
مدل شش وجهی تعالی دانشگاه
معاونت آموزشی



بسم اهلل الرحمن الرحیم

دانشگگه اسامگگ علمسو گگمسنساعلگگ  مسو گگمسنس

ععنوعگگ مسو گگمسنسارگگ اسهاسهگگ س گگمس لگگ ااس

و مسهاسعلسآعوزدسنسجه سگی یسو مسها.سعلسکند

(۱۳۸۴/۱۰/۲۹.س)ازسار اسنساعل  سعلسگی د



مقدمه

مسهاحلسدانشه امسعوتوهسعح کسک یهسنظ عه سنسزع نظ عه یسفع لسدهسکشوهسام سکهسههسف عوداساع •
«.ک هر نهسآدمسم زیسام »
 سنساگ سدانشه اسعسی ستع للسنسپیش ف سهاسدهسو صهس  یسعخت فسطلسکندمسعنج سههسح ک•

.سسج ع  ستع للسدهسکلسکشوهسروا دسشد
عوزشسو للسالهویستع للسدانشه  ه مسازسعهلت عنسمی مته علسام سکهسدهسو صهسمی متهذاهیسآ•

.ه عدسههسآ سپ دارتهسشود
 للسض نهیستعهدسک یهسذیسنفع  سازسق نونهذاهسگ فتهست سعع مسدانشه امسدهستحققساعنسعسی ستع•

.ام 



(ادامه)مقدمه 

ظهسعوهدسع حه ن عهسهعزیسمی متهذاهیمساج اسنساهزع هلسازسجل هساهک  سعهللسام سکهسالزمسام سدهسف اعندس•

.ق اهسگی دسنستوجهسههستل علساعنساهک  سدهسمطوحسعخت فسنظ مس  یسمی متهذاهیسض نهیسعلسه شد

هیسام ست سههسدانشه اسههسونوا سعکسجزءسازسمیستمسآعوزشسو للسنه عستهسشودمسهدن سشکسض ناگ س لچنینس•

.سساعنسمیستمسدهس  عکسازساهک  سمی متهذاهیسعدنظ سق اهسگی دنهندیس  سنسر نجلس  یس

ه ساعنسام سسعدلسششسنجهلستع للسدانشه امسدهسحوزاسعع نن سآعوزشلسنزاهتسههداش سمسدهع  سنسآعوزشس•

..پزشکلسسط احلسشداسام 



متتجارب ملی در عرصه سیاستگذاری آموزش عالی سال



(1394)پزشکیبسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم 

ششسم لستج ههساج ا
لک هیسک یهسدانشه  ه یسو ومسپزشکل 
لزع  ستصوعبسمندسع لسآع عشسو ومسپزشکل 
تشکیلسداسک  سعنطقه
نامپ هیسع عوهع س  یسنعژاسنساج ایسهستهس  یسع زداسگ نه
 عحصولسآ مسه ن عهسعحوهسشد سحوزاسآعوزشسدانشه  ه



