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 مقدمه : 
 اًساًی ًیشٍی اص تشخَسداسی تا هادس داًطگاُ یک اص ای هجوَػِ صیش دس ، 1313 سال دس گشگاى دًذاًپضضکی داًطکذُ

 استماء کاسآهذ، اًساًی ًیشٍی تشتیت داًطکذُ ایي.ضذ تأسیس دیٌی ّای آهَصُ اص هٌذی تْشُ ٍ ٍجَاى هتؼْذ هتخصص،

 تشًاهِ اهش ایي تِ ًیل تشای ٍ داًستِ خَد اصلی سسالت سا جاهؼِ آحاد سالهت کیفیت  اػتالء ٍ دًذاى ٍ دّاى سالهت

 سش تاضذ هی کطَس سالِ تیست اًذاص چطن سٌذ افك تش ػٌایت تا داًطگاُ آیٌذُ گیشی جْت تا ّوگام کِ سا ریل ساّثشدی

 اًتظاسات ٍ تحَالت تِ پاسخگَیی جْت تِ سٍ، پیص ٍ آیٌذُ ًیاصّای تا تغاتك لاتلیت تا. است دادُ لشاس خَد ػولکشد لَحِ

 پش ٍ سشیغ تغییشات تا ّوشاُ کِ کًٌَی جْاى  دس سشیغ تَسؼِ ٍ پیطشفت کِ چشا. تاضذ داضتِ سا ساصهاى تیشًٍی هحیظ

 است ساّثشدی سیضی تشًاهِ ّویي اًکاسًاپزیش ضشٍست ایي ٍ ساختِ، ضشٍسی سا تحَالت اص اعالع تاضذ، هی هحیغی ضتاب

 ّای ضاخص هؼیاس خَد اصلی الذاهات ٍ ّا اٍلَیت تؼییي تشای ساصهاى کِ تصویواتی اتخار چگًَگی تش سا ها استشاتژی کِ

 دستاسُ تصوین اتخار ٍ ساصهاى ّذف تؼییي فشآیٌذ استشاتژیک تشًاهِ ػثاستی تِ. داسد احاعِ دّذ هی لشاس خَد کلیذی

 هاهَسیت ٍ ّا فؼالیت کلی خغَط ٍ اّذاف آى ضوي کِ. است اّذاف آى تحمك تشای اجشایی ٍ ػولیاتی جاهغ ّای عشح

 کِ کلیذی ٍ اصلی الذاهات تؼییي ٍ ّا اٍلَیت ،تطخیص اهش تذیي تحمك تشای. گشدد هی تؼییي دساصهذت دس ساصهاى ّای

                   .است ضذُ داًستِ لحاػ داًطکذُ ایي جاهغ سیضی تشًاهِ دس تاضذ هی ضشٍسی ساصهاى اّذاف   تِ ًیل جْت دس

    

 

 

 

 



  
 

 

 

 (vision) داًطگاُ  ػلَم پضضکی گلستاى اًذاص داًطکذُ دًذاًپضضکی چطن

 

 هب بر آًین:

اًسبًی  ًیرٍیدر تربیت  کطَری پیطرٍبِ جبیگبُ  دًذاًپسضکی، آهَزش ببالی کیفیت بِ ضذى بب ًبئل

تَسعِ تحقیقبت ٍ فٌبٍری ّبی ًَیي در  ٍ آهَزش خرٍجی ّبی کیفیت بخطی بْبَد ،ٍ پیطرٍ کبرآهذ

 4141ٍ خلق ثرٍت داًص بٌیبى تب سبل  دًذاًپسضکی پسضکی، ارائِ خذهبت سالهت استبًذارددًذاعلَم 

 برسین.

 

 (Mission) ػلَم پضضکی گلستاى داًطگاُ دًذاًپضضکی داًطکذُسسالت  تیاًیِ

تبهیي، حفظ ٍ ارتقبی سالهت جبهعِ در  ى؛گلستب یداًطگبُ علَم پسضک دًذاًپسضکی داًطکذُ رسبلت

ارزضْبی اخالقی ًْبدیٌِ ضذُ  بهٌطبق ب سبزهبًی، بب استقرار استبًذاردّبی تعبلی یهل استبًی ٍ سطح

 از طریق هذیریت هٌببع در

 هبتٌی بر آهَزش پبسخگَ تربیت ًیرٍی اًسبًی-

 گسترش تحقیقبت بٌیبدی، کبربردی ٍ تَسعِ ای-

( ای رضتِ بیي اهکبًبت از استفبدُ ٍ علوی ّیئت هحترم اسبتیذ فعبل هطبرکت بب الوللی ّوکبری بیي -

multidisciplinary 

 هی ببضذ.  سالهت جبهعِ ًگر دًذاًپسضکی بب رٍیکرد  ارائِ خذهبت -

 دًذاًپضضکی داًطکذُ هذت( تلٌذ) ّذف کلی

 دس ٍ تیي الوللی هحَسذالت هحَس، تیي سضتِ ای ًگش، ػ جاهؼِسٍصآهذ، پضضکی دًذاًتَسؼِ آهَصش ػلَم 

