بنام خدا

استراتژی گروه علىم پایو

دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علىم پزشکی تهران

دورنما

گزٍُ علَم پبیِ ثز آى اعت کِ ثب ثْزُ گیزی اس تَاى علوی اعضب در سهیٌِ ّبی علوی ٍ
تحمیمبتی ٍ ًیش ثْزُ گیزی اس عالیك داًؾجَیبى هغتعذ ،ارتجبط رؽتِ ّبی ثبلیٌی ٍ علَم پبیِ را
تمَیت کزدُ ٍ جبیگبُ علوی داًؾکذُ پزعتبری را در ثیي داًؾکذُ ّبی دیگز ثیؼ اس پیؼ
افشایؼ دّذ.

اهداف

ً ظبرت ثز دعَت ٍ عولکزد اعبتیذ حك التذریظ درٍط علَم پبیِ
 افشایؼ تعذاد اعضب ّیبت علوی
 افشایؼ تعذاد همبالت هٌتؾز ؽذُ تَعظ اعضب گزٍُ
 اعتفبدُ اس رٍػ ّبی آهَسؽی پیؾزفتِ
 تزجوِ ٍ تبلیف کتت هزتجظ ثب رؽتِ ّبی علَم پبیِ تذٍیي ؽذُ ثز اعبط ًیبسّبی درعی
داًؾجَیبى پزعتبری ٍهبهبیی
ً ظبرت دلیك ٍ کبرؽٌبعی ؽذُ ثزکیفیت عئَاالت اهتحبًی درٍط علَم پبیِ
 ارائِ عزح ّبی تحمیمبتی در سهیٌِ رؽتِ ّبی هختلف علَم پبیِ ٍ کبرثزدی ًوَدى آى در
سهیٌِ یبلیٌی
 ارتجبط هَثز ٍ هغتوزگزٍُ علَم پبیِ ثب عبیز گزٍُ ّبی داًؾکذُ ثَیضُ در اًجبم عزح ّبی
تحمیمبتی ٍ پبیبى ًبهِ ّبی داًؾجَیی
 گغتزػ پضٍّؼ ّبی کبرثزدی ثیي رؽتِ ای
 ثزًبهِ ریشی ثْتز ٍ هَثزتز درٍط علَم پبیِ
 اعتمزار آهَسػ هجبسی آسهبیؾگبّی در ٍاحذّبی عولی داًؾجَیبى کبرؽٌبعی
 اعتفبدُ ثْیٌِ استَاى اعضبء گزٍُ ٍ تجْیشات آسهبیؾگبّی در اًجبم پضٍّؼ
 ؽٌبعبیی پتبًغیل ّبی هَجَد در پضٍّؼ ّبی هجتٌی ثز في آٍری اعالعبت

* ثب تَجِ ثِ اهکبًبت ٍ دعتگبُ ّبی هَجَد در آسهبیؾگبُ داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ،اهکبى
جذة عزح ّبی هزتجظ ثب علَم پبیِ ،پزعتبری ٍ هبهبئی خبرج اس داًؾکذُ ٍجَد دارد.
برنامه عملیاتی

 oؽزکت اعضب گزٍُ در دٍرُ ّبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی
ّ oوکبری ّوِ اعضب گزٍُ درتذریظ اٍلیي دٍرُ آهَسػ هجبسی پزعتبری
 oاعتفبدُ ّوِ اعضب گزٍُ اس عیغتن آهَسػ اس راُ دٍر داًؾگبُ جْت تذریظ
تئَری( 52درصذ ٍاحذ)
 oچبح همبلِ در صٍرًبل ّبی هعتجز خبرجی ٍ داخلی
 oهؾبرکت دادى داًؾجَیبى هؾتبق در اًجبم عزح ّبی تحمیمبتی علَم پبیِ
 oؽزکت در کٌگزُ ّبی علوی داخلی ٍ خبرجی
 oثزگشاری کبرگبُ ّبی هَرد ًیبس اعبتیذ ٍ داًؾجَیبى در سهیٌِ علَم پبیِ

همکاران گروه علوم پایه

 جٌبة آلبی رضب غالم ًضاد داًؾجَی دکتزی ایوًََلَصی(هزثی آهَسؽی)
 عزکبر خبًن راعتی کبرؽٌبط ارؽذ ایوًََلَصی(هزثی)
 عزکبر خبًن هٌْذط درٍیؼ کبرؽٌبط ارؽذ هذیزیت فٌبٍری اعالعبت پشؽکی(هزثی
آهَسؽی)
 عزکبر خبًن ؽٌْبس اعوبعیلی داًؾجَی دکتزی ثیَؽیوی(هزثی آهَسؽی)
 دکتز هضدُ ًَیذحویذی دکتزی فیشیَلَصی اًغبًی(اعتبدیبر)

کارشناسان گروه

 عزکبر خبًن ؽعجبًی کبرؽٌبط علَم آسهبیؾگبّی(کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ)
 عزکبر خبًن علیوی کبرؽٌبط علَم آسهبیؾگبّی(کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ)