ویژگیهای مدل شش وجهی تعالی دانشگاهها

ه زشن ملسدانشه اسههسونوا سعهلت عنسجزءساوت یسآعوزشسو ومسپزشکل

توجهسنعژاسههسک هک د  یسنظ مسآعوزشسو ومسپزشکل

هنعک دسف اهخشلسنس له اسههسآعوزشسو ومسپزشکلس



اجزای مدل

ک  سنظ عه یسمهسگ نه

نهندعه یسششسگ نه

ر نجیه یسششسگ نه



معرفی کالن نظامها



نظام برنامه ریزی

نظام برنامه ریزی

زسمسازسعهلت عنسنظ عهگ یسعسگتق سدهس گ سع کگنظام برنامه ریزی

ز  سنسآک دعیکسام سکهسه سعبن یسآ مسضلنستبیگینسششگمسانگدا

نجیهگ سمسهننگدستحقگقسر امن دسه الدمتلا دافسک  سعبتنلسه س

.عبتنلسه سنهندعه یسدهسدمت سست میمسعلسگ دد

 علسهاسشه ن عهسهعزعه یسها ب دیسنسول ی تلساعنسنظ مسعجلووهس

.علسگ دد



نظام برنامه ریزی

نظام تشکیالت و 

سازماندهی

نظام تشکیالت و سازماندهی

زاهیسمسش علسط احلسزع م رته یسمخ سافنظام تشکیالت و سازماندهی

حقگقسنسن مسافزاهیمسه آنهدستیله یسک هیسنسعن هعسانس نلسعوهدنی زسهگ ایست

.سسه ن عهس  علسام سکهسدهسنظ مسه ن عهسهعزیستدنعنسشداساند

ش هکسم زیسم زع  سنس لچنگینسجگوانه اعلسنسشگف فح ک سههسمل س

دهساح ازسج عه  ه سازسجل هسانلوعته یساعگنسنظگ مسدهسعگدلستعگ للسم زیس

.دانشه  ه سام 



نظام برنامه ریزی

نظام تشکیالت و سازماندهی

نظام پایش

و ارزیابی

نظام پایش و ارزیابی

مسعکگلسازسمگهسهکگنسام مگلسنظ عهگ یسنظام پاای  و ررزیاابی

نسههگ اسدق مسشف فی مسودال آک دعیکسام سکهسه سعبن یساصولس

.ط احلسعلسگ ددنهیس

مسهتبگهساوتب ههخشگلک یهسنظ عه یسپ عشسنساهزع هلساومسازسعدله یس

دهسق لبساعنسنظگ مسق هگلستع عگفسن...سنسهندیس  یسع لمسآزعونه س

.تومعهس ستند



معرفی ورودیهای مدل



ورودی های مدل

ششحداقلداهایدانشه  ه تع للعدل
پسعک  کهه شدعلعشخصنهندی

یه اهازعینهگ نهممهنظ عه یههنهنداز
.نل عدعلف ا معدلر نجیه یتحقق
هینههک هک ده ایکهاعنتوجهق هلنکته
  ک فلنالزم لزع  محضوهتع للمعدل
ض نهیعکدعه کن هدهنهندیشش

.ام 



دانشجو

دانشجو

عهلتگگ عنسعقگگ طعمسدانشگگجوع  سدهس لگگهسهشگگتهس
.سنهندعه یسعدلستع للسدانشه  ه س ستند

نگوعنسنسععتبگ سنسوگدال سعحگوهساتخ ذسشیواس  یس
هسدانشجوع  سجه سنهندسهه ایسانتخ بسنسپذع ش

هشتهس  یسو ومسپزشکلسازسعهلتگ عنسک هک د گ ی
.عدلستع للسدانشه  ه سام 

ک هآعگدسعکگلسازسپ عگهس گ یسدانشسآعورتگهسعس ل ًس

.اص لستحققسر نجیه یساعنسعدلسروا دسهود



دانشجو

هیات علمی

.نداوض یس ی تسو للسازسعهلت عنساهک  سدانشه  ه سعلسه ش

لسه توجهسههسنقشساوض یس ی تسو للسدهسک هک د گ یساصگ 

پگژن شسنساهاعگهسرگدع تمسآعوزشمسنظ مسم ع مسازسجل هس

اعشگگ  سازسنستوانلندمگگ زیحضگگوهسفعگگ لمساهتقگگ ءسجگگذبمس

.عهلت عنسنهندعه یسعدلستع للسدانشه  ه سام 

س لگلساوض یس ی تسو اعج دسنظ مسانهیزشلسصحیحسدهسعس ل ً

نسج گگبسعشگگ هک ساعشگگ  سازسپ عگگهس گگ یساصگگ لستحقگگقس

.ر نجیه یساعنسعدلسروا دسهود



دانشجو

منابع

هسدمتی هلسههسر نجلس گ یسعگوهدسانتظگ هسد

لسهگهسنظ مستع للسدانشه  ه مسعست زمسدمت م

.سسعن هعسعکفلسنسعتن مبسعلسه شد

 سجذبمسنههداشه توجهسههساعنسنقشسعهممس

ازسعهلتگ عنسک هک د گ ینسعدع ع سعنگ هع

.عدلستع للسدانشه  ه سام 



دانشجو قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانینسنسعق هاتسازسجل هسنهندعه یسعگدلستعگ للس

