
 تعریف:

 همطغ ثبالتشیي پشستبسی دوتشای دٍسُ.است پضضىی ػلَم اص ای ضبخِ ٍ هستمل ای سضتِ پشستبسی         

ّبی آهَصضی ٍپژٍّطی دس ایي سضتِ ثِ اػطبی  فؼبلیّت اص ای هجوَػِ طی وِ است داًطگبّی تحػیلی

هذسن دوتشی پشستبسی هی اًجبهذ. ٍتوشوض ایي سضتِ تسلّط ثش طشاحی، اجشا ٍوبسثشد تحمیمبت پشستبسی 

 است.

 

 اهداف کلّی دوره:
 آثبس ثِ یبفتي ٍاحبطِ پشستبسی داًص ٍتَسؼِ خلك ثب وِ است پشستبساًی تشثیت دٍسُ ایي ولّی ّذف        

یه صهیٌِ خبظ ٍآضٌب ضذى ثب سٍضْبی پیطشفتِ تحمیك ٍدستیبثی ثِ جذیذتشیي هجبًی آهَصش  ػلوی

ٍپژٍّص ،ویفیّت آهَصش،پژٍّص ٍػول سا استمبء ثخطیذُ ٍثب تشثیت وبدس هَسد ًیبص هَجت اػتأل خذهبت 

 پشستبسی دس حیطِ ی ثْذاضتی ،دسهبًی ٍآهَصضی گشدًذ

 

 اهداف ویژه:
سُ دوتشی پشستبسی لبدس خَاٌّذ ثَد وِ ثِ اّذاف ریل دس اسائِ خذهبت آهَصضی، دٍ التحػیالى فبسؽ        

 پژٍّطی ٍاجشای پشستبسی دست یبثٌذ:

 تَاًبیی تَلیذ داًص ػویك اص ػلن ٍالؼی پشستبسی .1

 طشاحی ٍّذایت تحمیمبتی وِ ثِ تىبهل داًص پشستبسی هٌجش هی گشدد. .2

 سبیش حشفِ ّبی تخػػیّذایت ٍّوىبسی دس پژٍّص ّبی تیوی ثب هطبسوت  .3

 اسائِ استشاتژی ّبی هٌبست جْت وبسثشد داًص هجتٌی ثش پژٍّص دس پشستبسی ثبلیٌی .4

 تشثیت پشستبساى ثشای ّذایت ٍسّجشی پشستبسی .5

 ّذایت ٍ سّجشی پشستبساى ثشای تَلیذ، اسصیبثی ٍ وبسثست داًص دس پشستبسی ثبلیٌی .6
  

 رسالت دوره دکتری
بسی تشثیت سّجشاى ٍداًطوٌذاى ایي حشفِ جْت فؼّبلیت دس هحیط ّبی شستپ دوتشی دٍسُ اص ّذف        

 استمبء پشستبسی ػلن حیطِ دس داًطجَیبى ػولىشد ٍ داًص داًطگبّی،پژٍّطی ٍثبلیٌی است. ثِ ًحَی وِ 

 تالش ای حشفِ ٍچبلطْبی هطىالت سفغ ثشای حل ساُ اسائِ جْت حشفِ ایي داًطوٌذاى ثب ّوگبم ٍ یبفتِ

آهَختگبى ایي سضتِ ثب استفبدُ اص پیطشفتِ تشیي سٍضْبی پژٍّص داًص هجتٌی ثش ضَاّذ سا ثِ  داًص. ًوبیٌذ

آهَختگبى ثبیذ دٍسُ ّبی آهَصضی سا ثشًبهِ سیضی  گیشًذ. داًص هٌظَس ثْجَد وبس ثبلیٌی پشستبسی ثىبس هی

ُ حل ّبی هٌبست اسائِ ًوبیٌذ. ّبی ثبلیٌی پشداختِ ٍپس اص تجضیِ ٍتحلیل هسبئل سا ٍاداسُ ًوبیٌذ. ثِ پژٍّص

 تأسیس ایي دٍسُ جْت تشثیت ّیئت ػلوی داًطگبّْب دس سضتِ پشستبسی ضشٍسی است.

