استراتژی هعاًٍت داًشجَیی فرٌّگی داًشگاُ علَم پسشکی ایراى
اعضای کارگرٍُ کویتِ تدٍیي برًاهِ استراتژی هعاًٍت داًشجَیی فرٌّگی

 آلبی دوتش یَسف ضفبیی) هؼبٍى فشٌّگی داًطجَیی) آلبی سٍح اّ ..بضوی(هذیش اهَس داًطجَیی)-

خبًن صّشا آلبصادُ (هذیش فشٌّگی ٍ فَق ثشًبهِ)

-

خبًن لیذا ثطشی(هذیش تشثیت ثذًی)

 خبًن صفیِ گل ثخص(هسئَل اهَس هبلی)-

خبًن لیال آة ًیىی (هسئَل پبیص هؼبًٍت داًطجَیی)

-

آلبی ًبدس صفشی ًژاد (هسئَل اهَس لشاسدادّب)

 آلبی ػجذا ..سوبٍات (هسئَل اًفَسهبتیه) آلبی لشثبى ثْبسی ( هؼبٍى اهَس اجشایی داًطجَیی ) خبًن سٍیب سلوبًی (اهَس خَاثگبّْب)- خبًن دوتش طبّشُ ًبصشی پَس( سئیس دسهبًگبُ )- خبًن ًسشیي صفذسی(هسئَل اجشایی وویسیَى ّبی پضضىی دسهبًگبُ)– خبًن صّشا هختبسی (وبسضٌبس هطبٍسُ)
 خبًن ٍجیِْ ًبهی ( وبسضٌبس اهَس فشٌّگی ) خبًن دالسام دخیلی(هؼبٍى تشثیت ثذًی)-

آلبی دوتش ّبدی ججلی داًطجَی  phdسضتِ سیبست گضاسی سالهت

رسالت هعاًٍت داًشجَیی ٍ فرٌّگی داًشگاُ علَم پسشکی ایراى

* هؼبًٍت داًطجَیی فشٌّگی ثب تبهیي ٍ -استمبی خذهبت سفبّی ؛فشٌّگیٍ ,سصضی؛ ثْذاضتی ؛دسهبًی
(جسوی –سٍحی) داًطجَیبى ؛ثستشی هٌبست ثشای ّوىبسی ٍ تؼبهل داًطجَیبى اص توبهی سضتِ ّب
فشاّن آٍسدُ ٍ ثب تىیِ ثش اسصضْبی اخاللی اًسبًی صهیٌِ سضذ ٍ تؼبلی ٍ پزیشش هسئَلیت
داًطجَیبى سا ثشای ٍسٍد ثِ ػشصِ ّبی ضغلی ٍ اسائِ خذهت ثِ جبهؼِ ثَجَد هی آٍسد.

چشناًداز هعاًٍت داًشجَیی ٍ فرٌّگی داًشگاُ علَم پسشکی ایراى:

هؼبًٍت داًطجَیی ٍ فشٌّگی داًطگبُ ػلَم پضضىی ایشاى لصذ داسد ثب اسائِ خذهبت داًطجَیی فشٌّگی دس
ثیي داًطگبّْبی ػلَم پضضىی وطَس ستجِ اٍل سا وست ًوبیذ.
ارزشْا ٍاصَل سازهاًی هعاًٍت داًشجَیی ٍ فرٌّگی

* هؼبًٍت داًطجَیی ٍ فشٌّگی داًطگبُ ػلَم پضضىی ایشاى دس هسیش اًجبم سسبلت سبصهبى ،خَد سا هَظف
ثِ سػبیت اصَل ٍ اسصشّبی ریل هیداًذ
احتشام ثِ اصل وشاهت ٍ هٌضلت اًسبًی (وبسوٌبى ،داًطجَیبى ٍ توبهی ریٌفؼبى)

*

* اسج ًْبدى ثِ خاللیت ٍ ًَآٍسی دس سبصهبى ٍ استمبی ویفیت اسائِ خذهبت
* ایجبد اًگیضُ دس وبسهٌذاى ٍ استمبء سٍحیِ هسئَلیت پزیشی ٍ پبسخگَییً ،ظن ٍ اًضجبط دسوبسوٌبى
سبصهبى
* تَجِ ثِ افضایص سطح سالهت داًطجَیبى ٍ ثبلتجغ آى ،ولیت جبهؼِ
* سػبیت هَاصیي ضشػی ٍ اصَل اخاللی ٍ ایجبد جَ فشٌّگی اسالهی _ ایشاًی
* تَجِ ثِ همَلِ ضبیستِسبالسی ،تخصص گشایی ،وبسآفشیٌی ٍ فٌبٍسیْبی ًَیي
* هطبسوت داًطجَیبى ٍ تطىلّبی داًطجَیی ٍ ًْبدّب ٍ ّیأتّبی هزّجی
اّداف کالى هعاًٍت داًشجَیی ٍ فرٌّگی داًشگاُ علَم پسشکی ایراى:

