ماموریت دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان در عرصه آموزش عالی سالمت
تبهیي ٍ تزثیت ًیزٍی اًغبًی هتعْذ ،هتخقـ ،وبرآهذ ٍ وبرآفزیي هجتٌی ثز ًیبسّبی اعتبى

ترجمان سیاست های دوازده گانه برنامه در عرصه
دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
سیاست  -1وُادیىٍ سازی ريیکرد آمًزش پاسخگً در وظام سالمت
-

ًیبسعٌجی ٍ تحلیل هؾىالت حَسُ عالهت در اعتبى

-

ؽٌبعبیی هؾىالت ٍ هَاًع هَجَد در هغیز تَععِ آهَسػ پبعخگَ در داًؾگبُ

-

فزٌّگ عبسی ٍ عَق دادى گزٍُ ّبی آهَسؽی در جْت اجزای رٍیىزد آهَسػ پبعخگَ

-

تَاًوٌذعبسی اعبتیذ در سهیٌِ رٍػ ّب ٍ فٌَى تذریظ ًَیي هجتٌی ثز رٍیىزد آهَسػ پبعخگَ

-

تَععِ سهیٌِ آهَسػ ّبی هْبرتی ٍ ارتجبعی در داًؾىذُ ّب

-

تَععِ ثغتزّبی آهَسؽی عزپبیی ٍ آهَسػ در جبهعِ در داًؾگبُ

-

تَععِ ارتجبط هَثز ٍ پَیب ثیي حَسُ آهَسػ ثب حَسُ ّبی ثْذاؽتی ٍ درهبًی در داًؾگبُ

-

فزاّن ًوَدى سهیٌِ ّبی جذة هتخققیي وبرآهذ ٍ تَاًوٌذ در گزایؼ ّبی عت عبلوٌذی ،عت تغىیٌی ٍ پشؽىی
خبًَادُ

-

ثبسًگزی وَریىَلَم ّبی آهَسؽی پشؽىی عوَهی در گزٍُ ّبی ثبلیٌی ٍ عَق دادى آًْب در جْت افالح ٍ تىویل
وَریىَلَم ثب رٍیىزد تَجِ ثِ هؾىالت ؽبیع اعتبى ،عت عبلوٌذی ،عت تغىیٌی ٍ پشؽىی خبًَادُ

-

افالح ًظبم ارسؽیبثی آهَسؽی ٍ ارتمبء عْن ویفیت آهَسػ در ارسؽیبثی ّب

-

ؽٌبعبیی پتبًغیل ّبی آهَسؽی خبرج داًؾگبّی ثِ هٌظَر آهَسػ ٍ تزثیت ًیزٍّبی حذٍاعظ حَسُ عالهت

ضاخص َای پایص:
-

تعذاد جلغبت ثزگشار ؽذُ

-

تعذاد وبرگبُ ّبی ثزگشار ؽذُ

-

تعذاد وَریىَلَم ّبی ثبسًگزی ؽذُ ٍ تعذاد هجبحث اضبفِ ؽذُ

-

تعذاد درهبًگبُ ّبی تخققی عزپبیی ٍ در جبهعِ

-

تعذاد داًؾجَیبى آهَسػ دیذُ در درهبًگبُ ّبی عزپبیی ٍ در جبهعِ

-

رضبیتوٌذی داًؾجَیبى
1

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

ٍجَد درهبًگبُ ّبی عزپبیی ٍ در جبهعِ پَیب ٍ فعبل

-

رضبیت هزاجعِ وٌٌذگبى ٍ گیزًذگبى خذهت در ثخؼ ّبی عزپبیی ٍ در جبهعِ

-

فبرغ التحقیل ؽذى داًؾجَیبًی آؽٌب ثب هؾىالت عالهت در اعتبى ٍ تَاًوٌذ در جْت رفع هؾىالت عالهت در
اعتبى

سیاست  -2گسترش عذالت در آمًزش عالی سالمت
-

تذٍیي عیبعت ّبی آهَسؽی داًؾگبُ هجتٌی ثز ًظبم آهبیؼ عزسهیٌی آهَسػ پشؽىی

-

تَععِ رؽتِ ّب آهَسؽی در داًؾىذُ ّبی هختلف هجتٌی ثز ًظبم آهبیؼ عزسهیٌی آهَسػ پشؽىی

