
 
 

 كاشانآموزشی دااگشنه علوم زپشكی معاونت کتابچه معرفی   

 روابط عمومی معاونت آموزشی دااگشنه: تهیه و میظنت 
 



يی هك رد اين زنديكي است  ...و هب انم خدا
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 مهد رپورش گل محمدی    

 كاشان شهرهفت زهار ساهل  

 ...و سيلك  شكوه هميشه جاويد
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 داشت رد علم و هنر ره جا هب عالم اشتهار                                                                                 شهر كاشانست آن شهری هك رد ايام شیپ

 

محتشم             
مانش صباحی بود گاهی   هگ سپهر و هگ صبا را بود مهد و گاهوار                                                                                                         هگ بدا

 
ر                                                                                           گاه شیبانی نمودی رتبیت گاهی كلیم              هگ غياث الدين جمشيد آن شهیر انمدا

 
 هم امکل الملك اه رپوده است اندر کنار                                                                                هم صنیع الملك اه آورده است اندر وجود     
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 ...باباافضل كاشانی

 امکل الملك

 سهراب  سپهری

فیض مالمحسن
 كاشانی 

 سپيده كاشانی غياث الدين جمشيد

محتشم كاشانی
 

 كلیم كاشانی

بوالرضا راوندی مال حبیب اهلل شريف  سيدا

 مال احمد  رناقی
 مشفق كاشانی

 صنیع الملك

 5 هب شهر مشاهیر  رپآوازه خوش آمديد



 اهل جوان به اما کن؛ افتخار گذشتگان نام به بنشين گويم نمي امروز جوانِ به من

 زمان در آنها .معرفتي و دانش پُرافتخار سلسله آن بازمانده تو گويم مي کاشان

  بااليي مرحله به را دانش بلکه و کاشان شهر يا خود شخص فقط نه  توانستند خود

 کاشان، اهل طلبه کاشان، اهل دانشجوي کاشاني، جوان هم امروز .برسانند

 راه همان و خط همان بايد کاشان، اهل بااستعداد مرد و زن کاشان، اهل صنعتگر

 .کند دنبال را استعداد و دانش و معرفت نشدني تمام سلسله همان و

كاشان رد كالم  مقام 
 معظم رهبری 
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شتی ردمانی كاشان  معرفی اجمالی دااگشنه علوم زپشكی و خدمات بهدا
 

طبیبان، دانشمندان، عالمان، .است فرهنگی دیرینه هویت دارای و سابقه با شهرهای جمله از کاشان 
  نام تنها نه که هستند آورانی نام ازجمله اند نموده نمو و نشو دیار دراین که ونقاشانی شاعران فیلسوفان،

  دیرین، زمانهای از . اند بخشیده دیگر اعتباری را اسالم وجهان ایران بلکه ند ا کرده پرآوازه را کاشان
 شهر،عالمان گوشه گوشه در نیز اکنون هم و داشته وجود شهر این در مختلفی علمی های حوزه و مجامع

 .کنند می سیراب را ادب و علم نوشان جرعه عالی، آموزش مراکز و دانشگاهها در فرهیختگانی و

شکوهمند انقالب اول دهه دستاوردهای از یکی کاشان، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه  
 ، 1365 سال در کشور پزشکی علوم دانشگاههای گسترش شورای مصوبه مبنای بر که است اسالمی
 بر بالغ و علمی هیات عضو 20 حدود با سال همان ماه بهمن در و تاسیس پزشکی علوم دانشکده بعنوان
  زمینه بعد، به سال آن از .نمود آغاز را خود فعالیت عمال پرستاری، و پزشکی های دررشته دانشجو 250
 تعلق آن به دانشگاه نشان ،1372 سال در که یافت گسترش چنان آن دانشگاه آموزشی فعالیت های

  حاضراین حال در .گردید وارد کشور یک تیپ دانشگاههای جرگه به 1392 درسال و گرفت
 و گوناگون خدمات ارائه و دارد خود پوشش تحت را بیدگل و آران و کاشان دانشگاه،شهرستانهای

 .گیرد می صورت معاونت هفت توسط سالمت، گسترده
پیراپزشکی بهداشت، مامایی، پرستاری پزشکی، شامل دانشکده پنج با دانشگاه آموزشی پردیس 