.سسدانشه  ه س ستند

اصولسعوهدسنی زسهگ ایسح کگ سدهسجهگ ستحقگقس

ر نجلس گ یسالهگویستعگ للسدانشگه  ه ستومگ س

.سقوانینسنسعق هاتسعشخصسعلسشود

لگگذاسه همگگلسنسهگگهسهنزهمگگ نلسقگگوانینسعگگ تب ساز

.عهلت عنسنهندعه یسعدلستع للسدانشه  ه سام 



دانشجوقوانین و مقررات

محتوای دانشی

عحتوایسدانشگلسازسجل گهسنهندعهگ یسعهگمسدهسعگدلستعگ للس
.سدانشه  ه س ستند

دهسنقگشسششگلهی ی  سکوهعکولومسعحتوا  یسدانشلسنظی س
اهتق یسکیفی سآعگوزشسنسهگهستبگعسآ سرگدع تسمگ ع سده

دانشگه  ه سهگهسونگوا سنه د گ یس.سنه د  یسآک دعیگکسداهنگد
 یستدنعنسنسه زنه یساعگنسعحتوا گآک دعیکسه عدسرودسهاسدهس
. شندنسدهسآ سعش هک سفع لسداشتهسهدانشلسذیسنفعسدانسته

لساعنسعحتوا  سعتن مگبسهگ سنی ز گ یسهنزسنسحتگه زنه یسلذاس
نی ز  یسآعنداسنه هانگهسازسعهلتگ عنسنهندعهگ یسعگدلستعگ للس

.دانشه  ه سام 



دانشجوقوانین و مقررات

داده ها و اطالعات

 ع سش عدسهتوا سگف سض نهیست عنسهکگنسدهسنظگ مسعگدع
دمت ملسو دالنهسنسههسعوقعسهگهسداداس گ یآگ اسازسشوا دمس

ازسلگذا.ستولیدسشداسدهسناحد  یسول یگ تلسمیسگتمسامگ 
نهندعهگگ یسعهگگمسعگگدلستعگگ للسدانشگگه  ه سکگگهسهگگ سک یگگهس

 تسر نجیه یسآ سعوث س ستندمسداداس  یسح صلسازستج هی
عحیطلسنساط و تسگ دآنهیسشداسازسط عقسم ع نهس گ یس

.سعخت فسام 

ه ایسامگتف داسههینگهسازساعگنسداداس گ سهگهسونگوا سنهندیمس
ف داسعدله یسداداسک نیسنسامگتاهزاه  یسک هآعدیسعبتنلسه س

.ونده عدسههسک هسگ فتهسشازسفن نهعه یس وشسعصنوول



معرفی خروجیهای مدل



نظام برنامه ریزی

نظام تشکیالت و سازماندهی

نظام پایش

و ارزیابی

دانشجو قوانین و مقررات

خروجی مطلوبمرجعیت علمی

انتظگگ هسعگگلسهندسهگگ ستگگدعینسنهندعهگگ یسعن مگگبسنس
:ک هک د  یساث هخشسنظ عه 

نگلسهگ سرودسهاسعبتهم ل ستل عزسع فتهس  سدانشه امس-
.ظ فیته سنستوانلندعه یسعوجودسهشن مد

  سدانشه اسدهسعنطقهسحضوهسرودمسنقگشسعگوث یس-
عستولیدسدانشسهگوعلسنسک ههسگ سآ سهگ ایسهفگدهس

