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:رسالت و اهذاف  

 :رسالت

تزبیت ًیزٍی اًغبًی آگبُ کِ بب کغب تَاًبیی ّبی حزفِ ای ٍبْزهٌذی اس داًؼ ٍتکٌَلَصی رٍس ،خذهبت 

ّوچٌیي . هَرد ًیبس رادر ببالتزیي عطح اعتبًذارد جْت حفظ ٍتبهیي عطح عالهت بیوبر ٍجبهعِ ارائِ دٌّذ

ارتقبی عطح داًؼ پیزاپشؽکی اس طزیق فزایٌذ یبدگیزی داًؾجَیبى، افشایؼ عطح فعبلیت ّبی آهَسؽی ٍ 

 تحقیقبتی ٍ بْزُ هٌذ عبختي جبهعِ اس ًتبیج فعبلیت ّبی آهَسؽی ٍ تحقیقبتی ٍخذهبتی 

 اهداف و برنامه های آموزشی: 

  مدتکوتاهاهداف و برنامه های آموزشی : 

 تَاًوٌذ عبسی اعضبی ّیبت علوی اس بعذ آهَسؽی 

  ٍ ارتقبی عطح داًؼ ٍ آگبّی هغئَلیي، هتخصصیي ٍ ارائِ دٌّذگبى خذهبت بْذاؽتی ٍ درهبًی

  ؽٌبخت عوَهی افزاد جبهعِ در هَضَعبت حیطِ رؽتِ ّبی داًؾکذُ

 ارتقبی داًؼ هقبلِ ًَیغی داًؾجَیبى 

 ارتقبی عطح آهَسػ ٍ پضٍّؼ داًؾجَیبى 

  ارتقبی کیفیت کبرآهَسی در عزصِ داًؾجَیبى 

 تزٍیج اعتفبدُ اس رٍػ ّبی ًَیي آهَسػ در کالط ّبی درط تَعط اعبتیذ 

  ُایجبد سهیٌِ هؾبرکت در طزح ّب ٍ پبیبى ًبهِ ّبی هؾتزک بب عبیز گزٍُ ّبی آهَسؽی داًؾگب

 علَم پشؽکی لزعتبى 

 تؾَیق داًؾجَیبى هغتعذ بزای اًجبم طزح ّبی تحقیقبتی 

  ارسیببی فعبلیتْبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اعضبء ّیبت علوی ٍ داًؾجَیبى گزٍُ در ّز تزم 

 

 

 



  مدتبلنداهداف و برنامه های آموزشی : 

 ُبغتزعبسی هٌبعب جْت تبعیظ هقبطع تحصیالت تکویلی در داًؾکذ 

 ُارتقبی عطح علوی ٍ آهَسػ داًؾکذ 

 بغتزعبسی السم بزای راُ اًذاسی عیغتن آهَسػ هجبسی 

 حضَر در ّیئت بَرد تخصصی جْت طزح عَال هقبطع هختلف 

 ّوجٌیي حضَربزًبهِ ریشی ؽذُ اعبتیذ گزٍُ در بزًبهِ , آهَسػ ّوگبًی اس طزیق هزکش بْذاؽت

 رادیَ ٍ تلَسیَى, ّبی آهَسؽی رعبًِ ّبی جوعی هثل رٍسًبهِ ّب

  اًجبم طزح تحقیقبتی بزای ارائِ بِ جؾٌَارُ ؽْیذ هطْزی 

 

  پژوهشیاهداف و برنامه های: 

 : هذتکَتبُ پضٍّؾیاّذاف ٍ بزًبهِ ّبی  .1

  ًوزُ کبر تحقیق اس ًوزُ کل  5پضٍّؼ  اسابتذای دٍرُ بصَرت  -

 علَم ٍ في آٍریْبی ًَیي هزکش تحقیقبت بغتز عبسی السم بزای اخذ هجَس ٍ راُ اًذاسی  -

ارتقای سطح پژوهش دانشکذه در راستای دستورالعمل جذیذ وزارتخانه برای ارزشیابی فعالیت  -

 های پژوهشی دانشکذه ها

 : مذتبلنذ پژوهشیاهذاف و برنامه های  .2

   هٌجز ؽَد(Team working)راُ اًذاسی پزٍصُ ّبئی در داًؾگبُ  کِ بِ تحقیقبت گزٍّی  -

 ٍ ًیش لزعتبى پبیبى ًبهِ ّبی هؾتزک بب دیگز گزٍُ ّبی آهَسؽی داًؾگبُ علَم پشؽکی ٍطزح ّب اًجبم  -

 .کؾَردیگز داًؾگبُ ّبی 

 علویبزگشاری حذاقل یک کبرگبُ  -

 
 

 

 

 
 
 
 