-

عزاحی دٍرُ ّبی آهَسػ اس راُ دٍر هتٌبعت ثب ًیبسّبی اعتبى ثزای فزاگیزاى گزٍُ ّبی هختلف

-

تَععِ سیز عبخت ّبی السم ثزای تْیِ ٍ تَلیذ هحتَای آهَسػ ّبی هجبسی

-

عزاحی دٍرُ ّبی آهَسؽی تخققی وَتبُ هذت حضَری ٍ هجبسی در حَسُ عالهت

-

ؽٌبعبیی داًؾجَیبى ثَهی هغتعذ ٍ حوبیت ّبی هبدی ٍ هعٌَی در جْت رفع هؾىالت آًْب

-

ثزلزاری ارتجبط هَثز ثب عبیز داًؾگبُ ّبی علَم پشؽىی در اعتبى ثِ هٌظَر تَععِ آهَسػ ّبی هجبسی ٍ ایجبد
ؽجىِ آهَسػ عبلی عالهت در اعتبى

ضاخص َای پایص:
-

تعذاد رؽتِ اضبفِ ؽذُ هجتٌی ثز آهبیؼ عزسهیٌیپ

-

تعذاد دٍرُ ّبی عزاحی ؽذُ آهَسػ اس راُ دٍر

-

تعذاد هزاوش آهَسػ عبلی عالهت راُ اًذاسی ؽذُ در اعتبى ثز اعبط ًیبس عٌجی هجتٌی ثز عٌذ آهبیؼ

-

تعذاد دٍرُ ّبی آهَسؽی وَتبُ هذت حضَر ٍ هجبسی

-

تعذاد داًؾجَیبى هغتعذ تحت حوبیت لزار گزفتِ

-

تعذاد جلغبت ثزگشار ؽذُ ثب عبیز داًؾگبُ ّبی علَم پشؽىی در اعتبى

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

ثْزُ هٌذ ؽذى توبهی افزاد هغتعذ ٍ عاللِ هٌذ ثِ آهَسػ عالهت در القی ًمبط اعتبى پٌْبٍر وزهبى
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-

تزثیت ًیزٍّبی ثَهی ٍ هزتفع ؽذى ًیبسّبی حَسُ عالهت در القی ًمبط اعتبى

سیاست  -3تًسعٍ داوص َای وًیه با تاکیذ بر حیطٍ َای میان رضتٍ ای ي تمرکس بر علًم ي فىايری َای وًیه
-

فزاّن آٍردى سهیٌِ ّبی ؽزوت اعبتیذ در دٍرُ ّبی آهَسؽی آؽٌبیی ثب داًؼ ّبی ًَیي در حَسُ ّبی تخققی
هزتجظ آًْب

-

حوبیت ّبی هبدی ٍ هعٌَی اس پبیبى ًبهِ ّبی داًؾجَیبى همبعع هختلف در حَسُ داًؼ ّبی ًَیي

-

گغتزػ همبعع تحقیالت تىویلی هتٌبعت ثب الَیت ّبی اعتبى ،پتبًغیل ٍ سهیٌِ ّبی تخققی هَجَد در داًؾگبُ

-

عزاحی وبرگبُ ّب ٍ دٍرُ ّبی آهَسؽی تخققی وَتبُ هذت حضَری ٍ هجبسی هلی ٍ ثیي الوللی در سهیٌِ
فٌبٍری ّب ًَیي

-

فزاّن عبختي سهیٌِ ّبی تَععِ ٍ رؽذ در حَسُ ّبی علَل ّبی ثٌیبدی ،علَم ؽٌبختی ٍ فٌبٍری ّبی ًَیي
دارٍعبسی در جْت عزآهذی در وؾَر

-

فزاّن عبختي سهیٌِ ّوىبری ّبی آهَسػ ٍ تجبدل داًؾجَیبى تحقیالت تىویلی در رؽتِ ّبی علَم ؽٌبختی ٍ
علَل ّبی ثٌیبدی ثب داًؾگبُ ّبی هغزح دًیب

