
 

 

 دانشکده علوم پسشکی و خدهات بهداشتی و درهانی هراغهبرناهه استراتژیک 

 هقدهه:

ست کِ با ّذف اسایِ خذهت بِ هشدم هشاغِ ٍ شْشستاى ٍ هستقل ادٍلتی  داًشکذُ علَم پضشکی هشاغِ داًشکذُ ای

اص شبکِ بْذاشتی دسهاًی بِ داًشکذُ استقا یافتِ است. ایي داًشکذُ بِ عٌَاى جضیی اص ًظام  29 ّای هجاٍس دس سال

کذُ سالهت هلی داسای هعاًٍت بْذاشتی، دسهاًی ٍ آهَصشی ٍ پژٍّشی هی باشذ. دس حَصُ دسهاى ایي داًش

ًَصاداى (  -NICUفَق تخصصی ) تخت بستشی ٍسِ بیواسستاى جٌشال ٍ داسای بخشْای تخصصی ٍ 279داسای

( هی باشذ. دس حَصُ  MRIّای بیواسستاًی فعال ٍ تجْیضات سشهایِ ای ) سی تی اسکي اسپیشال ٍ  ٍکلیٌیک

ّای پضشکی ٍ َّشبشی ٍ دس آهَصشی داسای سشتِ ّای پشستاسی، علَم آصهایشگاّی، بْذاشت عوَهی، فَسیت 

خاًِ بْذاشت اصلی، هشکض هشاٍسُ ّای اصدٍاج ، شیش هادس ،  79هشکض بْذاشتی دسهاًی ٍ  41حَصُ بْذاشت داسای 

 بیواسیْای سفتاسی ، تشٍیج صایواى ایوي ٍ آصهایشگاُ سل ٍ آصهایشگاُ آب سا داسا هیباشذ.

 

 رسالت:

ی هشاغِ با ّذف اسایِ خذهات سالهت دس جٌَب استاى آرسبایجاى داًشکذُ علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی دسهاً 

ذاشتی ،دسهاًی ،آهَصشی ٍ پژٍّشی اسائِ خذهات بْ " سسالت ایي داًشکذُ ایجاد شذُ است. 4229ششقی دس سال 

بَدُ ٍ ایي داًشکذُ با بْشُ گیشی اص ًیشٍی  "کیفیت بِ هشدم هٌطقِ ٍ تشبیت ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص حَصُ سالهتبا

پژٍّشی، بْذاشتی ٍ دسهاًی خَد سا اص طشق صیش اًجام هی  ، اًساًی هتخصص ٍ تجْیضات هذسى، ٍظایف آهَصشی

 دّذ:

  ُتشبیت ًیشٍی اًساًی دس سشتِ ّای علَم پضشکی دس جْت پاسخگَیی بِ ًیاصّای علوی ٍ پژٍّشی حَص

 سالهت



 

 

  دسهاًی ٍ تَاًبخشی( جاهع ٍ با کیفیت بِ کلیِ جوعیت تحت پَشش  )بْذاشتی،اسائِ خذهات سالهت

 شْشی ٍ سٍستایی

 (اسائِ خذهات تخصصی ٍ فَق تخصصی بالیٌیNICU) (سی تی اسکي، ٍ تشخیصیMRI  آصهایشات ٍ

 0بشای هشاجعیي هٌطقِ جٌَب استاى تخصصی(

 ( اًجام پژٍّش ّای کاسبشدی با تاکیذ بشHSRتحقیقات بٌیا ٍ )دی 

 

 چشن انداز:

بِ یک ٍ پژٍّشی با توشکض بش ًَآٍسی دس تَسعِ کوی ٍ کیفی خذهات بْذاشتی ، دسهاًی ، آهَصشی   هی خَاّین

 .گشدینداًشکذُ هطشح ٍ تاثیشگزاس تبذیل 

 

 ارزش ها:

  ها هعتقذ بِ حفظ کشاهت اًساًی)سضایت هشتشیاى ٍ کاسکٌاى( دس صهاى اسایِ خذهات ٍ دس هحیط کاس هی

 باشین.

 .ها هعتقذ بِ ایجاد یک هحیط ّوذل ٍ ّوکاس بشای تَسعِ کاس تیوی دس ساصهاى ّستین 

 


