
   رسالت

هاهَریت اغلی ترتیت داًص آهَختگاًی است کِ هی تَاًٌذ در ًظام ّای تْذاضتی ٍ تاهیي سالهت ٍ آهَزضی ،   

اًجام ٍظیفِ کٌٌذ تا ترتیت ایي ًیرٍّا تاهیي سالهتی پیطرفت  دًذاًپسضکی پژٍّطی ، ترًاهِ ریسی ٍ خذهاتی هرتَط تِ 

خَاّذ داضت . ّوچٌیي تا استفادُ از هتذّا ٍ تکٌیکْای جذیذ ٍ ارائِ هطاٍرُ تِ تطخیع درهاى ٍ پیص گیری از 

 ایي .ردتیواری ّا کوک هی ضَد. تغَر کلی ایي رضتِ تر خاللیت ، ًَآٍری ، کارگرٍّی ٍ اخالق حرفِ ای ًیس تاکیذ دا

 لرار ًظر هذ اٍل اٍلَیت عٌَاى تِ را هذار تعالی کیفیت پژٍّطی، آهَزضی، خذهات کیفیت تْثَد هسیر در داًطکذُ

 هَلذ، افرادی تا هٌذ، تَاًوٌذی اعضاء ّیأت علوی ٍ کارکٌاى را تِ عَر هستور افسایص دادُ  ت ًظامغَر تِ ٍ دّذ هی

 کیفیت تا کارتردی ٍ علوی ّای آهَزش ارائِ جْت را خَد تالش توام تٌاترایي،. تاضٌذ کار هحیظ در اًگیسُ تا ٍ خالق

 دّذ. ًجام هیا داًطجَیاى ترای کطَر سالهت ًظام ًیازّای تا هٌغثك ٍ هغلَب

  

   هداف کلی

داضتِ ٍ  دًذاًپسضکی از داًص آهَختگاى ایي رضتِ اًتظار هی رٍد اعالعات عوَهی کافی در جٌثِ ّای هختلف   

 : ًیازّای جاهعِ را در ایي ارتثاط حل ًوایذ. اّذاف کلی ایي رضتِ عثارتٌذ از

 ٍعَاهل هرتثظ تا ایي علندًذاًپسضکی ترآٍردى ًیازّای عوَهی آهَزضی ٍ پژٍّطی ترای فْن تْتر علن  -الف  

 دًذاًپسضکی آضٌایی تا پژٍّص ّای علوی ٍ عولی در حیغِ  -ب  

  ا ٍ آگاّی ّا در خػَظج( افسایص هْارت ّ  

 دًذاًپسضکی  آضٌایی تا هراجع ٍ رفراًس ّای -  

 فرٌّگ ّا ٍ عمائذ جَاهع گًَاگَى -  -  

 اهَر پژٍّطی ٍ آهَزضی هحیظ پیراهَى خَیص -  

 تحکین اخالق حرفِ ای -  

ًْادیٌِ سازی رٍیکرد هذیریت هطارکتی از عریك افسایص هیساى اعتواد ، رضایت ٍ جلة ّوکاری ارائِ دٌّذگاى ٍ 

 دًذاًپسضکی دریافت کٌٌذگاى خذهات تِ عٌَاى اعضاء خاًَادُ داًطکذُ 

 ترتیت ًیرٍی اًساًی هاّر ، هتعْذ ٍ اخالق هذار



 یکرد جاهعِ هحَرتَسعِ ضاخع ّای کوی ٍ کیفی آهَزضی ٍ پژٍّطی تا رٍ

 تَاًوٌذ سازی هذاٍم اعضاء ّیات علوی ، کارکٌاى ٍ داًطجَیاى

 

 رسالت های اصلی

 ّای آهَزضی، پژٍّطی ٍ اداری هالی هتٌاسة تا رسالت ٍ اّذاف داًطکذُ تْثَد کیفیت ترًاهِ

 ّای تحػیلی ّا ٍ دٍرُ تَسعِ کوّی رضتِ

 ارتماء ضاخػْای پژٍّص ٍ فٌاٍری داًطکذُ

 ّای داخل ٍ خارج از کطَر ّا ٍ داًطگاُ ای تا سازهاى ّای آهَزضی، پژٍّطی ٍ هطاٍرُ ارتثاعات ٍ ّوکاریافسایص 

 تْثَد ساختار فیسیکی ٍ تجْیسات آهَزضی ٍ پژٍّطی

 ّای آهَزضی، پژٍّطی ٍ عولکرد اعضاء ّیأت علوی ٍ کارکٌاى ای فعالیت تْثَد سیستن ارزضیاتی درٍى داًطکذُ

 رکت، رضایت ٍ اًگیسش تحػیلی داًطجَیاىافسایص هیساى هطا

فراّن کردى هحیظ سازهاًی تمَیت کٌٌذُ فرٌّگ هطارکت، داًص هحَری، خاللیت ٍ کار تیوی ٍ افسایص سغح 

 رضایت ضغلی ٍ اًگیسش در اعضای ّیأت علوی ٍ کارکٌاى

 

 