 تروما، تحقیقات مرکز عناوین با فعال تحقیقاتی مرکز  ده و خودگردان پردیس همچنین و ودندانپزشکی
 هایتولیدسلول تروما، پرستاری متابولیک، هایبیماری در تغذیه -بیوشیمی فیزیولوژی، تشریح، علوم

  های بیماری و اتوایمیون های سالمت،بیماری اطالعات فناوری برسالمت، موثر اجتماعی عوامل جنسی،
 .باشد می پهناور هکتار، 200 از بیش مساحت با زمینی در عفونی،
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2 از ایکه، بگونه .است داشته چمشگیری رشد فعالیت، دهه سه مدت در  دانشگاه های رشته تعداد 
 تخصصی دستیاری رشته 11 شامل تعداد ین.است گردیده افزون رشته، 48 تعداد به 65 سال در عنوان
  ارشد کارشناسی رشته 14، آموزشی تخصصی دکتری رشته 4 پژوهشی، تخصصی دکتری دوره 5 بالینی،

 .میشود کاردانی و کارشناسی ای، حرفه دکترای مقاطع در تحصیلی رشته 14 و
مقطع نفردر 867تکمیلی، تحصیالت مقاطع در نفر 438از بیش پوشش، تحت دانشجویان مجموع از 

 و بوده تحصیل به مشغول کاردانی و کارشناسی مقاطع در نفردانشجو 1160 بر بالغ و  ای حرفه دکتری
 .گردد می مدیریت آموزشی گروه 41 نظر تحت ایشان آموزشی و علمی امور

  پایه، علوم جامع تخصصی، بورد آزمونهای و فرهنگی، علمی، های المپیاد در برتر های رتبه کسب 
 ملی کنگره ها ده برگزاری همچنین و باالتر تحصیلی مقاطع در قبولی توجه قابل میزان و کارورزی پیش

 .میباشد عرصه دراین دانشگاه  افتخارات از  المللی بین و
را خود مستعد دانشجویان است توانسته ، خود علمی فعالیت و تجربه سال سی از بیش با دانشگاه، این 

 آموخته دانش 13000 از بیش کنون تا .دهد جامعه تحویل کشور، علمی نیروهای کارآمدترین سطح در
 ای ارزنده خدمات منشا کشور بهداشتی و درمانی علمی، مراکز در و گردیده التحصیل فارغ دانشگاه از

   .میباشند
46 استادی، مرتبه در آنها از نفر 16 تعداد که است علمی هیئت عضو نفر 204 دارای اکنون هم دانشگاه 

 باتوجه و دارند اشتغال مربی مرتبه در نفر 32 و استادیاری مرتبه نفردر 110 دانشیاری، مرتبه در نفر
   .باشد می مستقل ممیزه هیئت دارای 1391 سال از کیفی، سطح ارتقاء
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2انتشار مقاله، خالصه و مقاله  5500 از بیش ارائه به میتوان دانشگاه پژوهشی دستاوردهای از 
  و کنکاش پژوهشی علمی مجله و ساله 20 قدمت با فیض پژوهشی -علمی زبان فارسی مجله

 های تحقیقات،برنامه جامع آزمایشگاه و رشد کز مر تاسیس .کرد اشاره زبان انگلیسی مجله 4
 اقدام دست  در علم وتوسعه استعدادها شکوفایی جهت در پژوهش حوزه که است جدیدی

 .دارد
بهره ضمن دانشجویان، فرهنگی و علمی ارتقای وسایل تامین هدف با پزشکی علوم دانشگاه 

 ، مسجد مرکزی، کتابخانه دستیاران، پاویون متاهلین، خوابگاه دانشجویی، خوابگاه 5 از مندی
 1588 مساحت با سرپوشیده استخر ، مترمربع 1752مساحت با بدنی تربیت منظوره چند سالن

 های زمینه در را متعددی خدمات  مرکزی، غذاخوری سالن و فوتبال چمن زمین مربع، متر
 شورای 9دانشجویی، نشریه 38از گیری بهره با دانشگاه این .میدهد ارائه دانشجویان به رفاهی
 در سعی علمی، انجمن  10 تعداد و  دانشجویی تشکل 2 هنری، فرهنگی کانون 8  صنفی،
 .دارد علمی و هنری فرهنگی، های زمینه در دانشجویان استعدادهای نمودن بارور

بهداشتی، مختلف بخشهای در شاغل نیروی نفر3500 از بیش با اکنون هم دانشگاه 
 شهید و علی امام درمانی آموزشی مرکز شش دارای  اداری و آموزشی درمانی،پژوهشی،

