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 چشن انذاس بیوارستاى :

 

  ( :Introduction) قذههه

سػبلز، چـن اًذاص ٍ اسصؿْبی ػبصهبًی ثب اّذاف ثلٌذهذر ٍ کَسبُ هذر عشاحی  ًظش گشفشيثب دس ثشًبهِ ی اػششاسظیک 

ٍ ثب اٍلَیز ایوٌی ثیوبس ٍ عشح  ػبلِ  اػششاسظیکی ایي هشکض ثشای یک دٍسُ ی صهبًی  هحَسّبیایي ثشًبهِ، دس ؿذُ اػز. 

 ثشًبهِ حبضش ٍیشایؾ دٍم هی ثبؿذ.  عشح سیضی ؿذُ اػز.سحَل ًظبم ػالهز 

 

 (:mission) رسالت بیانیه

ؿبخصْبی سؿذ ٍ سَػؼِ دس خبهؼِ هی ثبؿذ ٍ ًظش ثِ ؿیَع ثبالی هـکالر  صثبسَخِ ثِ ایٌکِ ػالهز سٍاى ثِ ػٌَاى یکی ا

سَلیذ ػلن اص  ٍسبهیي ػالهز سٍاى هذدخَیبى ٍ سشثیز ًیشٍّبی هشخصص دس حَصُ سٍاًذضؿکی ٍ سٍاًـٌبػی ثبلیٌی  سٍاًی ،

لزا ثیوبسػشبى ساصی اص عشیق ایدبد ٍ گؼششؽ کوی ٍ کیفی ٍاحذ ّبی دسهبًی  هْوششیي اٍلَیز ّبی ایي هشکض هی ثبؿذ ،

دظٍّـی اػشبًذاسد ٍثب اػشفبدُ اص اهکبًبر ٍػشهبیِ ّبی اًؼبًی هشؼْذ ٍهشخصص ٍثب ثکبسگیشی دیـشفشِ سشیي  آهَصؿی ، ،

 ى ّب دس خْز سحقق هبهَسیز خَد حشکز خَاّذ کشد.فٌبٍسی ٍسؼبهل ثب ػبیش ػبصهب

 

 بیانیه رسالت آهوسشی و پژوهشی

ٍاحذ آهَصؽ دس صذد اػز ثب سکیِ ثش الغبف الْی ٍ ػشهبیِ ّبی اسصؿوٌذ اًؼبًی ) اػبسیذ ثشخؼشِ  ٍ ػشهبیِ ّبی هبدی، 

ى اسسقبی ػغح ػالهز اػشبى گبم دس خْز دیـشفز ػلَم دضؿکی دس کـَس ٍ اسسقبی ػغح داًؾ دس ایي حَصُ ٍ ثِ سجغ آ

ثشداؿشِ ٍ ثِ ػٌَاى قغت ثشسش خذهبر دسهبًی سٍاًی ، آهَصؿی ٍ دظٍّـی دس ػغح اػشبى  ؿٌبخشِ ؿَد ٍ ػْوی ػظین دس 

 سشثیز ًیشٍّبی هشخصص دس حَصُ دضؿکی ًؼلْبی آیٌذُ داؿشِ ثبؿذ.
 

 ( :vision)چشن انذاس بیوارستاى

آهذسشیي اعالػبر ػلوی ٍ ثب سکیِ ثش ػشهبیِ اًؼبًی هشؼْذ ٍ هشخصص ثِ ػٌَاى قغت ػلوی هب ثشآًین سب ثب ثکبسگیشی ثِ سٍص 

سٍاًذضؿکی دس ػغح ؿوبل غشة هغشح ؿذُ ٍ ثب ثْشُ گیشی اص ثْششیي اهکبًبر ٍ سٍؿْبی ًَیي سٍاًذضؿکبى ٍ سٍاًـٌبػبى 

دس  سٍاًـٌبػی لیذ داًؾ ٍهشاقجشْبی سٍاًذضؿکی ٍؿبیؼشِ ٍ سَاًوٌذ سا سشثیز ًوبیین سب گبهی هَثش دس خْز دیـبٌّگ ؿذى دس سَ

 ؿوبل غشة کـَس ثشداسین.

 چشن انذاس آهوسشی و پژوهشی

ٍاحذ آهَصؽ ایي هشکض دس ًظش داسد ثب ّذف ثِ اًدبم سػبًذى سػبلز خَد ٍ اػشقشاس اػشبًذاسدّبی اػشجبسثخـی دس ساػشبی 

سٍیکشد سَػؼِ سَاًوٌذیْبی ػلوی ٍ ػولی فشاگیشاى دس خْز  چـن اًذاص ٍ سػبلز ثیوبسػشبى اص عشیق هذیشیز ٍ آهَصؽ ثب

 اقذاهبر سـخیصی ٍ دسهبًی ثِ هَقغ ٍ هٌبػت گبم ثشداسد.  