 دًذاًپضضکی ّای سالهت اسائِ هشالثت ساستای



  
 

 

 دًذاًپضضکی داًطکذُ)کَتاُ هذت(  یاّذاف کو

 

دًذاًپضضکی داًطکذُکَتاُ هذت( تلٌذ هذت ٍ ) یجذٍل اّذاف کو  

هشجؼیت ػلوی اص عشیك آیٌذُ ًگاسی استما جایگاُ داًطکذُ دًذاًپضضکی تا سسیذى تِ    G1 

پاسخگَ ٍ ػذالت هحَس تیي سضتِ ای، جاهؼِ هحَس، تَسؼِ آهَصش   G2 

ی تش سالهت جاهؼِ، فٌاٍسی هحَس ٍ ػصشفٌاٍسی ٌهثت دس تستش داًطگا ُ ّای ًسل سَم  تَسؼِ کاسآفشیٌی 

  هصٌَػیاعالػات ٍ َّش 

G3 

دًذاًپضضکیتَسؼِ ساّثشدی، ّذفوٌذ ٍ هأهَسیت گشای تشًاهِ ّای آهَصش ػالی    G4 

 G5  دس تستش آهایص سشصهیٌی کذُ دًذاًپضضکی گشایی ٍ تَاًوٌذساصی داًط گستشش هاهَسیت

 G6 اخالق حشفِ ای ستمای ا

تا استفادُ اص ظشفیتْای جغشافیایی استاى گلستاى ضضکیدًذاپتیي الوللی ساصی آهَصش ػلَم  تَسؼِ  G7 

جاهؼِ سالهت تَسؼِ ساستای دس اًگلیسی ٍ فاسسی صتاًْای تِ هذت کَتاُ هجاصی آهَصضْای تَسؼِ  G8 

 G9  دًذاًپضضکی ػلَم ّای آصهَى ٍ اسصیاتی ًظام استماء

 G10  دًذاًپضضکی دسهاًی ٍ آهَصضی هشاکض ٍ هَسسات ّا، تشًاهِ اػتثاستخطی تَسؼِ

 G11  دًذاًپضضکی ػلَم آهَصش ّای صیشساخت ٍ هٌاتغ استماء

 

 اَذاف فرعی مرتبطي  دوذاوپسضکی داوطکذٌ بلىذ مذت ي کًتاٌ مذت اَذاف

G - -وگاری آیىذٌ طریك از علمی مرجعیت  بٍ رسیذن تا دوذاوپسضکی داوطکذٌ جایگاٌ رتقاا 

- G  O  تیواسیْای دّاى ٍ دًذاى   پیطگیشی،تطخیص ٍدسهاى جایگاُ پیطشٍ دس صهیٌِ کسة 

-G  O  ٍصَست فک تیواسیْای  صهیٌِ دس پیطشٍ جایگاُ  کسة  

G  O -پضضکی  تا سٍیکشد تیي الوللیًهَصش دًذاکسة جایگاُ پیطشٍ دسآ  

G O  –ِکسة جایگاُ پیطشٍ دس آهَصش دًذاًپضضکی تا سٍیکشد سالهت هحَس ٍسالهت جاهؼ 



  
 

G -  - ٍمحًر عذالت ي پاسخگً محًر، جامعٍ ای، رضتٍ بیه آمًزش تًسع 

-G  O  یاصّایتِ ً ییتحمك پاسخگَ صیشساخت ّای  فیضیکی هَسد ًیاص داًطکذُ دًذاًپضضکی دس جْتٍفشاّن ساختي تؼییي 

 جاهؼِ  یٍالؼ

-G  O ًیاصّای تِ پاسخگَیی تحمك جْت دس دًذاًپضضکی داًطکذُ ًیاص تؼییي ًیاصّای صیشساختی فٌاٍساًِ ًشم ٍ اًساًی هَسد 

 جاهؼِ ٍالؼی

G - - ٍي اطالعات عصرفىايری ي محًر فىايری جامعٍ، سالمت بر یىمبت سًم وسل َای ٌ داوطگا بستر در  کارآفریىی تًسع 

 مصىًعی ًَش

-G  O ًسل سَم ٍ چْاسم یتشاساس ًمطِ ساُ گزاس تِ داًطگاُ ّا دًذاًپضضکی هَسدًیاص داًطکذُ  ّای ساختصیش تؼییي   

G O  -ٍهشاکض سضذ اىیداًص تٌ یدس ضشکتْا یػلو أتیًاهِ حضَس اػضاء ّ يیآئ ةیٍ تصَ يیتذ ٍ 

