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 علوم پزشکی قزویندانشگاه  شهید باباییاهداف دانشکده پزشکی  بیانیه رسالت و

 (1400)بازنگری سال 

 شعار دانشگاه

 پاسخگو به سالمت جامعه                                                متعهد به کیفیت آکادمیک )دانشگاهی(

Committed to Academic Quality                                   Accountable for Community Health 

 

 :(vision) چشم انداز دانشکده پزشکی

ای و های حرفهانسانی که بتواند با کسب توانمندی-ها و اصول اسالمیمتعهد به ارزش و کارآمد ،خبرهتربیت نیروی انسانی 

ارتقاء سالمت و پیشگیری از بیماری ها، ارتقاء کیفیت و سالمت و بهداشت  مندی از دانش روز، خدمات سالمت، حفظ وبهره

 المللی ارتقاء یابد.ارائه دهد، تا حرفه پزشکی به سطح اول منطقه و جایگاه شایسته بین عادالنهرا به صورت  زندگی افراد جامعه

 ها و اهداف کلی دانشکدهارزش

 ها:ارزش

 :است پایبند زیر هایارزش و اصول به خود آموزشی هایفعالیت خدمات ارائه در دانشکده

  خدمات ارائه در محوری عدالتو انسانی  کرامت حفظ 

  مشتریان قبال در پاسخگویی و پذیریمسئولیت 

  هافعالیت انجام در مداریقانونو  محوری دانش، هدفمندی 
  سازمانی برون و درون هماهنگی و انسجام 

 اهداف کلی:

 گیرندگان سالمتخدمات معنوی-روانی جسمی، سالمت ارتقاء و حفظ تأمین، جهت در انسانی نیروی تربیت 

 مشتریان رضایتمندی باالترین به دستیابی 

 پژوهش و آموزش در دینی هایآموزه تلفیق بسترسازی 

 پزشکی علوم حوزه در محققربیت ت در دانشکده سهم افزایش 

 آموزشی منطقه ششکالن هایگذاریسیاست و مدیریت بر تأثیرگذاری 

 :در حوزه آموزش پزشک عمومی (mission) رسالت دانشکده پزشکی

باشد. این دانشکده ارتقاء سالمت میو درمان  ،در زمینه آموزش، پژوهش قزوینشهید بابایی حوزه فعالیت دانشکده پزشکی 

آموختگان توانمند و متعهد در رشته پزشکی جهت نظام سالمت کشور را بر عهده دارد. وظیفه تعلیم، تربیت و تأمین دانش

های تدریس و منطبق بر استانداردهای نوین آموزش پزشکی، با تخصیص بهینه امکانات، شیوه بهترینآموزش دانشجویان با 

حداقل هزینه و نیز ارتباط با مراکز علمی داخل درمانی، با -تجهیزات، منابع، تکنولوژی دانشگاهی، بیمارستانی و مراکز بهداشتی

رابطه منطقی و صمیمی بین  در اتمسفری که پویا ،نماید در محیطی علمیکشور انجام خواهد شد. این دانشکده تالش می

های مرتبط با رشته پزشکی جهت اساتید و استاد و محیط است، تسهیالت الزم را برای مطالعه و تحقیق در شاخه ،دانشجو

های آموزشی، پژوهشی و درمانی را در جامعه ها، توانایی فعالیت در عرصهدانشجویان فراهم سازد تا آنها ضمن فراگیری مهارت
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های اجتماعی و مشاغل ارزنده مرتبط با رشته خود باشند. ما بر پذیر جهت مشارکت در فعالیتکسب نموده و فردی مسئولیت

کاری، توسعه سالمت و رفاه به دور از تبعیض، رکن اساسی سانها، برخورداری از وجداناین باوریم که حفظ کرامت و حقوق ان

هداف اسناد باالدستی از جمله سند توسعه برای نیل به این ا ایرانی است و سرلوحه رسالت ما می باشد.-فرهنگ اسالمی

های بهداشت، درمان و پژوهش معاونتگرفته توسط های صورتدانشگاه علوم پزشکی در برنامه ششم توسعه و نیازسنجی

 ریزان دانشکده قرار دارد.دانشگاه مورد توجه برنامه


