
 بیانیه رسالت و اهداف دانشکده پزشکی زنجان

 رسالت 

 : خود به اصول و ارزشهای زیر پایبند استو پژوهشی دانشکده در ارائه خدمات فعالیتهای آموزشی 

  

 حفظ کرامت انسانی در انجام تکالیف سازمانی -1

 سازمانی برون و درون هماهنگی و انسجام  -2

 درمانی ، آموزشی و پژوهشی عدالت محوری در ارائه خدمات -3

جامعه ،مردم،  وزارتخانه ، دانشگاه ، اعضای هیئت علمی ، دانشجویان ، کارکنان و مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال  -4

 بیماران

 اخالق گرایی در نظام مدیریت سازمان -5

 پایبندی به اخالق حرفه ای-6

 هدفمندی در انجام فعالیت ها -7

 اولویت پیشگیری سالمت نگری با -8

 دانش محوری -9

 کیفیت گرایی -10

قانون مداری -11  

 

  اهداف کلی

روانی، اجتماعی و معنوی جمعیت تحت پوشش -تربیت نیروی انسانی در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت جسمی، روحی -1

 دانشکده

  

 و سالمت  تأمین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی، پژوهشی  -2

 مردمی ، پرسنلی و دانشجوییدستیابی به باالترین رضایتمندی  -3



 و خدمات سالمت  پژوهش ،آموزش  دن وبهبود و ارزشی نمهای دینی در آموزه به کار گیری  -4

  

 پزشکی علوم حوزه در محقق و عالم تولید در دانشکده سهم افزایش و های علمی دستیابی به یکی از قطب -5

  

 المللی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی بین حضور در عرصه -6

  

 های کالن نظام آموزشی کشور گذاری تأثیرگذاری بر مدیریت و سیاست -7

 

 تأمین و توسعه منابع جهت بکارگیری موثر در نظام آموزش -8

 فعالیت کامل و کارساز در ماموریت کالن منطقه ای دانشگاه -9

 دانشکده های همتراز در دانشگاههای همکار در کالن منطقههمسو نمودن و هماهنگی کامل با  -10

 اعتبار بخشی داخلی و بین المللی دوره ای دانشکده -11

 ارتقای رتبه بندی دانشکده در بین دانشکده های پزشکی  ایران ، منطقه و جهان  -12

 استفاده از شیوه های نوین آموزش علوم پایه و بالینی در تربیت دانشجو -13

 لمیعاستفاده از شیوه های نوین آموزش علوم پایه و بالینی در ارتقای سطح علمی اعضای هیئت  -14

 استفاده از شیوه های نوین ارزیابی دانشجویان -15

 

 مدت بلند اهداف 

 رانیا برتر یپزشک دانشکده 5 نیب در یریقرارگ -1

 ایدن برتر  یپزشک دانشکده 100 نیب در یریقرارگ -2

 (محور محصول و ینیکارآفر جهت در پژوهش) چهارم نسل دانشگاه به لیتبد -3

 یپزشک دانشکده 10 با حداقل یالملل نیب ارتباط -4

 PH رشته 12 و یتخصص رشته 23 به  یلیتکم التیتحص یها رشته سیافزا -5

 



 اهداف کوتاه مدت

 رانیا برتر یپزشک دانشکده 8 نیب در یریقرارگ.-1

 ایدن برتر  یپزشک دانشکده 300 نیب در یریقرارگ -2

 (محور محصول و ینیکارآفر جهت در پژوهش) چهارم نسل دانشگاه به لیتبد -3

 دانشجو مشترک تیترب یبرا یپزشک دانشکده 4 با حداقل یالملل نیب ارتباط -4

 PHD رشته 8و یتخصص رشته16 به  یلیتکم التیتحص یها رشته سیافزا -5

 یا منطقه و یکشور یازهاین به آموزش کردن پاسخگو -6

 آموزش امر در یکیالکترون شرفتهیپ یآموزش کمک یابزارها از استفاده -7

 آموزش تیفیک بهبود جهت یابیارز و ینیبال آموزش نینو یها وهیش از استفاده -8