* ثْشُ هٌذی اص داًص ٍ فٌبٍسی الىتشًٍیىی ٍ استجبطی سٍص ٍ تالش دس جْت استمبی آى
* تَسؼِ ٍ گستشش فشٌّگ ٍسصش ٍ تمَیت سٍحیِ ًطبط ٍ تحشن آفشیٌی دس هیبى داًطجَیبى
* تبهیي ؛استمبی هؼیطت ؛سفبُ ٍ سالهت داًطجَیبى
* فشاّن ًوَدى ثستشی هٌبست جْت سضذ ٍ تؼبلی ٍ هسئَلیتپزیشی داًطجَیبى دس ػشصِ اسائِ خذهبت ثِ
جبهؼِ
اّداف اختصاصی هعاًٍت داًشجَیی ٍ فرٌّگی داًشگاُ علَم پسشکی ایراى:

* تَسؼِ ثشًبهِ والس ّبی ٍاحذ تشثیت ثذًی ػوَهی 2ٍ1ثب افضایص سضتِ ّب اص  6سضتِ ثِ  8سضتِ
ٍسصضی
* افضایص 5دسصذی استفبدُ اص اهبوي ٍسصضی هَجَد دس داًطگبُ
* افضایص ٍ تأهیي فضبّبی ٍسصضی ثِ هیضاى  33دسصذ

*

افضایص ثشًبهِ ّبی آهَصضی ٍ پیطگیشی اص آسیتّبی سٍاًی ،اجتوبػی داًطجَیبى ثِ هیضاى %13
دس سبل

* ثْجَد سطح سالهت سٍاًی داًطجَیبى جذیذالَسٍد داًطجَیبى پبیص ضذُ ثِ هیضاى  %23دس سبل
* افضایص پزیشش ثیوبس آصاد ثِ هیضاى  %13دس سبل
* افضایص هیضاى  %13هشاجؼیي اص طشیك پزیشش ایٌتشًتی
* افضایص خذهبت دسهبًی ٍ اطالع سسبًی ثِ هشاجؼِ وٌٌذگبى ثِ هیضاى  %13دس سبل
* افضایص پضضىبى هتخصص ٍ تجْیضات پضضىی ثِ هیضاى  %13دس سبل
* افضایص ثشًبهِ ّبی آهَصضی ٍ پیطگیشی اصآسیت ّبی ثْذاضتی جْت داًطجَیبى ٍ وبسوٌبى ثِ
هیضاى  %13دس سبل
* ثْجَد سطح سالهت جسوی داًطجَیبى جذیذالَسٍد پبیص ضذُ ثِ هیضاى  %13دس سبل
* ساُ اًذاصی ٍ پبیص سطح سالهت غزا دس آضپضخبًِ صٌؼتی
* استمبء ویفیت تغزیِ داًطجَیبى ٍ وست سضبیت هٌذی  %93داًطجَیبى
* افضایص ویفیت ایبة ٍ رّبة داًطجَیی ٍ وست سضبیت هٌذی  %93داًطجَیبى
* تَسؼِ ٍ استمبء صٌذٍق لشض الحسٌِ داًطجَیبى ٍ اسائِ ٍام داًطجَیی ثِ  13%اص هتمبضیبى دس سبل
97
* افضایص دٍ ثشاثشی هطبسوت داًطجَیبى دس پیطجشد اهَس اجشایی هؼبًٍت ًسجت ثِ دٍسُ گزضتِ
* افضایص ظشفیت خَاثگبُ هتأّلی ٍ پبسخگَیی ثِ  15دسصذ هتمبضیبى دس سبل97
* افضایص  5دسصذی هیضاى هطبسوت داًطجَیبى دس فؼبلیتّبی فشٌّگی دس سبل 1397
* افضایص تؼذاد ثشًبهِّبی فشٌّگی هطتشن ثیي وبًَىّبی داًطجَیی ثب ًْبدّبی فشٌّگی اص  1ثشًبهِ
ثِ  3ثشًبهِ هطتشن
* تَسؼِ فضبّبی فشٌّگی اص 2دسصذ ثِ  3.5دسصذ دس داًطگبُ دس طی سبل 1397
* افضایص  5دسصذی سضبیتوٌذی داًطجَیبى اص ثشًبهِّبی فشٌّگی دس سبل 1397

هَقعیت فعلی هعاًٍت داًشجَیی ٍ فرٌّگی در هاتریس چْار خاًِ ای SWOT
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