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 بسمه تعالی

 بیانه خط مشی حرکت در مسیر دانشگاه نسل سوم

 دانشکده بهداشت
های کلی دانشکده  ها و سیاست موریتأاهداف، م ؛علوم پزشکی ایران و همچنین وزارت متبوعبر اساس راهبردها، چشم اندازها و اسناد ابالغی دانشگاه 

کید علم به عمل و با تأهای مصداقی  به ارزش پایبندی جهت در سوم نسل هایه دانشگا سویه ب حرکت رویکرد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با

اتکاء ، موریت دانشکده بهداشتمأ ؛در مسیر خلق ارزش و تولید ثروت از علم می باشد. بر این اساسبر همگرایی و هم افزایی کلیه محورهای دانشکده 

چشم انداز  .به اساتید، دانشجویان و کارکنان متعهد، خالق و دلسوز تربیت کننده نیروی انسانی متخصص، متعهد و نوآور علوم بهداشتی در کشور می باشد

تعامالت ملی و بین المللی  با تکیه بر "های دانشگاه نسل سوم تحقق آرمان"عنوان قطب تربیت نیروی انسانی ارزش آفرین ه برای کسب جایگاه ویژه ب ؛ما

 به توسعه علوم و فناوری های نوین، تربیت نیروی انسانی خالق و کارآفرین تالش می کند. 

 "محور توسعه پایدار"س آنها انسان های سرمایه ای و در رأ و باور عینی ارزش ها و مشی مراکز آموزشی و تحقیقاتی منوط به اعتقاد تحقق سیاست اساساً

 و جامعه مسئوالن جانبه همه و مداوم پشتیبانی و عنایت مورد ،باشد الزم تداوم و بینیواقع نگری، دوراندیشی، آینده مبتنی برهایی که سیاست خواهد بود.

های دانشکده بهداشت؛ اسناد  شد. محوریت و هسته ی اصلی سیاست دموفق خواه اجرایی و ...موانع و فراز و نشیب های   رغمعلی گرفته و قرار دانشگاه

ایران مورد عنایت، توجه اقدام  و آموزش پزشکی و بطور ویژه راهبردهای کلیدی و مهم دانشگاه علوم پزشکی باالدستی کشوری، وزارت بهداشت، درمان

 راهبردهای مورد تأکید دانشکده بهداشت به شرح ذیل اعالم می گردد:همین اساس بر  و عمل می باشد.

 توسعه، تقویت و تحکیم مدیریت مبتنی بر رهبری در دانشکده و گروه های تخصصی. .1

 تبیین نقش دانشکده در اقتصاد دانش بنیان. .2

 زه کارآفرینی.مشارکت در ارتباطات درون و برون سازمان ها، صنایع و دانشگاه های موفق در حو .3

 برنامه های کارآفرینانه.پژوهش های کاربردی در جهت تحقق حمایت از  .4

 توسعه و جهت دهی به آموزش و پژوهش کاربرد پذیر.  .5

 پژوهش با رویکرد خلق دانش، فن آوری، محصول، خدمت و ثروت. .6

 دانشگاه های نسل سوم.توسعه، بهبود و ارتقاء سطح آگاهی و نگرش اعضای هیأت علمی و کارکنان نسبت به  .7

 تمرکز و تقویت بهره وری نیروی کار مبتنی بر مدیریت دانش. .8

 .راستای خالقیت و نوآوریتوسعه فضای هم اندیشی اساتید و نخبگان در دانشکده در  .9

 جهت دهی آموزش های رسمی و فوق برنامه به سمت توسعه کارآفرینی در دانشکده. .10

 برای اشاعه اخالق در محیط کار.توسعه اخالق حرفه ای و بسترسازی  .11

 های دوره ای. یو بهبود مستمر آن از طریق پایش عملکرد و ممیز های ابالغیبخشی اهداف و برنامه تضمین اثر .12

اهداف  به اینجانب با اعتقاد کامل به مفاد این بیانیه، تعهد و مسئولیت خود، معاونین و کلیه مدیران و کارکنان دانشکده بهداشت را برای دستیابی

دارم تا با همدلی و همراهی  ت علمی انتظارهمکاران و اعضای هیأدانشگاه نسل سوم و همچنین بهبود مستمر محورهای فوق اعالم نموده و از کلیه 

 ان شاءاهلل خود در راستای تحقق محورهای اعالمی خط مشی ارئه شده را تضمین نمایند.

 رسول یاراحمدی دکتر                                                      

 رئیس دانشکده                                                    
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 در دانشکده بهداشت آن هاو گرایش های های تحصیلی  رشته

 های تحصیلی دانشکده آمده است.جدول زیر رشته ها و گرایش در 

 

 

 

 

 سیاست های کلی

 توسعه، تقویت و تحکیم مدیریت مبتنی بر رهبری در دانشکده و گروه های تخصصی -

 توسعه، تقویت تحصیالت تکمیلی با تمرکز برنیازهای جامعه هدف -

 توسعه و جهت دهی به آموزش و پژوهش کاربرد پذیر  -

 رویکرد خلق دانش، فن آوری، محصول، خدمت و ثروتپژوهش با  -

 تخصیص هدفمند منابع مبتنی بر شایستگی در بخش آموزش و پژوهش و منابع انسانی  -

 تمرکز، تقویت بهره وری نیروی کار مبتنی بر مدیریت دانش -

 

 

 

MD-MPH MPH Ph.D تحصیلیرشته و گرایش  کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد 
  

     آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 
  

     علوم تغذیه 
  

 
   علوم بهداشتی در تغذیه 

  

     مهندسی بهداشت محیط 
  

 
    مهندسی بهداشت حرفه ای 

  

     اپیدمیولوژی 
  

 
   آمار زیستی 

  
 

   ارگونومی 

 )شش گرایش ( MPHگروه     گرایش  5 گرایش 1
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 دستی باالاسناد 

 (14و   8 -2،  8، 1 -2، 1 -1سیاست های کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری )با تأکید بر بند  -1

 (1 – 8و  1 -4، 1 – 3سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران )با تأکید بند ب ردیف  -2

 1404ساله جمهوری اسالمی ایران در افق  20چشم انداز  -3

 محیط زیست(  -ساله ششم )حوزه سالمت  5برنامه  -4

 می( و دانشگاه اسال6سند و ردیف  57 - 60نقشه جامع علمی کشور )صفحات -5

 (1396 - 1400برنامه استراتژایک دانشگاه علوم پزشکی ایران ) -6

 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  -7

 سند راهبردی دانشگاه های نسل سوم )معاونت آموزشی دانشگاه( -8

 4بر اساس اهداف، وظایف و سیاست های کلی دانشکده بهداشت، راهبردها مبتنی بر شاخص های عینی به تفکیک در 

 آموزشی، پژوهشی، پشتیبانی و مدیریت یکپارچه مشترک در ادامه تشریح شده است.حوزه 

 

هر یک از تبیین می نماید. به عالوه راهبردهای  اصلی در چهار بخشرا موضوع ها و محور های دانشکده در ادامه جدول زیر 

 آمده است.  نیز محورهای یاد شده

 موضوع/محور ردیف
تعداد 

 راهبرد

تعداد 

اهداف 

 کالن 

تعداد 

محور 

برنامه/اقدا

 م

تعداد 

 شاخص

تعداد محور  

برنامه/اقدام در 

راستای تحقق 

اهداف دانشگاه 

 نسل سوم

سهم برنامه ها در مسیر 

 دانشگاه نسل سوم )%(

به 

تفکیک 

 هر حوزه

به تفکیک کل 

برنامه های 

 دانشکده

 8/16 07/30 20 49 65 21 5 آموزشی 1

 01/42 92/76 50 31 65 12 4 پژوهشی 2

 01/25 74/39 31 37 78 21 5 مالی( -پشتیبانی )اداری  3

4 
مشترک )برنامه ای 

 یکپارچه واحدهای تابعه(
4 15 32 25 18 25/56 12/15 

 جمع

18 70 240 142 119  100% 

ن سهم برنامه های دانشگاه منطبق با اهداف و راهبردهای دانشگاه نسل یانگیم

 سوم 

377/49 % 
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 آموزشی راهبردهای

 مجازی( در راستای فناوری های روز دانشگاه کارآفرین  -توسعه زیرساخت های آموزشی )حضوری  -1

 بین المللی در حوزه آموزش   -توسعه زیرساخت های الزم در همکاری های ملی  -2

 کاریابی -بهینه سازی آموزش هدفمند دانشجویان در راستای  کارآفرینی   -3

 سرآمدی گروه های آموزشی دانشکده در بین گروه های آموزشی دانشکده های بهداشت کشور -4

 توجه به آفت های علوم بهداشتی در حال و آینده  -5

 

 پژوهشی راهبردهای

 کارآفرینانه در راستای راهبردهای پیشرو دانشگاه نسل سومتوسعه زیرساخت پژوهشی، ساماندهی ایده های  -1

 توسعه، تقویت و حمایت از مؤسسات دانش بنیان با جهت گیری خلق دانش، تولید ثروت و محصول -2

 توسعه زمینه همکاری با صعنت در حوزه فناوری های نوین علوم بهداشتی در جهت تجاری سازی علم و فن آوری -3

 ردن فضای پژوهشی در بخش ارتباط با صنعت به منظور حمایت از پژوهشگران خالق و مبتکرتوسعه، تقویت و رقابتی ک -4

 

 مالی -اداری  راهبردهای

 مالی مبتنی بر مدیریت دانش -توسعه، تقویت و ساماندهی فرآیندهای اداری  -1

 ثروت مدیریت منابع -مالی با رویکرد خلق ارزش  -اصالح شاخص های اداری  -2

 مالی با هدف ارتقاء بهره وری نیروی کار -نظام اداری دانش بنیان کردن  -3

 ارتقاء شاخص های مدیریت سبز در واحدهای تابعه  -4

 آموزشی دانشکده مبتنی بر شایستگی شغلی -مالی  –ارتقاء سرانه آموزش پرسنل اداریی  -5

 

 (IMS-SPراهبردهای سیستم مدیریت یکپارچه )

سایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و  -1 سترسی شنا شجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان به منظور د اجرایی دان

 به توان علمی ایجابی

 مراکز تحقیقاتی تابعه دانشگاه –تقویت، همگرایی و مشارکت در برنامه های راهبردی دانشکده  -2

 تقویت و تحکیم مدیریت مبتنی بر رهبری در دانشکده و گروه های تخصصی -3

.(ISO:29990)آموزش مبتنی بر یادگیری  نظام یکپارچه مدیریتاستقرار  -4
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We know  

  

OUR RESOURCES ALONE ARE NOT ENOUGH, SO WE WORK TO 
CHANGE PUBLIC POLICIES, ATTITUDES, AND BEHAVIORS TO 
IMPROVE LIVES. 