-

فزاّن عبختي سهیٌِ ّوىبری ثب فٌعت در حَسُ فٌبٍری ّبی ًَیي دارٍیی ٍ فزهَالعیَى ّبی گیبّی

ضاخص َای پایص:
-

تعذاد اعبتیذ ؽزوت وٌٌذُ در دٍرُ ّبی آهَسؽی

-

تعذاد پبیبى ًبهِ تحت حوبیت لزار گزفتِ

-

تعذاد وبرگبُ ّبی عزاحی ؽذُ

-

تعذاد وبرگبُ ّبی ثزگشار ؽذُ  /تعذاد ؽزوت وٌٌذگبى در وبر گبُ ّب

-

تعذاد داًؾجَ ٍ یب اعتبد ّوىبر ثب داًؾگبُ ّبی هغزح دًیب

-

تعذاد لزاردادّبی عمذ ؽذُ ثب فٌبیع دارٍیی

-

تعذاد عزح ّبی حوبیت ؽذُ تَعظ فٌبیع دارٍیی

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

عزآهذی در حَسُ ّبی علَل ّبی ثٌیبدی ،علَم ؽٌبختی ٍ فٌبٍری ّبی ًَیي دارٍعبسی در وؾَر

3

سیاست  -4حضًر مًثر در عرصٍ َای آمًزضی مىطقٍ ای ي جُاوی
-

ؽٌبعبیی ظزفیت ّبی ؽبخـ داًؾگبُ در جْت تَععِ ٍ عزآهذ عبسی آًْب در وؾَر

-

ارتمبء اعتبًذاردّبی آهَسؽی در داًؾىذُ ّبی تحت پَؽؼ داًؾگبُ

-

تَاًوٌذعبسی اعبتیذ در حَسُ آهَسػ ٍ تمَیت سثبى اًگلیغی آًْب

-

عزاحی ٍ ثزگشاری وبرگبُ ّبی تخققی آهَسػ پشؽىی ٍ رٍؽْبی ًَیي آهَسؽی در عغح ثیي الوللی

-

فزاّن آٍردى ؽزایظ پذیزػ داًؾجَی خبرجی در داًؾگبُ

-

ؽٌبعبیی اعبتیذ ثزتز داًؾگبُ ٍ حوبیت اس ایؾبى در جْت تَععِ تَاًوٌذی ّبی ؽبى

-

فزاّن عبختي سهیٌِ ّوىبری ّبی آهَسؽی ٍ تجبدل داًؾجَیبى علَم پشؽىی ثب داًؾگبُ ّبی هعتجز دًیب ثَیضُ در
دٍرُ ّبی تحقیالت تىویلی در سهیٌِ علَم ؽٌبختی ٍ علَل ّبی ثٌیبدی

ضاخص َای پایص:
-

تعذاد اعبتیذ ؽزوت وٌٌذُ در دٍرُ ّبی آهَسؽی

-

تعذاد اعتبد هغلظ ثِ سثبى اًگلیغی

-

تعذاد وبرگبُ ّبی ثیي الوللی عزاحی ؽذُ

-

تعذاد وبرگبُ ّبی ثزگشار ؽذُ  /تعذاد ؽزوت وٌٌذگبى در وبر گبُ ّب

-

تعذاد داًؾجَی خبرجی پذیزفتِ ؽذُ

-

تعذاد تفبّن ًبهِ ّبی اهضب ؽذُ ثب داًؾگبُ ّبی هعتجز دًیب

-

تعذاد اعبتیذ حوبیت ؽذُ

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

عزآهذی در حَسُ آهَسػ پشؽىی در وؾَر ٍ هٌغمِ

4

سیاست  -5ضبکٍ سازی در وظام آمًزش عالی سالمت
-

تَععِ سیزعبخت ّبی  ITدر داًؾگبُ

-

تمَیت سیزعبخت ّبی ًزم افشاری ٍ عخت افشاری السم در هزاوش آهَسؽی ٍ ؽْزعتبى ّب

-

عزاحی ٍ ثزگشاری وبرگبُ ّبی تخققی اًفَرهبتیه در عغَح هختلف

-

اعتفبدُ اس تَاًوٌذی ًیزٍّبی هتخقـ گزٍُ اًفَرهبتیه پشؽىی در ایجبد ٍ تَععِ ؽجىِ عالهت داًؾگبُ

