
 

 رسالت دانشکده علوم پزشکی ساوه 

به عنوان یکی از واحدهای اقماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  1378 دانشکده پرستاری ساوه در سال تحصیلی

پا به عرصه آموزش عالی کشور گذاشت و فعالیت بهداشتی درمانی اراک با هدف تربیت نیروی کار آمد پرستاری 

بدنبال تاسیس  1392دانشکده در سال  این خود را با جذب دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری آغاز نمود.

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه پس از استقالل از دانشگاه علوم پزشکی اراک زیر نظر 

هم اکنون این دانشکده با  ات بهداشتی درمانی ساوه در حال فعالیت می باشد.دانشکده علوم پزشکی و خدم

این رشته تحصیلی از جمله رشته مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد. 10گسترش دامنه فعالیتهای خود دارای 

ای، کیفیت تعالی مدار را به عنوان اولویت در مسیر بهبود کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره دانشکده

مند، توانمندی اعضاء هیأت علمی و کارکنان را به طور مستمر افزایش دهد و به صورت نظاماول مد نظر قرار می

های این، تمام تالش خود را جهت ارائه آموزشداده تا افرادی مولّد، خلّاق و با انگیزه در محیط کار باشند. بنابر

  دهد.علمی و کاربردی با کیفیت مطلوب و منطبق با نیازهای نظام سالمت کشور برای دانشجویان انجام می

 سالت گروهر

و  کشور  منظور تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص مورد نیاز در سطحگروه مهندسی بهداشت حرفه ای ب

های کاربردی و بنیادی برای حل مسائل ر ارتقاء سطح سالمت جامعه با تاکید بر انجام پژوهشهمچنین مشارکت د

درصدد است با استفاده  این گروه ی علوم و فناوری بهداشت تأسیس شده است.مرتبط با سالمت مردم و توسعه

هایی نظیر تکریم و احترام از آخرین یافته های علمی و انجام پژوهش در حیطه  سالمت شغلی و با تکیه بر ارزش

های اسالمی، قانون مداری، مشارکت جویی و کیفیت محوری و همچنین با ارباب رجوع، حفظ شئونات و ارزش

های نوین و کارآمد تدریس و تحقیق ضمن ارتقاء توانمندی اعضاء هیئت علمی و کارشناسان، با استفاده از روش

در ارتقاء کمی و کیفی سطح سالمت و بهره وری جامعه و محیط تربیت دانش آموختگانی کارآمد نقش خود را 

کار ایفا نماید. از این رو مهمترین ماموریت های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  ، تربیت دانش آموختگانی 

توانمند است که قادرند ریسک فاکتورهای محیطی شایع را به بهترین نحو ممکن شناسایی و ارزیابی و برای کنترل 

 بخشی آنها راهکارهای علمی و کاربردی ارائه نمایند. اثر



 

 چشم انداز

 گروه در آموزشی های فعالیت ارتقاء- 

 گروه در پژوهشی های فعالیت ارتقاء- 

 گروه در اجرایی های فعالیت ارتقاء- 

 گروه در محور فناوری های فعالیت ارتقاء-

 

 آموزش حوزه در اهداف

  

 هدف کلی در حوزه آموزش

 آموزشی ملزومات و دستی باال استاد اساس بر گروه آموزشی های فعالیت ارتقای

 

 اهداف اختصاصی در حوزه آموزش

 گروه دانشجویان در بهتر یادگیری تجارب ایجاد جهت در مناسب آموزشی فضای تامین-

 اجرا حال در آموزشی های برنامه کیفیت ارتقاء-

 آموزشی استانداردهای بر مبتنی آموزشی محیط ایجاد-

 بهداشت دانشکده در مختلف های گروه با ای رشته بین ارتباط تقویت-

 گروه نیاز مورد آموزشی منابع تهیه-

 صنایع از دانشجویان علمی بازدیدهای جهت مناسب بستر کردن فراهم-

 تحصیلی مشاور استاد های برنامه اجرای-

 بهداشت دانشکده سایت رب قراردادن و رشته کوریکولوم آخرین و اساتید درس طرح اخذ-

 دانشجو و استاد بین تعامل افزایش-

 آموزشی های کارگاه در شرکت با آموزشی نوین های شیوه درباره علمی هیئت اعضای توانمندی افزایش-

  یمجاز صورت به آموزشی جلسات از برخی تدریس-

 آموزش کیفیت افزایش جهت مجازی آموزشی جلسات در آموزشی افزارهای نرم جدیدترین کارگیری به-



 

 مجازی فضای در تدریس های شیوه درباره علمی هیئت اعضای توانمندی افزایش-

 دانشکده سایت در گروه اطالعات روزرسانی به- 

 دانشکده EDO دفتر به دانشجویان برای  آموزشی توانمندسازی های کارگاه برگزاری جهت پیشنهاد- 

    ها کنگره و آموزشی های کارگاه در علمی هیئت اعضای شرکت تسهیل-

  