 
 



  
 

 ( :valuesارسشهای ساسهانی)بیانیه   

اصَل صیش هی داًؾ دظٍّبى ٍ ػبیش ریٌفؼبى هؼئَل داًؼشِ ٍ خَد سا دبیجٌذ ثِ  ثیوبساى ، ثیوبسػشبى ساصی خَد سا دس هقبثل خبهؼِ ،

 داًذ:

 سؼْذ ثِ سػبیز اخال  حشفِ ای  -

 داًؾ دظٍّبى ٍکبسکٌبى  احششام ثِ حقَ  ثیوبساى ، -

 سؼْذ ثِ سػبیز ثبالسشیي اػشبًذاسدّبی ػلوی  -

 حفظ ایوٌی ثیوبس ٍ اسائِ دٌّذگبى خذهز  -

 حفظ هحشهبًگی اعالػبر  -

 ًظن ٍاًضجبط ّوِ خبًجِ دس هحیظ کبس  صذاقز ، -

 اخالقی ٍ دس کوششیي صهبى هوکي  ػبدالًِ ، صَسردبػخگَیی ثِ ًیبص هشاخؼیي ثِ  -

 

  اهذاف كلی آهوسشی و پژوهشی

 اسسقبی کیفی آهَصؽ ٍ دظٍّؾ -1

 اسسقبی اخشای اػشبًذاسدّبی اػشجبسثخـی -2

 

 اهذاف كوی آهوسشی و پژوهشی

 سقَیز صیش ػبخشْبی فیضیکی آهَصؽ -1

 کٌفشاًؼْب ٍ ........افضایؾ ثشگضاسی سؼذاد کالػْب ٍ  -2

 افضایؾ سضبیشوٌذی اص حضَس اثشثخؾ فشاگیشاى ثش ثبلیي ثیوبس -3

 هقبالر ٍ سبلیفبر ٍ .........  ،افضایؾ سؼذاد  ػولکشدّبی دظٍّـی -4

 افضایؾ حضَس اػبسیذ دس ػشصِ ّبی آهَصؿی -5

 اػشقشاس اػشبًذاسدّبی اػشجبسثخـی -6

 افضایؾ سؼذاد کبسؿٌبػبى اػشجبسثخـی -7

 

 

 

 

 

 

 



  
 

G ارزیابی عولکرد سیستن آهوزشی : 

  19% تا پایاى سال 01شی اعضای هیات علوی به هیساى ز:ارتقای کیفیت و کویت عولکرد آهو 19

S   :ساهانذهی وضعیت اهکانات هجازی 
 نحوه پبیش هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا  گروه هدف نبم فعبلیت

سْیشششِ چشششک لیؼشششز اهکبًشششبر ٍ  
سؼششششْیالر سفششششبّی ٍ آهَصؿششششی 

 فشاگیشاى )اهکبًبر هدبصی  

ػِ هبُ  ITهؼئَل  کلیِ فشاگیشاى 
 یک ثبس

سب دبیبى 
 ػِ هبِّ

 هؼشٌذار 

ػِ هبُ  ITهؼئَل  کلیِ فشاگیشاى سحلیل ًشبیح چک لیؼز
 یک ثبس

سب دبیبى 
 ّش هبُ

 هؼشٌذار 

ػِ هبُ  ITهؼئَل  کلیِ فشاگیشاى سْیِ گضاسؽ ٍ اسائِ ثبصخَسد
ثبس یک  

سب دبیبى 
 ّش هبُ

 هؼشٌذار 

ػِ هبُ  ITهؼئَل  کلیِ فشاگیشاى سذٍیي ثشًبهِ اصالح 
 یک ثبس

سب دبیبى 
 ّش هبُ

 هؼشٌذار 

ػِ هبُ  ITهؼئَل  کلیِ فشاگیشاى اقذاهبر اصالحی 
 یک ثبس

سب دبیبى 
 ّش هبُ

 هؼشٌذار 

 

G ارزیابی عولکرد سیستن آهوزشی : 

  19% تا پایاى سال 01شی اعضای هیات علوی به هیساى زعولکرد آهو:ارتقای کیفیت و کویت  19

S   : ساهانذهی وضعیت کتابخانه 
 نحوه پبیش هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا  گروه هدف  نبم فعبلیت