ضاخص َای پایص:
-

تعذاد هزاوش آهَسؽی تجْیش ؽذُ

-

پٌْبی ثبًذ ٍ عزعت ایٌتزًت در هزاوش هختلف

-

تعذاد وبرگبُ ّبی اًفَرهبتیه عزاحی ؽذُ

-

تعذاد وبرگبُ ّبی ثزگشار ؽذُ  /تعذاد ؽزوت وٌٌذگبى در وبر گبُ ّب

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

ٍجَد ؽجىِ ًظبم آهَسؽی عالهت ثِ رٍس ٍ وبرآهذ در داًؾگبُ

سیاست  -6ساماوذَی بیمارستان َا ي مراکس آمًزضی درماوی
-

تمَیت اهىبًبت ٍ تجْیشات آهَسؽی ثیوبرعتبى ّب ٍ هزاوش درهبًی داًؾگبُ

-

تذٍیي ؽزح ٍظبیف ٍ اختیبرات هعبًٍیي آهَسؽی ثیوبرعتبى ّب ٍ ثبسًگزی ٍ تَععِ عبختبر آهَسؽی در
ثیوبرعتبى ّب ٍ هزاوش درهبًی داًؾگبُ

-

تمَیت  ODEدر ثیوبرعتبى ّبی آهَسؽی

-

ًظبم هٌذ ًوَدى فزایٌذّبی آهَسؽی در ثیوبرعتبى ّب ٍ هزاوش درهبًی داًؾگبُ

-

عزاحی ٍ اجزای الگَّبی اعتجبر ثخؾی آهَسؽی در ثیوبرعتبى ّب ٍ هزاوش درهبًی داًؾگبُ

-

اعتفبدُ اس تَاًوٌذی ًیزٍّبی هتخقـ گزٍُ هذیزیت ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی در اعتجبر ثخؾی ثیوبرعتبى ّب

-

تمَیت ثیوبرعتبى ّب در جْت ٍرٍد ثِ عزفِ اعتجبر ثخؾی ّبی ثیي الوللی

-

عزاحی ثزًبهِ ّبی وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت جْت ٍرٍد ثیوبرعتبى ّبی آهَسؽی ثِ عزفِ فٌعت گزدؽگزی
عالهت

5

ضاخص َای پایص:
-

رضبیتوٌذی داًؾجَیبى ٍ فزاگیزاى عغَح هختلف

-

رضبیتوٌذی اعضبی ّیبت علوی

-

تعذاد ثیوبرعتبى ٍاجذ ؽزایظ اعتجبر ثخؾی

-

تعذاد ثخؼ ّبی آهَسؽی ٍاجذ ؽزایظ پذیزػ گزدؽگز درهبًی

-

تعذاد جلغبت ثزگشار ؽذُ ؽَرای آهَسؽی ثیوبرعتبى در عبل

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

ٍجَد ثیوبرعتبى ّبی آهَسؽی ٍ درهبًی پیؾزفتِ ٍ رضبیتوٌذی گیزًذگبى خذهت

سیاست  -7وُادیىٍ سازی اخالق حرفٍ ای ي مُارت َای ارتباطی
-

تقَیت آییي ًبهِ پَؽؼ حزفِ ای ٍ وذّبی اخاللی ٍ اثالغ آى ثِ هزاوش آهَسؽی

-

عزاحی ٍ ثزگشاری وبرگبُ ّبی اخالق حزفِ ای ثزای اعبتیذ ٍ داًؾجَیبى

-

عزاحی ٍ ثزگشاری وبرگبُ ّبی هْبرت ّبی ارتجبعی ثزای اعبتیذ ٍ داًؾجَیبى

-

اضبفِ ًوَدى هجبحث اخالق حزفِ ای ٍ هْبرت ّبی حزفِ ای ثِ وَریىَلَم آهَسؽی داًؾجَیبى