.اعف سنل عدنی ز  یسعنطقهسایسنسع لس

نقگشسعگوث سدهسدانشه  ه یسه سعدعوهع سجهگ نلمس-
هسدهسمطحسعنطقهسنسجه  سدتحققسع جعی سو لل

.حوزاس  یسعدعوهعتلسرودساعف سنل عند



نظام برنامه ریزی

نظام تشکیالت و سازماندهی

نظام پایش

و ارزیابی

دانشجو قوانین و مقررات

خروجی مطلوبمرجعیت علمی

هخشسانتظ هسعلسهندسه ستدعینسنهندعه یسعن مبسنسک هک د  یساث 
:نظ عه 

.ندهاسشن م علسکنی ز  یسدانشسعحوهسهوعلسنسع لسدانشه اس-

ع ز گ یدانشه اسه ستع علسم زنداسهگ سمگ ع سع اکگزسو لگلمس-
تفکیکسعی  سو ومسعخت گفسدهسجهگ سپ مگهسهگهسنی ز گ ی

.کمسهنگسکندعحوهسهاسدانشس

 ساعک  سدمت ملسهگهسعحتگوایسدانگشسنسدانشگلندادانشه اس-
هاسجه سپ مگهسهگهسنی ز گ یسشن مگ علسحوزاس  یسعخت فس
.شداسداشتهسه شد

