رسالت:
دانشکده پزشکي بندرعباس در جهت پیشبرد سیاستهاي کالن جمهوري اسالمي ايران و تحقق استاندارد هاي پايه
آموزش پزشکي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي فعالیت ميکند .اين دانشکده رسالت خود را در تربیت
پزشکاني مورد نیاز در سطح استان ،کشور و در صورت ضرورت خارج از کشور ،متعهد ,مسئولیت پذير ,متفکر و منتقد ,
آشنا با وظايف خود و اولويتهاي سالمت کشور و توانمند در ارائه خدمات ارتقا سالمت ,پیشگیري ،تشخیص  ,درمان
بیماريها و بازتواني  ,مديريت مراکز بهداشتي ،درماني و فعالیتهاي وابسته به آن  ,هدايت و رهبري ديگر کارکنان و
آموزش به آحادافراد جامعه ميداند که اين مهم را با استفاده از فضا و امکانات آموزشي استاندارد ،اعضاي هیئت علمي
که تالش در گسترش مرزهاي دانش  ،برخورداري ازانگیزه هاي دروني قوي ،روزامدي در علم  ,رعايت عدالت در
سالمت و حمايت از بیمار و جامعه را سرلوحه کار خود قرار مي دهند و پايبندي به قولنین و مقررات ،دستورالعمل ها و
بخشنامه هاي ارسالي از سوي وزارت متبوع به انجام خواهد رساند.

ارزشهاي حاکم:
تاکید بر حفظ کرامت انساني
رعايت اخالق حرفه اي
انجام کار گروهي
عدالت محوري در آموزش
مشتري مداري
نظم،مهارت و خالفیت
رعايت حرمت علم و حامالن علم
تالش مداوم در فراگیريو آموزش و اجتناب از غرور علمي

اهداف کالن :
-1ارتقاء کیفیت خدمات آموزشي و پژوهشي ودرماني
-2تکمیل نیروي انساني و ارتقاء سطح تخصصي اعضاء هیئت علمي و کارکنان دانشکده
-3بهبود ساختار فیزيکي و تجهیزات آموزشي و پژوهشي ودرماني
-4افزايس مستمر ا انگیزه نشاط و شادابي در بین دانشجويان ،پرسنل بخش و اعضاء هیأت علمي .
دانشکده پزشکي بندرغباس برآن است تا با انجام فعالیتهاي زير به اهداف فوق دست يابد
- 1پیاده سازي گام به گام استانداردهاي پايه آموزش پزشکي در حوزه هاي هفت گانه بر اساس نشانگر هاي تدوين شده در
دانشکده پزشکي بندرعباس و بر اساس اولويتهاي تعیین شده در کمیته هاي برنامه ريزي علوم پايه و بالیني
 - 2تامین فضا ،امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت پیاده سازي استانداردهاي آموزش پزشکي
- 3جذب بودجه مورد نیاز جهت پیاده سازي استانداردها
 - 4تدوين و اجراي برنامه براي افزايش جذب و ماندگاري متعهد ترين,عالمترين ,با انگیزه ترين و خالق ترين اعضاء هیأت
علمي ،کارشناسان و کارمندان در دانشکده
 -5ايجاد روحیه و زمینهي مشارکت و همکاري در بین اعضاء هیأت علمي ،دانشجويان ،کارکنان
 -6ارتقاء رتبهي دانشکده پزشکي در مقايسه با ساير دانشکدههاي پزشکي جمهوري اسالمي ايران
 -7برقراري روابط بین دانشگاهي جهت همکاري با دانشگاههاي داخل و خارج از کشور.
-8برنامه ريزي جهت حمايت ازانتخابات دانشجوئي براي شوراها و تشکلهاي قانوني در دانشکده.