-

تؾىیل وویتِ ّبی اخالق حزفِ ای در داًؾىذُ ّب ٍ تعییي ؽزح ٍظبیف آًْب

-

عزاحی ٍ اًتؾبر خجزًبهِ اخالق حزفِ ای ٍ هْبرت ّبی ارتجبعی در داًؾگبُ

-

عزاحی دٍرُ ّبی آهَسؽی هْبرت ّبی ارتجبعی ثِ فَرت هَلتی هذیب هتٌبعت ثب رؽتِ ّبی تخققی

-

هعزفی اعبتیذ پیؾىغَت ٍ چْزُ ّبی هغزح در اخالق حزفِ ای در ّز عبل ٍ الگَعبسی در ایي سهیٌِ

ضاخص َای پایص:
-

رضبیتوٌذی گیزًذگبى خذهت

-

تعذاد جلغبت ثزگشار ؽذُ وویتِ ّبی اخالق حزفِ ای

-

تعذاد وبرگبُ ّبی عزاحی ؽذُ در سهیٌِ اخالق حزفِ ای ٍ هْبرت ّبی ارتجبعی

-

تعذاد وبرگبُ ّبی ثزگشار ؽذُ  /تعذاد ؽزوت وٌٌذگبى در وبر گبُ ّب

-

تعذاد وَریىَلَم ثبسًگزی ؽذُ ثب رٍیىزد اخالق حزفِ ای ٍ هْبرت ّبی ارتجبعی

-

تعذاد هَلتی هذیبی تَلیذ ؽذُ
6

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

ٍجَد جَ فویوی ٍ علوی در هزاوش آهَسؽی ٍ ثِ دٍر اس ّز گًَِ حبؽیِ

-

رضبیت گیزًذگبى خذهت ثِ هزاوش آهَسؽی ٍ درهبًی

سیاست  -8بُرٌ مىذی از فىايری َای وًیه در آمًزش عالی سالمت
-

ثبسًگزی فعبلیت ّب ٍ تَععِ هزوش آهَسػ هجبسی داًؾگبُ

-

تمَیت سیزعبخت ّب ٍ عبیت داًؾگبُ در جْت تَععِ آهَسػ ّبی هجبسی

-

تَععِ عبختبر ٍ تمَیت تجْیشات هزوش آهَسػ هْبرت ّبی ثبلیٌی هتٌبعت ثب ًیبسّبی گزٍُ ّبی آهَسؽی

-

عزاحی هبصٍل ّبی اختقبفی آهَسؽی هْبرت ّبی ثبلیٌی ثزای داًؾجَیبى رؽتِ ّبی هختلف

-

عزاحی ٍ ثزگشاری وبرگبُ ّبی آهَسؽی جْت تَاًوٌذعبسی اعبتیذ در سهیٌِ فٌبٍری ّبی ًَیي آهَسؽی

-

فزاّن آٍردى سهیٌِ اجزای رٍػ ّبی ًَیي آهَسؽی در والط ّبی درط تئَری ٍ ثخؼ ّبی ثبلیٌی

-

عزاحی ٍ اًتؾبر ثَلتي آهَسؽی جْت آؽٌبیی اعبتیذ ثب فٌبٍری ّبی ًَیي آهَسؽی در حَسُ ّبی هختلف

ضاخص َای پایص:
-

تعذاد عبعت هحتَای تَلیذ ؽذُ در هزوش آهَسػ هجبسی

-

تعذاد هبصٍل ّبی عزاحی ؽذُ

-

تعذاد والط ّبی ٍاجذ اهىبًبت ٍ پیبدُ عبسی رٍػ ّبی ًَیي آهَسؽی

-

تعذاد وبرگبُ ّبی ثزگشار ؽذُ  /تعذاد ؽزوت وٌٌذگبى در وبر گبُ ّب

-

رضبیتوٌذی فزاگیزاى

-

تعذاد ثَلتي ّبی هٌتؾز ؽذُ

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

ایجبد ٍ تَععِ هحیظ ّبی آهَسؽی هتٌبعت ثب رٍػ ّبی ًَیي آهَسؽی در داًؾگبُ

-

رضبیتوٌذی افزاد آهَسػ دیذُ ثب ایي رٍػ ّبی آهَسؽی

-

یبدگیزی عویك ٍ هَثز داًؾجَیبى
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سیاست  -9ارتقای مىابع اوساوی بخص آمًزش عالی سالمت
-

