
 رسالت دانشکده بهداشت :

مؤثر به منظور تأمین،  و متعهد خالق، کارآمد، انسانی نیروی رسالت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، تربیت

های علمی کاربردی می  جامعه و توسعه پژوهش نیازهای با آموزش متناسب حفظ و ارتقاء سطح سالمت مردم از طریق ارائه

 باشد.

 : چشم انداز

و هماهنگ با برنامه 4141این دانشکده بر آن است تا در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز افق 

تحول و نوآوری در آموزش عالی، با تربیت نیروهای متخصص و گسترش فعالیت های پژوهشی، طی پنج 

دهم و در کل دانشگاه  سال آینده در کالن منطقه یک به جایگاه سوم، در دانشگاه های تیپ دوم به جایگاه

 های علوم پزشکی کشور به جایگاه بیستم برسد.

 

 )بلند مدت (: اهداف کلی

 ارتقاء جایگاه آموزشی دانشکده بهداشت درسطح کالن منطقه یک، کشوری  و بین المللی .1

 ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشکده بهداشت درسطح کالن منطقه یک، کشوری  و بین المللی .2

 کیفی خدمات فرهنگی و دانشجویی دانشکده بهداشت در سطح دانشگاهارتقاء کمی و  .3

 بهبود ساختار و تشکیالت دانشکده بهداشت   .4

 

 

 اهداف اختصاصی) کوتاه مدت(: 

G1ارتقاء جایگاه آموزشی دانشکده بهداشت درسطح کالن منطقه یک، کشوری و بین المللی : 

O1 G1   کالن منطقه یک های بهداشت دانشکده بین در آموزشی های شاخص ساسا بر کالن منطقه یک سوم جایگاه به یابی دست 

O2 G1 کشور های بهداشت دانشکده بین در آموزشی های شاخص ساسا جایگاه بیست ام کشوری بر به یابی دست 

O3 G1 سایت اطالعات به ستناد جهان با دانشگاههای بین در دانشگاه ای رتبه 444 ارتقاء در مشارکت  
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O4 G1 منطقه و کشور نیازجامعه استان، جدید کارشناسی ارشد مورد رشته 2 حداقل اندازی راه و ایجاد 

O5 G1 رشته 2 حداقل اندازی راه و ایجاد MPH جامعه استان، منطقه و کشور نیاز مورد 

O6 G1 استان، منطقه و کشور نیاز جدید کارشناسی مورد رشته 2 حداقل اندازی راه و ایجاد 
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O7 G1 کالن منطقه یک با دانشگاههای مشترک دوره یا رشته یک حداقل ایجاد 

O8 G1 ایجاد و راه اندازی آموزش مجازی در دانشکده بهداشت 

O9 G1   این در محوری نقش ایفای المللی در حوزه آموزش و بین همکاریهای برنامه ریزی برای اجرای حداقل یک برنامه از طریق 

 همکاریها

 

 

 

O10 G1 صنعت و سازمان ها ی مرتبط با سالمت در  با دانشکده ارتباط برنامه ریزی برای عقد حداقل پنج تفاهم نامه در راستای

 معاونت های دانشگاه سطح استان و

 O11 G1 بهبود کیفیت برنامه های آموزشی دانشکده مبتنی بر نیاز جامعه متناسب با آیین نامه های آموزشی 

G2 ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشکده بهداشت درسطح کالن منطقه یک، کشوری و بین المللی 

O1G2 داشت کالن منطقه یکهای به دانشکده بین در پژوهشی های شاخص اساس بر منطقه یک کالن سوم جایگاه به یابی دست 

O2 G2 های بهداشت کشور دانشکده بین در پژوهشی های شاخص اساس جایگاه پانزدهم کشوری بر به یابی دست 

O3 G2 بین دانشگاههای جهان با استناد به اطالعات سایت  در دانشگاه ای رتبه 444 ارتقاء در مشارکت 
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      O4 G2  توسعه کیفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت 

O5G2 سوم دانشگاه نسل سمت به حرکت رویکرد با دانش بنیان محصوالت تولید و حداقل دو شرکت ایجاد 

O6G2   این در محوری نقش ایفای حوزه پژوهش و المللی در بین برنامه ریزی برای اجرای حداقل یک برنامه از طریق همکاریهای 

 همکاریها

O7G2 صنعت وسازمان ها ی مرتبط با سالمت و نیاز  با دانشکده ارتباط برنامه ریزی برای عقد حداقل پنج تفاهم نامه در راستای

 جامعه در سطح استان 

O8G2   بهبود کیفیت فعالیت های پژوهشی دانشکده مبتنی بر نیاز جامعه 

 G3 کمی و کیفی خدمات فرهنگی و دانشجویی دانشکده بهداشت در سطح دانشگاهارتقاء 

O1G3 و شوراهای منتخب دانشجویی توسعه کمی و کیفی انجمن های علمی 

O2G3   توسعه فعالیت مشاوره ای دانشجویی 
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O3G3 تسهیل در افزایش مشارکت دانشجویان دانشکده در برنامه های علمی و فرهنگی دانشگاه   

O4G3 فزایش مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده در برنامه های علمی و فرهنگی دانشگاها  

O5G3  دانش آموختگان از طریق ارتباط با آنها  ارتقای مهارتهای حرفه ای 

G4 بهداشت دانشکده تشکیالت و ساختار بهبود 

 O1G4 درصد 14میزان  به حداقل دانشجو به علمی هیات اعضاء تعداد افزایش نسبت 

 

 

O2G4  درصدی کارشناسان توانمند در حوزه های آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و خدمات  04برنامه ریزی برای افزایش

 دانشجویی 

O3G4  توسعه کمی و کیفی زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه منابع انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی مستقل دانشکده بهداشت 

 


