
 

 دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران

   راهبرديبرنامه 

  رسالت 
 دران آينده برارويي آينده است كه به عنوان رهمأموريت ما آموزش و الهام بخشيدن به گروه متنوعي از داروسازان و دانشمندان د

. ما به تالش مي نمايند مردممراقبت از بيمار و سالمت خدمات دارويي و نظام سالمت، پاسخگويي به نيازهاي جامعه، بهبود پيشبرد 
هاي الزم براي ها، رفتارها و نگرشها، توانايي، انتشار و استفاده از دانش جديدي هستيم كه فارغ التحصيالن ما را با مهارتتوليددنبال 

هاي استفاده از دارو، حمايت مديريت سيستماي ، هاي بيمار محور بين حرفهدر ارائه مراقبت بنيادي و تخصصياستفاده از علوم 
. مجهز سازد هاي بهداشتي امروز و فردامشكالت مراقبترفع راه حل براي  مشاركتي و پياده سازي ارائهسالمت و تندرستي جامعه، و 

مرتبط با دارودرماني پيشگام هاي نوآورانه و دارويي و انجام تحقيقات توسعه فن آوريكارآفريني و را در  رهبره نقش دانشكداين 
  كند.مي اجراشامل علوم پايه، باليني و اداري براي كشور، ملت و جهان 

 

  چشم انداز
از و اين كار را  داشتهكشور ارتقاي سالمت  ، سعي درسالمت در نظامداروسازي جايگاه داروساز و علم در  تحولاز طريق ايجاد ما 

  اي انجام خواهيم داد.بين رشتهخالقانه و پژوهش  فناوري در توليد دانش، طريق نقش آفريني

 

 ارزش ها

 داروسازي و خدمات ، صنعت، عرصه بالينيآوري در آموزش، پژوهشنو و تعهد به تعالي 

 انش جديد و پيشرفت حرفه داروسازيتعهد به كشف د 

 تبيين جايگاه داروساز در نظام سالمت 

 توانمند براي تامين نيازهاي جامعه ان متعهد وتربيت داروساز 

 و ارتقاي سطح علمي جامعه و كشور و فن آوري پژوهشي، اي آموزشيهپيشبرد همزمان برنامه  
  و ارتقاي كارآفريني و فناوري به منظور داشتن محصوالت و فارغ التحصيالني متناسب با اهداف دراز مدت كشور حمايت  
  هستيم آن خدمتگزاركه  امعه اييكديگر و ج هايتفاوتاحترام به شأن، حقوق، فرهنگ و  
 فارغ التحصيالن دانشجويان و ،ت علمي، كاركنانااي اعضاي هيدقيق، ارزيابي و توسعه حرفه بازبيني 

  خودگردان وفعال  ،هاي مادام العمربه عنوان يادگيرنده دانشجويانپشتيباني از نقش 

  شفافيتارج نهادن به مسئوليت پذيري، پاسخگويي و  

  



 اهداف و راهبردها

ايجاد و حفظ برنامه هاي توسعه شغلي و آموزشي كه دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران را به  .1
  .نهاد برتر آموزش، توسعه و حمايت از جايگاه رشته داروسازي تبديل كند

 سالمتتوسعه درك عموم مردم از نقش حياتي، جايگاه و خدمات داروسازان در نظام  -

 تبيين نقش اساسي داروسازان در مراقبت هاي بهداشتي از افراد سالم و بيمار مبتني بر ارزش هاي نظام سالمت -

 در جامعهارزش داروساز جايگاه و افزايش آگاهي در ميان تمام ذي نفعان مختلف در مورد  -

 فرصت هاي شغلي براي رشته داروسازي ايجاد -

 خصوصا خدمات بيمار محورارائه خدمات متنوع توسط داروسازان  مدلاجراي برنامه هاي توسعه و  تبيين چشم انداز، -

برنامه ريزي براي آموزش هاي فوق برنامه به منظور تمركز استراتژيك در توسعه آموزش، تحقيقات و جايگاه رشته  -
  داروسازي

  

  گسترش و ارتقاي آموزش .2

 رچه و پاسخگو به نيازهاي جامعه و نظام سالمتطراحي برنامه درسي پويا (ديناميك)، پيشرفته، يكپا -