 مختلف نهادهای و ها سازمان به گروه علمی هیات اعضای های توانمندی معرفی و گروه در صنعت با ارتباط برنامه تدوین-

 آموزش حوزه در دانشجویان در خالق تفکر به تشویق و خالقیت روحیه ایجاد- 

 نیمسال هر شروع در دانشجویان آموزشی مشکالت و ها چالش تعیین در دانشجویان مشارکت برای منظم جلسات تشکیل- 

 گروه آموزشی های فعالیت بهبود در شده مطرح پیشنهادات از استفاده و تحصیلی

 یعین شرایط و یدست باال اسناد به توجه با گروه های رسالت و اهداف رسانی روز به خصوص در علمی هیات اعضای نظرات کسب- 

 اساتید توسط نیمسال هر در شده مشخص اهداف تحقق میزان و شده ارائه دروس و برنامه محتوای از درجه 3۶0 ارزشیابی انجام- 

 دانشجویان و

 آموزش حوزه در فراملی و ملی دستاوردهای با دانشجویان آشنایی- 

 پژوهش حوزه در اهداف

  

 هدف کلی در حوزه پژوهش

 دانشجویان و اساتید پژوهشی های فعالیت ارتقای

 

 اهداف اختصاصی در حوزه پژوهش

   علمی هیات اعضای پژوهشی توانمندی افزایش- 

 گروه پژوهش های فعالیت در دستی باال اسناد به توجه- 

 گروه در پژوهشی الزم های زیرساخت ایجاد به کمک- 

 مختلف نهادهای و ها سازمان جامعه، نیاز بر مبتنی و کاربردی تحقیقات انجام راستای در ها سازمان سایر از پژوهشی اعتبارات جذب افزایش- 

  اجتماعی پذیری مسئولیت جهت در پژوهشی الزم های زیرساخت ایجاد به کمک-

 شرایط در هجامع سالمت سواد ارتقاء جهت جامعه سالمت با مرتبط نهادهای و ها سازمان سایر و بهداشتی معاونت با تعامل و همکاری- 

 بحرانی

  ها دانشکده یا و آموزشی های گروه سایر با تعامل در سالمت ارتقاء حوزه در ای رشته چند و ای رشته بین تحقیقات تقویت-

  پژوهش در اخالق های کارگاه در شرکت جهت در دانشجویان به رسانی اطالع و تشویق- 

 جامعه و سالمت حوزه مشکالت حل محوریت با پژوهش حوزه در ای حرفه و تیمی کار روحیه ایجاد-

 المللی بین و کشور دانشگاه، سطح در پژوهشی-علمی مختلف مجالت داوری در همکاری- 

 دانشکده سایت در اساتید رزومه رسانی روز به- 

 آموزش در پژوهش های طرح ارائه به علمی هیئت اعضا تشویق- 



 
 ها کنگره و ها همایش در شرکت جهت دانشجویان به رسانی اطالع- 

 المللیبین و ملی تخصصی و علمی هایانجمن در فعال شرکت-

 معتبر مجالت در مقاالت انتشار -

 پزشکی درعلوم اخالق اصول رعایت ترویج- -

 یازن بر مبتنی تحقیقات انجام جهت در مختلف نهادهای و ها سازمان به گروه های توانمندی معرفی و گروه در صنعت با ارتباط برنامه تدوین-

 ها آن

 اهداف در حوزه اجرا

 هدف کلی در حوزه اجرا

 دانشگاه از خارج و داخل دانشکده، سطح در اجرایی امور روند بهبود به کمک

 

 اجرا حوزه در اختصاصی اهداف

 دانشگاه و دانشکده مالی و پشتیبانی معاونت با همکاری- 

 گروه عملیاتی و استراتژیک  برنامه تدوین-

 اداری امور انجام در دانشجویان راهنمایی-

 گروه سایت در غیره و پروپوزال تصویب مراحل مانند هایی فعالیت انجام فرایند و فلوچارت خصوص در رسانی اطالع و تهیه- 

 گروه سایت رسانی روز به- 

 دانشگاه و دانشکده سطح در تحقیقاتی مراکز و مجالت با همکاری- 

 ناوریف حوزه در اهداف

  فناوری حوزه در کلی هدف

  نوآوری و فناوری هایتوانمندی افزایش طریق از دانشگاه جایگاه و اقتدار ارتقای

  فناوری حوزه در یصاختصا اهداف

  نوآوری و فناوری تقاضای و عرضه هایبخش بین تبادالت تسهیل و «جامعه» و «صنعت» با «دانش» ارتباط ارتقای-

  محور تقاضا کاربردی، هایپژوهش توسعه و هدایت هدفمندسازی،-

  مختلف سازمانهای با فناوری –پژوهشی همکاری های کمیته تشکیل-

  دانشجویان و علمی هیئت اعضای بین در کارآفرینی فرهنگ اشاعه خصوص در ریزی برنامه-

 نآموختگا دانش و دانشجویان علمی، هیئت اعضای برای کارآفرینی زمینه در پژوهشی و آموزشی خدمات و مشاوره ارائه-

 


