بیانیه رسالت دانشکده پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان

رسالت دانشکده پزشکی در رابطه با آموزش پزشکی عمومی با در نظر گرفتن نیازهای سالمت جامعه و با توجه به
اسناد باالدستی و ارزشها و پاسخگویی اجتماعی توسط ذینفعان اصلی دانشکده تدوین گردیده است .رسالت این
دانشکده در زمینه آموزش ،پژوهش و درمان مبتنی بر نیازهای سالمت جامعه می باشد و این دانشکده وظیفه
تعلیم و تربیت دانشجویان بر اساس روش های نوین آموزش را به عهده داشته و در این زمینه از امکانات ،تجهیزات،
منابع و تکنولوژی های نوین آموزشی استفاده می نماید .امکانات بیمارستانی و توانمندی های درمانی و سرآمدی
در حیطه درمان ،محیطی مناسب را برای آموزش دانشجویان بر اساس نیاز های جامعه فراهم آورده است.
این دانشکده همواره تالش می نماید تا با ایجاد محیطی پویا و علمی و همچنین ایجاد رابطه علمی ،منطقی و
صمیمی بین اساتید ،دانشجویان و کارکنان شرایط را به گونه ای فراهم نماید تا دانشجویان ضمن فراگیری
توانمندیها و مهارتهای الزم در عرصه های آموزشی ،پژوهشی و درمانی نیازهای جامعه را تشخیص داده و برای
رفع آنها اقدام نمایند و افرادی متعهد با توانمندی یادگیری مادام العمر فارغ التحصیل شوند ،این افراد توانایی
پیشرفت و تحصیل در سطوح باالتر و ارائه خدمت به جامعه را به نحو احسن خواهند داشت .همچنین در خصوص
اساتید نیز این دانشکده تالش می نماید که بهترین اساتید در حیطه های مختلف علوم پایه و بالینی را جذب
نماید.

اهداف دانشکده پزشکی:
 .1طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیاز های آموزشی مبتنی بر نیاز های جامعه (با بیماریها و
ریسک فاکتور ها)  ،فن آوری های مرتبط با پیشگیری ،تخصص و درمان در حوزه سالمت (مداخالت
سالمت) و مرز های دانش در حوزه سالمت در کشور
 .2تهیه راهنمای بالینی (گایدالین ها) بر اساس نیاز های جامعه (با بیماریها و ریسک فاکتور ها)  ،فن
آوریهای تشخیصی و درمانی (مداخالت سالمت ) و مرز های دانش در حوزه سالمت در کشور.
 .3بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی (کوریکولوم ها) در راستای پاسخگویی به نیاز های جامعه ،فن
آوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی)
 .4جذب هیات علمی مورد نیاز بر اساس نیازها
 .5اعتالی اخالق حرفه ای و پزشکی در دانشکده پزشکی
 .6برگزاری دوره های تخصصی و فوق تخصصی برای اساتید علوم پایه و بالین
 .7اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه های برتر
 .8برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی جهت اساتید به منظور توانمند سازی آنان جهت تدریس به
زبان انگلیسی و تسهیل حضور آنان در کنگره ها و سمینار ها و فلوشیپ های بین الملل.
 .9همکاری در زمینه جذب گردشگر سالمت با توجه به موقعیت ممتاز و بین الملل منطقه آزاد اروند.
 .10توسعه آموزش مجازی در دانشکده پزشکی
 .11ارتقاء نظام ارزیابی آزمونها در دانشکده پزشکی

 .12تثبیت و ارتقاء اعتبار آموزشی دانشکده پزشکی
 .13نظامند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی خدمات آموزشی در دانشکده پزشکی و بیمارستان های
آموزشی تابعه
 .14توسعه فضاهای آزمایشگاهی  ،مرکز مهارت های بالینی و غیر بالینی
ارزش ها:
رسالت دانشکده پزشکی آبادان  ،افزایش سالمت و کیفیت زندگی مردم با تربیت عادالنه فرزندان این آب و خاک
و با حفظ کرامت انسانی و رعایت اصول اخالق حرفه ای و در پرتو ارزش های متعالی دین مبین اسالم و حقوق
شهروندی با دسترسی کافی متخصصین حرف پزشکی به انجام می رساند.