G O -ی، هْاستْای تشًاهِ ًَیسی ٍ َّش هصٌَػیساص یتجاس ٌِیدس صه یػلو اتیّ یاػضا یتَاًوٌذساص 

G O -هصٌَػی َّش ٍ ًَیسی تشًاهِ ی، هْاستْایساص یتجاس ٌِیدس صه اىیداًطجَ یتَاًوٌذساص 

G - - ٍدوذاوپسضکی عالی آمًزش َای بروامٍ گرای مأمًریت ي َذفمىذ راَبردی، تًسع 

-G  O  تش اساس هاهَسیت ّای داًطکذُ آهَصضی یتشًاهِ ّا یتَسؼِ ٍ ساُ اًذاص 

G O -کسة جایگاُ هٌاسة دساجشای ّذفوٌذاستشاتژی ّای جذتذدسحیغِ آهَصش،تْذاضت ٍدسهاى 

G - - سرزمیىی آمایص بستر در دوذاوپسضکی داوطکذٌ تًاومىذسازی ي گرایی مامًریت گسترش   

- G O  ُی تا ٍ هٌغمِ ا یهل یاصّایتِ ً یپاسخگَئ یدس ساستا دًذاًپضضکی تَسؼِ صیشساخت ّای ًظام آهَصضی داًطکذ

 ٍ حَصُ خلیج فاسس  سٍیکشد صادسات خذهات ػلوی فٌاٍساًِ تِ کطَسّای آسیای هیاًِ

G - -ي حرفٍ ای دوذاوپسضکی    یعال  در حًزٌ آمًزش یاخالق حرفٍ ا یارتقا 

G O - دًذاًپضضکی تا دسًظش داضت تحَالت فٌاٍساًِ ای حشفِ ٍ   آهَصش حَصُ دس ای حشفِ تاص  اًذیطی  ٍ استماءاخالق 

G - - ٍگلستان استان جغرافیایی ظرفیتُای از استفادٌ با سضکیوپدوذا علًم آمًزش سازی المللی بیه تًسع 

- G O  کطَس یضضکپدًذاً الولل آهَصش ػلَم يیت صیاستمشاس ًمطِ آها یتشا ی ٍ تستشساص یاصًگشت 

- G O  استاى جغشافیایی ظشفیتْای اص استفادُ تا ضضکیدًذاًپ ػلَم آهَصش ساصی الوللی تیيٍ   یالولل يیت یْایتَسؼِ ّوکاس 

 ٍحَصُ خلیج فاسس  تا کطَسّای آسیای هیاًِ  گلستاى



  
 

 

 

G - - ٍجامعٍ سالمت تًسعٍ راستای در اوگلیسی ي فارسی زباوُای بٍ مذت کًتاٌ مجازی آمًزضُای تًسع 

- G O  یآهَصش هجاص ی فیضیکی ّا شساختیتَسؼِ ص    

- G O  ی تَسؼِ آهَصش هجاص یالصم تشا یٍ اًساً یاعالػات تؼییي صیشساخت ّای 

G O - آهَصضی کاستشدی دًذاًپضضکی تِ صتاًْای فاسسی ٍ اًگلیسی تشای اسائِ تِ هخاعثیي جْاًیتَسؼِ دٍسُ ّای 

G - - سضکیپدوذاو علًم َای آزمًن ي ارزیابی وظام تقاءرا 

 -G  O یالولل يیتداًطگاّْای سشآهذ داخلی ٍ  ٍهطاسکت تا اتیاص تجشت یهٌذ تا تْشُ یضضکدًذاًپػلَم  یّا آصهَى یاستما 

-G  O  داخلی  یػلَم پضضک اىیآهَختگاى/ داًطجَ داًص یا حشفِ تیصالح ذییٍ تا ییٍ ًْا یٌیتکَ تیایًظام اسص یساص ادُیپ/

 ٍ تیي الوللی

G  - - ٍدوذاوپسضکی درماوی ي آمًزضی مراکس ي مًسسات َا، بروامٍ اعتباربخطی تًسع 

-G   O دًذاًپضضکی دسهاًی ٍ آهَصضی هشاکضتشًاهِ ّا، هَسسات ٍ  یاػتثاستخط یکو ءاستما 

-G   O دًذاًپضضکی دسهاًی ٍ آهَصضی هشاکضتشًاهِ ّا، هَسسات ٍ  یاػتثاستخط یفیک ءاستما 

G  - - دوذاوپسضکی علًم آمًزش َای زیرساخت ي مىابع رتقاءا 

-G   O دًذاًپضضکی ػلَم آهَصش یّا شساختیهٌاتغ ٍ ص یکو ءاستما 

-G   O دًذاًپضضکی ػلَم آهَصش یّا شساختیهٌاتغ ٍ ص یفیک ءاستما 

 

 