تالػ در جْت ثبسًگزی چبرت گزٍُ ّبی آهَسؽی اس حیث تبهیي ًیزٍی تخققی ٍ وبرؽٌبعی

-

تحلیل ٍضعیت گزٍُ ّبی آهَسؽی اس حیث ًیزٍّبی تخققی ٍ ارسیبثی ًیبس ثِ ًیزٍّبی جذیذ

-

تذٍیي ثزًبهِ جبهع جذةً ،گْذاؽت ٍ تَععِ تَاًوٌذی ّبی اعضبی ّیبت علوی

-

تذٍیي ثزًبهِ تَاًوٌذ عبسی اعبتیذ هجتٌی ثز ًیبس ردُ ّبی هختلف ّیبت علوی ثب تَجِ ثِ عبثمِ ٍ هزتجِ علوی

-

ثبسًگزی ًظبم ارسؽیبثی اعضبی ّیبت علوی ٍ ثىبرگیزی ؽیَُ ّبی ًَیي ثِ جبی رٍؽْبی عٌتی وبرت عبعت ٍ
...

-

عزاحی دٍرُ ّبی وَتبُ هذت تَاًوٌذعبسی جْت تمَیت هْبرت ّبی ثذًِ وبرؽٌبعی

-

تعزیف ؽیَُ ّبی ّوىبری ثب اعبتیذ خبرج اس داًؾگبُ در لبلت اعبتیذ افتخبری ،پبرُ ٍلت ،لزار دادی... ،

-

اعتفبدُ اس آییي ًبهِ ّبی هَجَد تىزین اعبتیذ ثبسًؾغتِ در جْت تمَیت گزٍُ ّبی آهَسؽی ثب دعَت هجذد
اعبتیذ فبحت ًبم

-

عزاحی ثَلتي خجزی هخقَؿ اعبتیذ ٍ هعزفی اعبتیذ پیؾىغَت ٍ ثزتز داًؾگبُ ٍ تىزین ایؾبى

ضاخص َای پایص:
-

تعذاد پغت ّبی ّیبت علوی اضبفِ ؽذُ

-

تعذاد پغت ّبی وبرؽٌبعی اضبفِ ؽذُ

-

تعذاد دٍرُ ّبی آهَسؽی هخقَؿ وبرؽٌبعبى عزاحی ؽذُ

-

تعذاد ؽزوت وٌٌذگبى در دٍرُ ّبی آهَسؽی

-

تعذاد اعبتیذ افتخبری ،پبرُ ٍلت جذة ؽذُ

-

تعذاد ثَلتي هٌتؾز ؽذُ

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

آهَسػ پَیب ٍ ؽبداة ثب حضَر ّیبت علوی تَاًوٌذ ٍ هتجحز در گزٍُ ّبی آهَسؽی

-

حضَر وبرؽٌبعبى حزفِ ای در اهز آهَسػ پشؽىی در داًؾىذُ ّب
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سیاست  -11تمرکس زدایی در وظام آمًزش عالی سالمت
-

ووه ٍ ّوىبری هتمبثل ثب داًؾگبُ ّبی لغت جٌَثؾزق در سهیٌِ ّبی هختلف آهَسؽی ٍ اجزایی

-

عزاحی هزوش جبهع آسهَى در داًؾگبُ ثِ هٌظَر ثزگشاری آسهَى ّبی جبهع هٌغمِ ای ٍ داًؾگبُ ثِ ؽیَُ
اعتبًذارد

