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ثب درخَاست هؼبًٍت ٍقت تحقیقبت ٍ فٌبٍری داًطگبُ، جٌبة آقبی دکتز ػلیزضب ضغلی، هجٌی ثز راُ اًذاسی پبیگبُ تَسؼِ  1395در سبل 

تحقیقبت ثبلیٌی در هزکش آهَسضی درهبًی آیت اهلل هَسَی ٍ ثب هَافقت ریبست ٍقت ثیوبرستبى جٌبة آقبی دکتز هْذی قبئوی، هذارک راُ 

 . هجَس راُ اًذاسی ٍاحذ صبدر گزدیذ 20/5/1397ت تحقیقبت ٍ فٌبٍری ٍسارت هتجَػِ ارسبل گزدیذ کِ در هَرخ اًذاسی ثِ هؼبٍى

 :رسالت

 ارتقبء تَاًوٌذی ّبی پژٍّطی اسبتیذ، داًطجَیبى ٍ هحققیي اس طزیق ایجبد تسْیالت ٍ ارائِ خذهبت پژٍّطی هیٌِتالش در س

 :چشم انداز

 در ًظز دارد ثب تالش هذاٍم ، اّتوبم ٍ ّویبری پژٍّطگزاى در راستبی چطن اًذاس کالى پژٍّطیپبیگبُ تَسؼِ تحقیقبت ثبلیٌی 

 ًَآٍر درگستزُ پژٍّص ّبی هزتجط ثب سالهت اثزگذار   ثِ ًحَی گبم ثز دارد تب ثِ ػٌَاى هزکشی هزجغ، پیطزٍ ٍٍسارت هتجَع 

 .ثز خذهبت هذیزیتی، ثبلیٌی ٍ آهَسضی در سطح هٌطقِ ضٌبختِ ضَد

 

 : هدف کلی

 ّبی ػولی ٍ تخصصی پژٍّطگزاىّبی ثبلیٌی ٍ تَلیذ هحصَالت داًص هزتجط ثب سالهت، ثب استفبدُ اس ظزفیتتَسؼِ پژٍّص

 :اهداف اختصاصی

 تزغیت ٍ تطَیق اػضبی ّیبت ػلوی، دستیبراى، داًطجَیبى ٍ پژٍّطگزاى در جْت اًجبم پژٍّص در هحیط ثبلیٌی

 ػلوی، دستیبراى، داًطجَیبى ٍ پژٍّطگزاى در سهیٌِ هْبرتْبی پژٍّطیتَاًوٌذسبسی اػضبی ّیبت 

 تسْیل فزآیٌذّبی اًجبم پژٍّطْبی ثبلیٌی

 ثْجَد کیفیت طزاحی پژٍّطْبی ثبلیٌی

 ًظبرت ثز حسي اًجبم فؼبلیتْبی پژٍّطی



 :ذینفعان

 ٍسارت ثْذاضت، درهبى ٍ آهَسش پشضکی

 کطَرداًطگبّْبی ػلَم پشضکی دٍلتی ٍ خصَصی سطح 

 اػضبی ّیئت ػلوی، دستیبراى، داًطجَیبى هقبطغ هختلف تحصیلی

 ّوکبراى ضبغل در ثیوبرستبى ٍ هحققیي

 .ثیوبراى ٍ کلیِ اقطبر جبهؼِ کِ اس ًتبیج پژٍّص ثْزُ هٌذ هی ضًَذ

 : خدمات

 هطبٍرُ ًگبرش پزٍپَسال

 ّبی پژٍّطیهطبٍرُ آهبری در آًبلیش دادُ

 ثبلیٌی ثجت کبرآسهبییّب در هزکش هطبٍرُ ثجت طزح

 ّب ثِ هقبالت پژٍّطیًبهِهطبٍرُ تجذیل پبیبى

 هطبٍرُ ًگبرش هقبالت فبرسی ٍ اًگلیسی

 هطبٍرُ ثجت ٍ پیگیزی اًتطبر هقبالت پژٍّطی در هجالت هؼتجز داخلی ٍ خبرجی

 ّبی پژٍّطی ثزگشاری کبرگبّْبی هْبرت