سْیِ چک لیؼز ثشسػی اهکبًبر 
ٍسؼْیالر سفبّی ٍ آهَصؿی 

 فشاگیشاى )کشبثخبًِ  

کلیِ 
 فشاگیشاى 

هؼئَل 
 کشبثخبًِ 

ػِ هبُ 
 یکجبس

دبیبى ػِ 
 هبُ

 هؼشٌذار 

کلیِ  سَصیغ چک لیؼز  
 فشاگیشاى

هؼئَل 
 کشبثخبًِ

ػِ هبُ 
 یکجبس

دبیبى ػِ 
 هبُ

 هؼشٌذار 

کلیِ  سحلیل چک لیؼز
 فشاگیشاى

هؼئَل 
 کشبثخبًِ

ػِ هبُ 
 یکجبس

دبیبى ػِ 
 هبُ

  

کلیِ  سْیِ گضاسؽ ٍ اسائِ ثبصخَسد 
 فشاگیشاى

هؼئَل 
 کشبثخبًِ

ػِ هبُ 
 یکجبس

دبیبى ػِ 
 هبُ

  

کلیِ  سذٍیي ثشًبهِ اصالح 
 فشاگیشاى

هؼئَل 
 کشبثخبًِ

ػِ هبُ 
 یکجبس

دبیبى ػِ 
 هبُ

 هؼشٌذار 

کلیِ  اقذاهبر اصالحی 
 فشاگیشاى

دبیبى ػِ   
 هبُ

  

 



  
 

 

G ارزیابی عولکرد سیستن آهوزشی : 
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S  ، کنفرانس و ... : بررسی حضور اساتیذ در کالسهای اهوزشی 
تبریخ  مسئول اجرا گروه هدف نبم فعبلیت

 شروع

 نحوه پبیش هسینه الزم تبریخ پبیبن

حضَس دس کالع ٍثجز اػبهی 
 اػبسیذ حبضش دس خلؼبر

اػضبی 
 ّیئز ػلوی

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

 هؼشٌذار   هؼشوش 

اسائِ گضاسؽ ثِ هؼبٍى آهَصؿی 
 /هذیش گشٍُ 

اػضبی 
 ّیئز ػلوی

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

 هؼشٌذار   هؼشوش 

اسائِ ثبصخَسد ثِ اػبسیذ دس صَسر 
 ًیبص 

اػضبی 
 ّیئز ػلوی

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

 هؼشٌذار   هؼشوش 

اػضبی  اسائِ ثبصخَسد ثِ داًـکذُ دضؿکی 
 ّیئز ػلوی

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

 هؼشٌذار   هؼشوش 

 

 

G ارزیابی عولکرد سیستن آهوزشی : 

  19% تا پایاى سال 01شی اعضای هیات علوی به هیساى ز:ارتقای کیفیت و کویت عولکرد آهو 19

S   : بررسی حضور اساتیذ در درهانگاه و رانذهای آهوزشی  
تبریخ  مسئول اجرا گروه هدف نبم فعبلیت

 شروع

 نحوه پبیش هسینه الزم پبیبن تبریخ

سذٍیي ثشًبهِ حضَس اػبسیذ دس 
 گبُ ٍ ساًذ آهَصؿیًبدسه

اػضبی 
 ّیئز ػلوی 

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

 هؼشٌذار  دبیبى ّش هبُ هبّبًِ 

اػضبی  دسیبفز گضاسؽ حضَس اػبسیذ 
 ّیئز ػلوی

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

 هؼشٌذار  دبیبى ّش هبُ هبّبًِ

دسیبفز هشخصی ٍ سغییشکـیک یب 
 خبثدبیی اػبسیذ 

اػضبی 
 ّیئز ػلوی

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

 هؼشٌذار  دبیبى ّش هبُ هبّبًِ

اسائِ گضاسؽ حضَس ثِ هؼبٍى 
 آهَصؿی هشکض 

اػضبی 
 ّیئز ػلوی

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

  دبیبى ّش هبُ هبّبًِ 
- 

ثبصخَسد ثِ اػضبی ّیئز ػلوی دس 
 صَسر ًیبص

اػضبی 
 ّیئز ػلوی

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

  دبیبى ّش هبُ هبّبًِ 
- 

کبسآهَصاى  اسائِ ثبصخَسد ثِ هؼبٍى آهَصؿی 
 ٍکبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

دبیبى ّش  هبّبًِ 
 هبُ

 هؼشٌذار 

 



  
 

 

 

G ارزیابی عولکرد سیستن آهوزشی : 

  19% تا پایاى سال 01شی اعضای هیات علوی به هیساى ز:ارتقای کیفیت و کویت عولکرد آهو 19

S   :، فراگیراى  خذهات بستری ( اورشانس ، ارزیابی خذهات درهانی )درهانگاهی 
 نحوه پبیش هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا گروه هدف نبم فعبلیت

