ضروري 

 5فعال با مراجعه کننده کافی شامل امکانات رختکن، کالس می باشد. دانشکده پرستاري )گروه پرستاري( می بایست امکان استفاده همزمان از 
 مرکز بهداشتی درمانی شهري را داشته باشد

 18ماده 
ر یک نفر عضو هیات علمی بالینی پرستاري سرپرستی دانشجویان را بر عهده خواهد نف 8در واحدهاي کارآموزي دانشجویان پرستاري به ازاء هر 

 نفر می باشد. 15داشت. در کارآموزي در عرصه تعداد دانشجو به ازاء هر عضو هیات علمی 
 

 فصل چهارم: سایر فضاهای دانشگاهی، اداری و دانشجویی مورد نیاز دانشجویان

 19ماده 
هاي کالبدي و امکانات اداري دانشجویی براي رشته پرستاري اقدامات الزم را دانشگاه متبوع الزم است براي تامین قسمتدانشکده پرستاري و 

 انجام دهد 9انجام داده و پشتیبانی الزم را به شرح جدول شماره 
 سایر امکانات اداري دانشجویی دانشکده )گروه( پرستاري 9جدول شماره 

 میزان مورد نیاز ضرورتمیزان  شرح امکانات ردیف

 6مطابق با شرح جدول شماره  بسیار ضروري مرکز مهارت هاي بالینی 1

 5مطابق با شرح جدول شماره  بسیار ضروري فضاي کالس آموزش نظري 2

 متر مربع به ازاي هر دو نفر عضو هیات علمی 10 بسیار ضروري دفاتر اعضاي هیات علمی براي مشاوره 3

 فضاي مستقل و ترجیحا مجاور دفاتر اعضاي هیات علمی بسیار ضروري گروه براي امور برنامه ریزيدفتر مدیر  4

 متر مربع به ازاي هر دانشجو در پذیرش ساالنه 1 بسیار ضروري ساختمان و فضاي اداره آموزش 5

 مطابق استانداردهاي مربوطه بسیار ضروري دفتر مطالعات و توسعه آموزش 6

 مورد 1 ضروري اطاق جلسه و بحث گروهی  7

 امکان دسترسی براي تمام دانشجویان بسیار ضروري دسترسی به اینترنت و نرم افزارهاي آموزشی 8

 امکان دسترسی براي تمام دانشجویان بسیار ضروري هاي فرهنگی دانشجوییمرکز فعالیت 9

 دانشجویانامکان دسترسی براي تمام  بسیار ضروري نمازخانه  10

 متناسب با تعداد دانشجویان بسیار ضروري سالن ورزش و تربیت بدنی 11

 13مطابق با ماده بسیار ضروري کتابخانه 12

 متناسب با نیاز بسیار ضروري واحد سمعی و بصري و فناوري اطالعات 13

 به تعداد دانشجویان متقاضی بسیار ضروري خوابگاه 14

 متناسب با تعداد دانشجویان استفاده کننده بسیار ضروري غذاخوري 15

 متناسب با تقاضا بسیار مفید بوفه 16

 

 20ماده 
باشد. رعایت سرانه ها و استاندارهاي این آیین نامه شامل همه مراکز دولتی )وابسته به وزارت بهداشت و سایر نهادها(، و دانشگاه آزاد اسالمی می

الزامی است. شامل مراکزي که در حال فعالیت می باشند نیز می گردد. لذا ضروري  مراکز متقاضی تاسیس این استانداردها عالوه بر اینکه براي
 گیرد.میاست کلیه مراکز نسبت به دستیابی به استاندارها اقدام کنند. بدیهی است استانداردهاي این آیین نامه مبناي بازدیدهاي ادوراي هم قرار 