 در نقوی بیمارستان نژادو کارگر بیمارستان خوانی، شبیه بیمارستان متینی، بیمارستان بهشتی،
 بیدگل و آران در رجایی شهید سیدالشهداءوبیمارستان بیمارستان درمانی مرکز دو و کاشان
 و آران و کاشان منطقه بر عالوه بیمارستانی، مصوب تخت1300 از بیش تعداد با که میباشد
 به را ... و میمه محالت، دلیجان، نراق، ، نطنز،بادرود، شامل شهرستان این همجوار نقاط بیدگل
 های فوریت و حوادث مدیریت مرکز .دهد می قرار پوشش تحت درمانی خدمات ارائه لحاظ

 ای،یک جاده و شهری پایگاه 18  در شاغل پرسنل نفر 105 از بیش  با نیز، پزشکی
 مرکز ودو بیدگل و آران و کاشان های شهرستان در رادیویی ارتباطات مرکز دو ، EOCمرکز
 .نماید می خدمت ارائه منطقه مردم به پیام
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آموزش مرکز یک شهرستان، بهداشت مرکز دو داشتن پوشش تحت با دانشگاه بهداشتی معاونت حوزه 
 بهداشت خانه 33 روستایی، سالمت جامع خدمات مرکز 10شهری، سالمت جامع خدمات مرکز 26 بهورزی،
 .نماید می ارائه نفر هزار 460 از بیش جمعیتی به را سالمت خدمات شهری، سالمت پایگاه 25 و روستایی
 که حضوردارند دانشگاه جغرافیایی درمحدوده نیز ایرانی غیر اتباع نفراز  هزار 40 بر بالغ این، بر عالوه

 .کنند می دریافت را سالمت جامع خدمات
آرایشی و دارویی غذائی، محصوالت سالمت ارتقاء و تامین مسئول بعنوان دانشگاه وداروی غذا معاونت- 

 وسیله به را الزم داروئی خدمات محصوالت، این کننده تولید کارخانجات بر مستمر نظارت بهداشتی،ضمن
 آنالیز های دستگاه از گیری بهره با معاونت مرجع آزمایشگاه .نماید می ارائه شهروندان به داروخانه، باب 74
 کیفی کنترل کشوری قطب عنوان به و باشد می مختلف محصوالت کیفیت و سالمت بررسی مسئول دقیق
 .نماید می ارائه تخصصی خدمات نیز کشور های دانشگاه سایر به گیاهی عرقیات و گالب

همایش در کشوری برگزیده رتبه کسب و کشور در دارو منطقی مصرف و تجویز کمیته اول رتبه کسب  
 شهید بیمارستانی مجتمع در داروئی های مراقبت بخش تاسیس علمی، بخش در سالمت و ایمنی نشان اعطای
 مصرف آموزی دانش جشنواره  چندیدن  برگزاری و سموم، و دارو رسانی اطالع مرکز اندازی راه بهشتی،
 با معاونت جدید ساختمان همچنین.باشد می معاونت این اقدامات و افخارات ترین مهم از دارو، منطقی
 .باشد می برداری بهره و ساخت حال در مربع متر 2800 تقریبی زیربنای

و بهداشت آموزش، های حوزه در سالمت تحول طرح اجرای و امید و تدبیر دولت کار به شروع از بعد 
  حوزه در خدمتی های بسته سایر و هتلینگ -انسانی نیروی -ساختاری ابعاد در عظیم تحولی شاهد درمان،
 توسعه ماموریت واگذاری به میتوان ، آموزش حوزه در طرح این مهم دستاوردهای از .ایم بوده مذکور های
 ،توسعه جامعه نیازهای با متناسب جدید های رشته ایجاد دانشگاه، به سالمت اطالعات  آوری فن دانش

 توافق.کرد اشاره ای موسسه و درمانی مراکز آموزشی اعتباربخشی و سازی مجازی و المللی بین فعالیتهای
 بخشهای -عمل اتاق -ها اورژانس استاندارد فیزیکی فضاهای احداث و توسعه در درمان حوزه گانه پنج نامه
 تحول طرح راستای در اقدامات اهم از درمانی بخشهای تجهیز و تخصصی فوق و تخصصی کلینیک -ویژه

   و سالمت تحول گانه 15 های برنامه اجرای با نیز، بهداشت حوزه در همچنین .میباشد درمان حوزه در سالمت
 شاهد سیب، و سپاس سامانه قالب در سالمت الکترونیک پرونده تشکیل و الزم تخصصی نیروهای جذب