بهِ سیضی خْز حضَس فشاگیشاى ثشً
 دس ثخـْب ٍدسهبًگبُ 

کبسآهَصاى 
 ٍکبسٍسصاى 

هؼئَل 
ثشًبهِ سیضی 
  ثخـْب 

دبیبى ّش  هبّبًِ 
 هبُ

 هؼشٌذار 

دس سْیِ ؿشح ٍظبیف فشاگیشاى 
 ثخـْب ٍ دسهبًگبُ 

کبسآهَصاى 
 ٍکبسٍسصاى

دبیبى ّش  هبّبًِ  "
 هبُ

 هؼشٌذار 

فشاگیشاى دس اعالع سػبًی ٍظبیف 
 کالع هزکَس سَخیْی 

کبسآهَصاى 
 ٍکبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

دبیبى ّش  هبّبًِ 
 هبُ

 هؼشٌذار 

خْز  اًشخبة ًوبیٌذُ ّش گشٍُ 
ّوبٌّگی حضَس فشاگیشاى دس 

 ثخـْب ٍ دسهبًگبُ 

کبسآهَصاى 
 ٍکبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ 

دبیبى ّش  هبّبًِ 
 هبُ

هصبحجِ ثب  
 فشاگیشاى

ػٌدؾ هْبسر ّب ٍ خذهبر اسائِ 
 ؿذُ الک ثَگ

کبسآهَصاى 
 ٍکبسٍسصاى

دبیبى ّش  هبّبًِ  
 هبُ

 هؼشٌذار 

 

G ارزیابی عولکرد سیستن آهوزشی : 

  19% تا پایاى سال 01شی اعضای هیات علوی به هیساى ز:ارتقای کیفیت و کویت عولکرد آهو 19

S   :بررسی حضور فرگیراى در کالسهای آهوزشی 
تبریخ  مسئول اجرا گروه هدف نبم فعبلیت

 شروع

 نحوه پبیش هسینه الزم تبریخ پبیبن

ٍسٍد ٍخشٍج فشاگیشاى دس ًظبسر 
 عی دٍسُ آهَصؿی 

کبسآهَساى ٍ 
 کبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ

 هؼشٌذار   هؼشوش

ًظبسر ثش حضَس ٍغیبة دس کالع 
 ّب ٍ ثخؾ ّب 

کبسآهَساى ٍ 
 کبسٍسصاى

اػضبی ّیبر 
 ػلوی 

 هؼشٌذار   هؼشوش

دسیبفز هشخصی ٍ سغییش کـیک یب 
 خبثدبیی فشاگیشاى ٍ ًظبسر ثش آى

ٍ  کبسآهَساى
 کبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ

 هؼشٌذار   هؼشوش

کبسآهَساى ٍ  ثشسػی هیضاى حضَس 
 کبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ

 هؼشٌذار   هؼشوش

کبسآهَساى ٍ  اسائِ ثبصخَسد ٍ سْیِ گضاسؽ 
 کبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ

 هؼشٌذار   هؼشوش



  
 

 

 

G ارزیابی عولکرد سیستن آهوزشی : 

  19% تا پایاى سال 01شی اعضای هیات علوی به هیساى زعولکرد آهو:ارتقای کیفیت و کویت  19

S   : برگساری آزهوى در پایاى دوره 
 نحوه پبیش هسینه الزم تبریخ پبیبن تبریخ شروع مسئول اجرا گروه هدف نبم فعبلیت

اى ٍ صکبسآهَ یبفز ػَاالر اص اػشبدسد
 کبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ

سب دبیبى  هؼشوش
 ّش هبُ 

 هؼشٌذار 

سبیشششخ ػشششئَاالر کشششبسٍسصاى ٍ   
 کبسآهَصاى 

اى ٍ صکبسآهَ
 کبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ

سب دبیبى  هؼشوش
 ّش هبُ

 هؼشٌذار 

ثشگشششضاسی آصهشششَى کشششبسٍسصاى ٍ  
 کبسآهَصاى 

اى ٍ صکبسآهَ
 کبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ

سب دبیبى  هؼشوش
 ّش هبُ

 هؼشٌذار 

اى ٍ صکبسآهَ اصالح ػَاالر 
 کبسٍسصاى

اػضبی 
 ّیبر ػلوی 

سب دبیبى  هؼشوش
 ّش هبُ

 هؼشٌذار 

اػشششالم ًششششبیح آصهشششَى ًٍوششششار 
کششششبسآهَصاى ٍ کششششبسٍسصاى ثششششِ  

 داًـکذُ دضؿکی 

اى ٍ صکبسآهَ
 کبسٍسصاى

کبسؿٌبع 
 آهَصؽ

سب دبیبى  هؼشوش
 ّش هبُ

 هؼشٌذار 

       

 