 ياددهي در ارائه دوره ها و برنامه ها-توسعه روش هاي نوين يادگيري -

آموزش، برنامه درسي به منظور افزايش همكاري هاي بين رشته اي و القاي نوآوري در رتقاي فرصت هاي و ا حفظ -
 خدمات داروييپژوهش و 

جذب عالقمندي ها در حوزه هاي مختلف خدمات دارويي،  به منظوردرسي برنامه  يفرصت ها رتقايو ا حفظ -
 و تحقيق و توسعهآموزش مراقبت هاي بهداشتي، 

 توسعه برنامه هاي آموزشي تخصصي و مهارتي -

 
  

  نجام تحقيقات نوآورانه و فناورانه بين رشته اي با توجه به نيازهاي جامعها .3

و نيازهاي ذي نفعان دانشكده در عرصه هاي مختلف اعم از بالين، توجه و نظارت بر وضعيت و مسائل نظام سالمت  -
 صنعت و خدمات دارويي براي تعيين اولويت هاي پژوهشي دانشكده

تبيين نقاط قوت تحقيقات پژوهشي و تبليغ سرمايه هاي فكري دانشكده براي مخاطبان هدف براي به حداكثر رساندن   -
حوزه هاي مرتبط با سالمتي افراد (به عنوان مثال فارماكوژنوميك لف مانند تاثير، شناخت و همكاري در زمينه هاي مخت

(به  نوين شيمي دارويي و فارماكوكينتيك)، سيستم هاي دارورساني اپي) ، كشف دارو (به عنوان مثالو فارماكوتر
 عنوان مثال نانوداروها) و ....

ر نظام سالمت از طريق منابع مختلف اطالع اخبار مرتبط با پژوهش هاي صورت گرفته و نقش آنها د اطالع رساني -
 رساني

 
 
 
 



  شفافيت در تمام شئون دانشكده داروسازيرزش هاي عدالت، مسئوليت پذيري، پاسخگويي، در نظر گرفتن ا .4

 احترام و تعلق كنند.ايجاد يك محيط عادالنه در دانشكده به طوري كه همه در آن احساس  -

 دانشكده بر مبناي عدالت و فراگيري و بر اساس پاسخگويي به نيازهاي متنوع جامعهتنظيم خدمات ارائه شده توسط  -

توجه به موضوع مسئوليت پذيري و پاسخگويي در زمينه هاي دسترسي، توسعه و پيشرفت دانشجويان، اعضاء هيات  -
 علمي و كارمندان

 ديران، اعضاء هيات علمي و كارمندانارزيابي و اطمينان از پاسخگويي و ارائه شفاف تصميمات و عملكردها توسط م -

ايجاد يك ساختار اداري به منظور اطمينان از آگاهي از ارزش ها، مشاركت، ارزيابي و پاسخگويي در تمام واحدهاي  -
 دانشكده

  

  نابع دانشكدهم .5

 رشد مستمر ماموريت، نوآوري و تعالي براي تامين نيازهاي جامعه  -

 رشد منابعستفاده از فرصت هاي متنوع براي ا -

 استفاده از نقاط قوت سرمايه هاي انساني اعم از اعضاي هيات علمي، فارغ التحصيالن و دانشجويان -

همكاري با ساير دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و موسسات ملي و بين المللي به منظور دستيابي و غني سازي دانش و  -
 براي پاسخگويي به موضوعات مهم اجتماعيمنابع مورد نياز بورس هاي تحصيلي، خدمات، تحقيق و آموزش تامين 

 پشتيباني از گسترش شركت هاي دانش بنيان، تحقيقاتي و خدماتي -

 و ايجاد ارتباط بين محققان و منابع مالي (venture capitals)سرمايه گذاران خطرپذير شناسايي  -

 التحصيالن دانشكده و داروسازيگسترش تمركز و توجه به فارغ التحصيالن از طريق ايجاد تشكيالت جامعه فارغ  -

ارتباط با انجمن هاي مختلف مرتبط با داروسازي به منظور شناسايي فرصت ها و نيازهاي متقابل براي ارتقاي حرفه  -
 داروسازي

 

 

 