وهسنست هی سعتخصص  سهگ سهنعکگ دسعسگدلهسعحگدانشه اسدهس-

.توانلندسه شدو وممسازسعج ایس له اعلسشندسنجهلس



نظام برنامه ریزی

نظام تشکیالت و سازماندهی

نظام پایش

و ارزیابی

دانشجو قوانین و مقررات

خروجی مطلوبمرجعیت علمی

یسانتظ هسعلسهندسه ستدعینسنهندعهگ یسعن مگبسنسک هک د گ 

:اث هخشسنظ عه 

تسشبکهس  یستعگ ع اعک  سنهندسدانشلندا سکشوهسههس-

.ههسهاحتلسف ا مسگ ددو للسجه نل

حضوهسدانشگلندا سدار گلسدهسعیگ  هست سالزمسجه س-

ینسه ندگ  سنوهگلسنسجگواعزسهگ)دانشلندا سه ت سجه نلس

.ف ا مسگ دد(سالل  ل

ه اسدهسنه دسدانشگج ع  سآزادستب دالتسامت دسنسدانشجوس-

.ف ا مسگ دد

 سهگ ایسف ص سه اه سه سم ع سدانشلندادانشلندا سع سازس-

.رودسهه اسعندسه شندنش سدانشستولیدیس



نظام برنامه ریزی

نظام تشکیالت و سازماندهی

نظام پایش

و ارزیابی

دانشجو قوانین و مقررات

مرجعیت علمی

پاسخگویی اجتماعی

خروجی مطلوب

انتظ هسعلسهندسه ستدعینسنهندعهگ یسعن مگبسنسک هک د گ ی

:اث هخشسنظ عه 

لسنسگگب سهگگهستحگگوالتساجتلگگ واکومیسگگتمسدانشگگه اس-

.دسحس سسه شدپی اعو سرو

حسگ سسنلگود ساوضگ یسدانشگه اسفض یسدانشه اسدهس-

.عوث سه شدنسب سههسعس علساجتل ولس

 ولسنستح یلسعسگ علساجتلگت هی سشدگ  سدانشه اسدهس-

.توانلندسه شنداهاعهسهااسح ه یساص حلس

دهسمهگ ایساوضگ یسرگودسعسی ساهتق یسهنشنلسدانشه اس-

.دنل عصوهتسحضوهسدهسو صهس  یساجتل ولست میمس



نظام برنامه ریزی

نظام تشکیالت و سازماندهی

نظام پایش

و ارزیابی

دانشجو قوانین و مقررات

مرجعیت علمی

پاسخگویی اجتماعی

خروجی مطلوب

انتظگگ هسعگگلسهندسهگگ ستگگدعینسنهندعهگگ یسعن مگگبسنس
:ک هک د  یساث هخشسنظ عه 

اهتقگگ یسمگگ ع سدانشگگه اسا تلگگ مسنعگگژاسایسهگگهس-
.ج ععهسنش  سد دععنوی

دهسک یگگهسمگگطوحسول کگگ دیسارگگ اسح فگگهسایس-
.نه دعنهسگ دد

تومعهس لگهسج نبگهساهعگ دسنجگودیسدانشه امسدهس-
.نهزدا تل مست هی سشدگ  

شسر گقساهز دفسغ علست هی سشدگ  سدانشه امس-
.ه شدههسج یسر قسث نت



نظام برنامه ریزی

نظام تشکیالت و سازماندهی

نظام پایش

و ارزیابی

دانشجو قوانین و مقررات

مرجعیت علمی

پاسخگویی اجتماعی

خروجی مطلوب

 یسانتظ هسعلسهندسه ستدعینسنهندعه یسعن مگبسنسک هک د گ

:اث هخشسنظ عه 

وانلندستنی ز  یسهوعلسنسآع عشلدانشه اسدهسشن م علس-

.ه شد

ر گگقسف صگگته یدانشگگه اسنست هیگگ سشگگدگ  سآ سدهس-

 ساعفگ سههسعنظوهساهزشسآف عنلسنقشسعوثعح لسنسهوعل

.کند

عگفستوان علسشن ر سظ فیتهگ یسرگودسنستع دانشه اس-

.داسکندآ سظ فیته سهاسپیعتن مبسه سعدعوهعته یسنعژاس

دهسداتوان علستحققسعدعوهعتهگ یستع عگفسشگدانشه اس-

.داشتهسه شدجه نلسهاسمطوحسهوعلمسعنطقهسایسنس



نظام برنامه ریزی

نظام تشکیالت و سازماندهی

نظام پایش

و ارزیابی

دانشجو قوانین و مقررات

مرجعیت علمی

پاسخگویی اجتماعی

مدل شش وجهی 

هتعالی دانشگا



بازتعریف بسته های تحول و نوآوری 
بر مبنای مدل شش وجهی



آموزش پاسخگو و عدالت محور عناوین بسته های تحول و نوآوری

آینده نگاری و مرجعیت علمی آموزش پزشکی

توسعه برنامه های آموزش عالی سالمت

اعتالی اخالق حرفه ای

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

مجازی سازی در آموزش علوم پزشکی

آمایش سرزمینی،  تمرکززدایی و توانمندسازی دانشگاهها

ارتقاء مرکز ملی سنجش و آزمون های علوم پزشکی

اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی

توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش پزشکی

حرکت به سمت دانشگاه های هزاره سوم



هدف اصلی برنامه تحول نوین

ت جل  ساصولسعدلسششسنجهلستع للسدانشه  ه سدهسق لبه یساج اعلسنسول ی تلسدهسعحی 



اصول بنیادین بسته های تحولی نوین

اوت یسروده نهیسنسنه اسههستوانلندعه یسدار ل

  تع علسوزتلندسه سجه

نق ععسنسحوادثت بسسآنهیسدهسعق هلس

 شف فی

فس دمتیزی

جوانه اعلسنسش هکل

تومعهسودال سنسودال سعحوهی



ویژگیهای برنامه تحول نوین

دانشه اسعحوهیسههسج یسمت دسعحوهی

عبتنلسه ساصولسهی نیهسگ مسدنمسانق بسام عل

 م داسم زیسنساهتق یسق ه ی سدهکسازسمویسدانشه  ه

هستهس  تعدادستجلیعسا دافسنسک  شس



بسته های جدید برمبنای الگوی شش وجهی

علمیرعتالی خودباوری و نیل به مرجعیت 1.

