برنامه استراتژیک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

مقدمه :
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه  ،دانشکده ای دولتی و مستقل است که با
هدف ارائه خدمت به مردم مراغه و شهرستان های مجاور در سال  1391از شبکه بهداشتی درمانی به
دانشکده ارتقا یافت .این دانشکده به عنوان جزئی از نظام سالمت ملی دارای معاونت بهداشتی ،درمانی
و آموزشی و پژوهشی می باشد.
حوزه درمان این دانشکده دارای 372تخت بستری  ،سه بیمارستان جنرال و دارای بخشهای تخصصی و فوق
تخصصی( NICUنوزادان ) و کلینیک های بیمارستانی فعال و تجهیزات سرمایه ای ( سی تی اسکن اسپیرال
و  ) MRIمی باشد.
حوزه آموزشی دانشکده دارای رشته های پرستاری ،علوم آزمایشگاهی ،بهداشت عمومی ،فوریت های
پزشکی و هوشبری است.
حوزه بهداشت دانشکده دارای  14مرکز بهداشتی درمانی و  72خانه بهداشت اصلی و آزمایشگاه می
باشد.

رسالت:
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه با هدف ارائه خدمات سالمت در جنوب استان
آذربایجان شرقی در سال  1391ایجاد شده است .رسالت این دانشکده " ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی
،آموزشی و پژوهشی باکیفیت به مردم منطقه و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز حوزه سالمت" بوده و این
دانشکده با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مدرن ،وظایف آموزشی  ،پژوهشی ،بهداشتی
و درمانی خود را از طرق زیر انجام می دهد :



تربیت نیروی انسانی در رشته های علوم پزشکی در جهت پاسخگویی به نیازهای علمی و
پژوهشی حوزه سالمت



ارائه خدمات سالمت (بهداشتی ،درمانی و توانبخشی) جامع و با کیفیت به کلیه جمعیت تحت
پوشش شهری و روستایی



ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی بالینی)  )NICUو تشخیصی (سی تی اسکنMRI ،و
آزمایشات تخصصی) برای مراجعین منطقه جنوب استان آذربایجانشرقی



انجام پژوهش های کاربردی با تاکید بر )  )HSRو تحقیقات بنیادی

چشم انداز:


می خواهیم با تمرکز بر نوآوری در توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی  ،درمانی  ،آموزشی و
پژوهشی به یک دانشکده مطرح و تاثیرگذار و قطب سالمت جنوب استان تبدیل گردیم.

ارزش ها :


ما معتقد به حفظ کرامت انسانی(رضایت مشتریان و کارکنان) در زمان ارایه خدمات و در محیط کار
می باشیم .



ما معتقد به ایجاد یک محیط همدل و همکار برای توسعه کار تیمی در سازمان هستیم.

