سند رسالت دانشکده پزشکی آبادان

 رسالت دانشکده پزشکی ): (Missionحوزه فعاليت دانشكده پزشكي آبادان در زمينه آموزش ،پژوهش و درمان مبتني بر توسعه ارتقاء سالمت و برآورد نيازهای سالمت
جامعه محلي مي باشد .اين دانشكده وظيفه تعليم ،تربيت و تأمين دانش آموختگان برتر ،توانمند و متعهد در رشته پزشكي جهت
نظام سالمت كشور را بر عهده دارد .آموزش دانشجويان با جديدترين شيوه های تدريس و منطبق بر استانداردهای نوين آموزش
پزشكي ،با تخصيص بهينه امكانات ،تجهيزات ،منابع ،تكنولوژی دانشگاهي ،بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني با حداقل هزينه و
نيز ارتباط با مراكز علمي داخل و خارج كشور انجام خواهد شد .اين دانشكده تالش مينمايد كه در محيطي علمي و پويا كه زمينه
ساز ايجاد رابطه منطقي و صميمي بين دانشجو ،استاد و محيط است و با توجه به سياست ها و راهبردهای هيات رييسه و هيات
امنای دانشگاه كالن منطقه چهار آمايشي و اولويت های وزارت بهداشت و سازمان جهاني بهداشت ،تسهيالت الزم از جديدترين
تكنولوژی ها و دستاوردهای نوين حوزه آموزش پزشكي را برای مطالعه و تحقيق در شاخههای مرتبط با رشته پزشكي جهت اساتيد
و دانشجويان مستعد و كاركنان فراهم سازد و از طريق برگزاری كالس ها و كارگاه های آموزش مداوم زمينه را برای فراگيری
مهارتها ،توانايي فعاليت در عرصه های آموزشي ،پژوهشي و درماني را برای آنان در جامعه ايجاد نموده تا بتوانند افرادی مسئوليت
پذير جهت مشاركت در فعاليت های اجتماعي ،ارتباط مستمر و مناسب با سازمان های بيمه ای و ارائه دهنده بهترين خدمات سالمت
در حوزه پزشكي باشند .ايجاد چنين محيطي نشانگر تعهد ،عالقه مندی و پايبندی ما به سند چشم انداز جمهوری اسالمي ايران در
افق  1404هجری شمسي و نقش خالقيت ،پژوهش و نوآوری در عرصه آموزش نوين پزشكي خواهد بود .ما بر اين باوريم كه حفظ
كرامت و حقوق انسان ها ،برخورداری از وجدان كاری ،توسعه سالمت و رفاه به دور از تبعيض ،ركن اساسي فرهنگ اسالمي-ايراني
است و سرلوحه رسالت ما مي باشد .مسلمأ برای نيل به اين اهداف واال ،اهداف كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدتي را برنامه ريزی
نموده ايم ،از آنجا كه پزشک يک انسان از خود گذشته بوده و پزشک مسلمان با نگاه واالتری به دردمندان مينگرد ،همواره روح
كلي آموزش پزشكي بر اساس حس انسان دوستي وكسب رضايت الهي و شرافت خدمت به انسان ها برنامه ريزی مي گردد.

چشمانداز (:)Vision
تربيت نيروی انساني آگاه ،متعهد به ارزش ها و اصول اسالمي و انساني و خبره و كارآمدی كه بتواند با كسب توانمندیهای حرفهای
و بهره مندی از دانش روز ،خدمات مورد نياز درماني ،پيشگيری و آموزشي مقرون به صرفه را در باالترين سطح جهت تأمين عادالنه
خدمات سالمت ،حفظ و ارتقاء سالمت و پيشگيری از بيماری ها ،ارتقاء كيفيت و سالمت و بهداشت زندگي افراد جامعه ارائه دهد تا
حرفه پزشكي به سطح اول منطقه و جايگاه شايسته بين المللي ارتقاء يابد.
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ارزش ها (:)Values

دانشكده در ارائه خدمات فعاليت های آموزشي خود به اصول و ارزش های زير پايبند است:


حفظ كرامت انساني در انجام تكاليف سازماني



انسجام و هماهنگي درون و برون سازماني



عدالت محوری در ارائه خدمات



مسئوليت پذيری و پاسخگويي در قبال مشتريان



اخالق گرايي در نظام مديريت سازمان



هدفمندی در انجام فعاليت ها



سالمت نگری با اولويت پيشگيری



دانش محوری



كيفيت گرايي
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