فناوریررزش آفرینی در بستر همگرریی علوم و 2.

پزشکیرعتالی ررزش های رخالقی و معنوی در علوم 3.

رجتماعیپاسخگویی و حضور موثر در عرصه های 4.

رلمللیحضور عزتمند در عرصه های بین 5.

ررتقای فرآیندهای پای ، سنج  و ررزیابی6.

توسعه منابع، زیر ساخت ها و فرآیند ها7.



بسته اعتالی خودباوری و نیل به مرجعیت علمی



(علمیخودباوری و نیل به مرجعیت بسته اعتالی )محورهای ذیل 

داآعنداسنه هیسو ومسنسفن نهیسم ع سه س دفسشن م علسنستح یلسعزع س  یسهق هتلسح لسنسآعن

 هصدسنی ز  مستق ض   سنسانتظ هاتسدهسحوزاسم ع سه س ل  نهلسنه د  یسذع ه

عدع ع سنستخصیصسعن هعسهم ل سعداه

تومعهسنسم ع  سد لسقطبس  یسو للسازسط عقس دفسگذاهیسنسه ن عهسهعزیستل عزسع فته



یبسته ارزش آفرینی در بستر همگرایی علوم و فناور



(فناوریآفرینی در بستر همگرایی علوم و بسته ارزش )محورهای ذیل 

یسکشوهامتق اهسنستومعهسشبکهسنخبه نلسه سحضوهسحداکث یسام تیدسنسپژن شه ا س لهسدانشه  ه 

نه دعنهسم زیسادغ مسول ک دیسنظ مسآعوزشسنسنظ مستحقیق تسنسفن نهیسدهسحوزاسم ع س

نسلسنوعنسه س دفساهزشدانشه اس  یسه زعهندملسم رت ه  یسدانشه  لسنسح ک سدهسجه ستحققس

آف عنلسنسر دنهزی

نهعه یسن نومسساهزشسدانشسهنی  سه ستکیهسه سهوعلسم زیسدانشسنسفن نهعه یس له اسههسنعژاسفن/ر قسث نت 

(NBIC)هیومساط و تسنسشن رتلس



کیبسته اعتالی ارزش های اخالقی و معنوی در علوم پزش



(پزشکیارزش های اخالقی و معنوی در علوم سته اعتالی ب)محورهای ذیل 

ام عل-تومعهسآعوزشسار اسح فهسایسعبتنلسه ساهزشس  یساع انل

یسط احلسنسامتق اهسنظ مسدعداسه نلمسنی زمنجلمسآمیبسشن ملسنساهتق ءساهزشس  سنسار اسح فهسا

پزشکلسدهسنظ مسآعوزشسو للسم ع 

دهسع اکزسآعوزشسو للسنظ مسم ع ح فهسایست نعجسنستومعهسزع م ر س  یسار اس

تبیینسعف  یممساهع دسنسعولفهس  یسععنوع سدهسو ومسپزشکل



بسته پاسخگویی و حضور موثر در عرصه های اجتماعی



(اجتماعیپاسخگویی و حضور موثر در عرصه های سته ب)محورهای ذیل 

 ح ک سدهسجه ساهتق یسجنبهس  یسپ مخهوعلساجتل ولسکوهعکولوعه

ح ک سدهسجه سج بسعش هک سنه د  یساجتل ولسدهسه ن عهسهعزعه یسآعوزشل

آشن م زیساوض یس یدتسو للسه سعف  یمسپ مخهوعلساجتل ول

اهتق یسنقشساوض یس یدتسو للسههسونوا سالهو  یسآعوزنداسدهسزعینهسپ مخهوعل

اجتل ولانهیزاسم زیسدهساوض یس یدتسو للسههسعنظوهسحضوهسعوث سدهسو صهس  یس

اجتل ولدانشجوع  سدهسحوزاسعف  یمسپ مخهوعلسدانشسنستوانلندیسح ک سدهسجه ساهتق یس



بسته حضور عزتمند در عرصه های بین المللی



(المللیحضور عزتمند در عرصه های بین بسته )محورهای ذیل 

هست م زیسه ایسامتق اهسنقشهسآع عشسهینسالل لسآعوزشسپزشکلسکشوهس

م زیسو ضهسگست داسظ فی س  یسآعوزشسو للسو ومسپزشکلسکشوهسدهسمطحسعنطقهمسجه  سنستوانلند

