
 (1404-1399نقشه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان )

ی و غیر حضوری( و پژوهش های کاربردی و همچنین تربیت دانش آموختگان جهت پاسخگویی رارائه و توسعه دانش و نوآوری در برنامه های آموزشی )حضو سالتر

 جامعه و توسعه علمی کشور توسعه علمی کشور با اتکا به اعضاء هیات علمی و کارکنان مجرببه نیاز سالمت 

 پیشگام در زمینه ارتقا دانش و پژوهش و تولید ثروت در بین دانشکده های پرستاری و مامایی چشم انداز

 

 تولید ثروت منظر مالی

توسعه نوآوری و انجام 

 تحقیقات کاربردی

 خدمت رسانی/ محصول سازی اندازی شرکت های دانش بنیان کارآفرینی و راه

 

 ارزش افزایی برای ذینفعان منظر مشتری

 ایجاد  برتری برای دانشکده در سطح ملی )مرجعیت( برند سازی و کسب شهرت بای دانشکده

 

 

 افزایش تولید علم، فناوری و خلق دانش

منظر فرایندهای 

 داخلی

فرایند شبکه سازی )تقویت 

بین رشته ای با گروههای 

مرتبط در حوزه سالمت و 

وزارت علوم در راستای حیطه 

 تمرکز(

تاسیس و توسعه رشته ها و 

مقاطع مرتبط با حیطه های 

 تمرکز

توسعه هیات علمی 

رشته ها با توجه به 

 حیطه تمرکز 

بهبود کیفیت آموزش و 

 پژوهش و سایر خدمات

همکاری و مشارکت در 

منفعه در خدمات عام ال

 راستای مسئولیت اجتماعی

تاسیس و توسعه نهاد 

های علمی با توجه به 

حیطه تمرکز )کمیته و 

انجمن های علمی، مراکز 

تحقیقات، مراکز ارائه 

خدمت، مراکز رشد، 

 پارک علم و فناوری و....(

 

جذب و بورسیه دانشجو 

 مرتبط با حیطه تمرکز

طراحی و استقرار نظام 

پایش و حاکمیت 

 آکادمیک

تسهیل شرایط برای 

 انتشار آثار علمی

آموزش همگانی و 

 مداخالت اجتماعی

 



 افزایش توانمندیهای دانشکده در آموزش، پژوهش و ارائه سایر خدمات

توسعه و ارتقا زیر ساختهای فیزیکی  منظر یادگیری و رشد

و تجهیزاتی مرتبط با حیطه تمرکز 

 در راستای نیل به مرجعیت علمی

مدیریت اطالعات سالمت در راستای هدایت طرحهای تحقیقاتی 

 کاربردی

 ظرفیت سازی سرمایه های انسانی و فرهنگ سازی

پژوهش و  دانش محوری ارزشها

 خردورزی

عدالت ورزی در ارائه خدمات  دینداری و اخالق گرایی

 آموزشی

پاسخگویی و مسئولیت 

 پذیری

 کیفیت مستمر خدمات

 