 

 



 دورنما:
 دس سا هتفبٍتی ًمطْبی آًْب. است ضذُ ایجبد پشستبسی داًطوٌذاى سبصی آهبدُ ثشای پشستبسی دوتشی         

 الصم صیش سا وست خَاٌّذ ًوَد: ّبی ٍتَاًبیی داضت خَاٌّذ ثؼْذُ ٍسّجشی آهَصش،پژٍّص

تَلیذ داًص ٍآصهبیص هذاخالت ثشای وبّص خطشات ًبضی اص ثیوبسی ،ًبتَاًی ٍاستمبء ویفیت صًذگی دس        

 اجتوبع

 ّوىبسی ثب هتخػػیي سبیش سضتِ ّب دس جْت ثْجَد اسائِ خذهبت ثْذاضتی       

 ٍهذیشیتی ّجشی،س ثش ػْذُ گشفتي ًمطْبی هذسّسی ،پژٍّطی       

 تأثیش گزاسی ثش سٍی سیستن ثْذاضتی ثب ثِ وبس ثشدى داًص ػلوی       

 ّذایت ،طشاحی،اجشا ٍوبسثشد تحمیمبت دس جْت ثْجَد سالهت جبهؼِ        

 اًجبم ثشسسی ّبی هٌطمی هستمل ،یبدگیشی ثب ضیَُ خَد ساّجش       

 تَلیذ داًص پشستبسی هجتٌی ثش ضَاّذی وِ هَجت ثْجَد سالهتی گشدد.       

 تَغیف ٍتحلیل استبًذاسدّبی اخاللی هشثَط ثِ ػلن ٍتىبهل داًص       
  

 فلسفه دوره دکتری:
 فشاّن سا سشٍیسی پشستبسی. است جبهؼِ سالهت ًٍگْذاسی ،حفظ تَسؼِ ثشًبهِ ایي هفَْهی ّبی پبیِ        

سّبی سالهتی ووه وٌذ. هبّیت ایي سشٍیس ّب ثش پبیِ سفتب وست جْت دس ٍجبهؼِ فشد ثِ وٌذوِ هی

داًطی است وِ تؼبهالت ثطش سا ثب هحیط)داخلی ٍخبسجی( دسن ًوَدُ ٍدس جْت وست ٍ حفظ سالهتی 

تالش وٌذ. اسصیبثی اًتمبدی اص تئَسی ّب ٍهفبّیوی وِ اسبس هبّیت ٍػول پشستبسی ّستٌذ اص طشیك 

ویك)حل هسئلِ ،تفىّش اًتمبدی ٍتحمیك( ٍثِ هٌظَس تَسؼِ ٍاسصیبثی داًص غَست هی گیشد. جستجَی ػ

ضبلَدُ ثشًبهِ ّبی دوتشی ثبیذ تطخیع ٍ هؼشّفی ساُ ّبی هتٌَّع ثشای فؼبلیت ثبلیٌی پیطشفتِ ٍتخػػی 

ثذیغ دس  پشستبسی ثبضذ، ایي ػول ثبیذ ثش پبیِ ًیبصّبی ػلوی ٍاجتوبػی سٍص ثَدُ ٍ هَجت تىبهل داًص

پشستبساى گشدد. تجبسة هتٌَّع آهَصضی، ضخػی ٍ فشٌّگی وِ داًطجَیبى ثِ ّوشاُ هی آٍسًذ هَجت تمَیّت 

 ٍسضذ ایي سضتِ گشدیذُ ٍ تؼبهالت آصاد استبد داًطجَ سا ضىل هی دّذ.

. طلجذ هی یبدگیشی هحیط دس سا ٍخلّبلیت ،ػیٌت افىبس تجبدالت ٍجَد دوتشی دٍسُ آهَصضی هحیط       

 –ٍسدى حذّ ثبالی جستجَی داًص وِ اص طشیك تمبثل دٍ طشفِ استبد آ ثذست دوتشی آهَصش اص ّذف

 ًبیل اّذاف وست ثِ هختلف طشق اص ٍ گشدیذُ دٍسُ ٍاسد فشدی اّذاف ثب داًطجَ ّش. ضَد هی هْیب داًطجَ

 .است دوتشی ّبی ثشًبهِ ثٌبی صیش ٍجستجَ تحمیك ثشسسی، ، گشدد هی
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