دهسمطوحسع لسنسف اع ل

م زیاوتب ههخشلسدانشه اس  سنسعومس تسآعوزشسو ومسپزشکلسکشوهسه ستل کزسه سهینسالل  ل

ه  تومعهسشبکهستب دالتسو للسکشوهسنسه ن عهس  یسآعوزشلسعشت کسه سدانشه اس  یسععتب سج

هصدس لک هیس  یسهینسالل  لسدهسحوزاسو ومسپزشکل



بسته ارتقای فرآیندهای پایش، سنجش و ارزیابی



(ارزیابیارتقای فرآیندهای پایش، سنجش و سته ب)محورهای ذیل 

مطوحستحولمساص حسنساهتق ءسنظ مسپذع شمسآزعو س  یسهق هتلسنسص حیتلسنظ مسآعوزشسو للسم ع سسه س دفسمنجشسنساهزع هل
ه الیسشن رتلس

تومعهسنساوتب هسهخشلسع اکزسمنجشسعبتنلسه سهاع نهس

اهتق ءسآعوزشسعج زیسدهسحوزاسو ومسپزشکلههبودسنس  یسازسهااسدنهسهلنظوهسم زیسنساوتب هسهخشلساهزشی هلههبودمساعلن

آعوزشسامتق اهسنظ مست ثی سپذع یسعتق هلسمنجشسنس(wash back effect س)امتف داسازسنت عجسمنجشس  سازسمطحسدانشه  لست سه س
مطوحسع ل

اوتب ههخشلسه ن عهسای

  (هود)هتبهسهندیسو للسدانشه اس

  (ع جعی ه سعبن یسنی زسکشوهمسک  سعنطقهمسعزعته یسنسبلمسع عوهع س  سن)دانشکداس  یسو ومسپزشکل/تومعهسعتواز سدانشه اس



بسته توسعه منابع، زیر ساخت ها و فرآیند ها



(توسعه منابع، زیر ساخت ها و فرآیند ها بسته )محورهای ذیل 

کشوهدانشکداس  یسو ومسپزشکل/تومعهسم ع عهسانس نلسنساهتق یسنقشسآعوزشلساوض یس ی تسو للسنسدانشه ا

عنهسه سعط لع تس زعبتنلس.سایط احلسنساج ایسنظ مست عینسنستخصیصسع للسپ عداهمسودال سعحوهسنسغی سهودجهس

اث هخشلمسه زگش سم ع عهسنسافزاعشسهه اسنهی

هی سهااسهق ءسه ایستقوع سزع م ر س  یستجهیزاتلسگ ناس  سسنسع اکزسآعوزشلسدم ساندهک هست اعج دسنقشهس

(PHD)دانشجویسک هشن ملساهشدسنسدکت ایستخصصل

ط احلسنساج ایسمیستمساط و تسعکپ هشهسآعوزشسو ومسپزشکلسکشوه

و ومسپزشکلسکشوهدانشکداس  یسنسدانشه  ه سآعوزشسعج زیسدهسزع م رته یستومعهس



علیه السالم امام صادق 
کتاب خدا از ): فرمودند

ه استفاده میشود که شمار
ماههای سال نزد خداوند، 
دوازده ماه است و سرآمد 
ماهها ماه رمضان است و 

ر قلب ماه رمضان لیلة القد
(است