-

ؽٌبعبیی فزایٌذّب ٍ خذهبت آهَسؽی لبثل ٍاگذاری ثِ ثخؼ خقَفی

-

تذٍیي عیبعت ّبی ٍاگذاری فزایٌذّبی آهَسؽی ثِ ثخؼ خقَفی ٍ راّىبرّبی ًظبرتی آى

ضاخص َای پایص:
-

تعذاد آسهَى ّبی ثزگشار ؽذُ تَعظ هزوش

-

تعذاد جلغبت هؾتزن ثیي داًؾگبّْبی لغت جٌَة ؽزق

-

رضبیتوٌذی اعبتیذ

-

تعذاد فزایٌذّبی ٍاگذار ؽذُ ثِ ثخؼ خقَفی

-

رضبیتوٌذی هزاجعیي جْت اهَر آهَسؽی

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

ثزگشاری آسهَى ّبی جبهع ثزاعبط آخزیي اعتبًذاردّب ٍ عغَح اهٌیتی

-

تبهیي رضبیت هزاجعیي اس عزیك ٍاگذاری فزایٌذّب ثِ ثخؼ خقَفی

سیاست  -11خلق ثريت داوص بىیان در عرصٍ آمًزش عالی سالمت
-

ؽٌبعبیی ظزفیت ّبی هَجَد داًؾگبُ ٍ ًیبسّبی آهَسؽی هلی ٍ هٌغمِ ای در جْت خلك ثزٍت داًؼ ثٌیبى

-

عزاحی ٍ ثزگشاری وبرگبُ ّب ٍ دٍرُ ّبی وَتبُ هذت آهَسؽی هتٌبعت ثب ًیبسّبی هلی ٍ هٌغمِ ای

-

تحلیل ّشیٌِ ّبی آهَسؽی داًؾگبُ ٍ ارائِ راّىبرّبی علوی ٍ عولی در جْت ثْیٌِ عبسی ّشیٌِ ّب

-

الذام در جْت تعزفِ گذاری خذهبت آهَسػ عالهت عبلی

-

اعتفبدُ اس تَاًوٌذی ًیزٍّبی هتخقـ التقبد عالهت داًؾگبُ در جْت ثْیٌِ ًوَدى ّشیٌِ ّب ٍ خلك ثزٍت

ضاخص َای پایص:
-

تعذاد وبرگبُ ّب ٍ دٍرُ ّبی آهَسؽی

-

تعذاد ؽزوت وٌٌذگبى در وبرگبُ ّب ٍ دٍرُ ّبی آهَسؽی
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-

هیشاى ّشیٌِ ّبی آهَسؽی

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

افشایؼ درآهذّبی داًؾگبُ اس عزیك خلك ثزٍت در حَسُ آهَسػ

-

ثْیٌِ عبسی ّشیٌِ ّبی آهَسؽی

سیاست  -12تًلیذ ي بًمی سازی ضًاَذ معتبر علمی برای ارتقای آمًزش عالی سالمت (آمًزش پژيَی)
-

عزاحی ٍ ثزگشاری وبرگبُ ّبی تخققی در سهیٌِ آهَسػ پضٍّی

-

فزاّن آٍردى همذهبت اجزای پضٍّؼ ّبی هزتجظ در سهیٌِ آهَسػ پضٍّی

-

ارتمبء جبیگبُ هجلِ گبم ّبی تَععِ در وؾَر

-

تعزیف پزٍصُ ّبی پضٍّؾی در حَسُ ّبی هختلف آهَسػ پشؽىی

ضاخص َای پایص:
-

تعذاد وبرگبُ ّبی عزاحی ؽذُ ٍ ثزگشار ؽذُ

-

تعذاد ؽزوت وٌٌذگبى در وبرگبُ ّبی آهَسؽی

-

تعذاد پزٍپَسال ّبی پضٍّؾی تقَیت ؽذُ در حَسُ آهَسػ پضٍّی

-

تعذاد همبلِ ّبی هٌتؾز ؽذُ در حَسُ آهَسػ پضٍّی

-

تعذاد همبلِ ّبی هٌتؾز ؽذُ در هجلِ گبم ّبی تَععِ

-

ایٌذوظ هجلِ گبم ّبی تَععِ در عبیت ّبی هعتجز

خريجی َای مًرد اوتظار:
-

عَق یبفتي آهَسػ فزاگیزاى در گزٍُ ّبی آهَسؽی داًؾگبُ هجتٌی ثز ؽَاّذ
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