 .باشیم می روستایی و شهری مناطق در بهداشتی خدمات کیفی و کمی ارتقای و شکوفایی
بر تکیه با و پویا و خالق مدیریتی پشتوانه به ، 1404 افق در دارد درنظر کاشان پزشکی  علوم دانشگاه 

  تاسیس و بنیادی تحقیقات گسترش کنار در تالشگر، محققین و مجرب استادان و علمی بدیل بی های اندوخته
 ایران توسعه و پیشرفت در کشور سوم نسل های دانشگاه از یکی عنوان به را خود بنیان،نقش دانش مراکز

 10  .نماید ایفا ممکن شکل بهترین به جامعه سالمت سطح ارتقا و اسالمی



   رسالت
 ونشر آموزش» طریق از « جامعه سالمت سطح ارتقاء و حفظ تامین، » دار عهده ما 

 نوین فناوری و منابع»  از استفاده با « انسانی نیروی توانمندسازی و علم،تربیت
 «وکشور منطقه سطح در ملی های سیاست چارچوب در جامعه فرهنگ با متناسب
 آحاد»مقابل در خود، خدمات کیفیت مستمر ارتقاء و اهداف تحقق راستای در.هستیم

 .باشیم می پاسخگو « مرتبط دولتی ارشد جامعه،مدیران
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 دورنما
 

ارایه نظام برترین جامعه روز نیازهای به توجه با نود دهه طی هستیم مصمم ما 
 رضایت و صمیمی محیطی ایجاد با تا باشیم داشته کشور سطح در را آموزشی خدمات
 باالترین گیرندگان خدمت کارکنان، و علمی هیأت اعضای ، مدیران توسط بخش
 .دهند نشان ما از را خرسندی سطح
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ف كلی  اهدا
 
 

المللی بین و ملی استانداردهای اساس بر آموزشی های برنامه کیفیت ارتقاء 

بالینی و پایه علوم گروه در تکمیلی تحصیالت های رشته گسترش و توسعه 

جامعه نیاز مورد و آمد کار انسانی نیروی تربیت 

آموزشی های رشته درکلیه خالقیتها ظهور و بروز جهت مناسب بستر توسعه 

علمی هیئت اعضای علمی سطح کیفی ارتقاء 

کارکنان و دانشجویان ، علمی هیئت اعضای انگیزه تقویت 

دانشگاه آموزشی نظام ساختار اصالح و بهبود 

آموزشی فرآیندهای ارتقاء منظور به آموزشی نوین امکانات و آوری فن توسعه 
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 :اسامی معاونین آموزشی دااگشنه علوم زپشكی كاشان از ابتدا اتکنون
 دکتر حسین خدمت

 دکتر فرید ابوالحسني
 دکتر محمود  عمراني فر

 دکتر سید علي اکبر مرتضوی
 دکتر سید محمود سیدی    

 دکتر احمد خورشیدی
 جعفری نسبدکتر محمدرضا 

 دکتر مرتضي آبدار اصفهاني
 دکتر سید فخرالدین صدر

 دکتر اسماعیل فخاریان
 دکتر محمود سالمي

 دکتر رضا رزاقي
 دکتر همایون نادریان

 دکتر عباس تقوی اردکاني
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گاه   شناسناهم آموزشی دااگشنه  رد يك ن
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 معاون آموزشي دانشگاه
 عباس تقوی اردکانیجناب آقای دکتر 

 فوق تخصص گوارش اطفال:  رشته تخصصی

            دانشیار: علمی مرتبه 
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 :رسالت معاونت آموزشي
  توانمندسازی و تربیت علم، نشر و آموزش » طریق از « جامعه سالمت سطح ارتقا و حفظ تأمین، » دار عهده ما

  در ملی های سیاست چارچوب در جامعه فرهنگ با متناسب نوین فناوری و منابع » از استفاده با «انسانی نیروی
 .هستیم « کشور و منطقه سطح
  مرتبط دولتی ارشد مدیران و جامعه آحاد » درمقابل خود، خدمات کیفیت مستمر ارتقاء و اهداف تحقق راستای در
 .باشیم می پاسخگو «

 :دورنما
  سطح در را آموزشی خدمات ارایه نظام برترین جامعه روز نیازهای به توجه با هشتاد دهه طی هستیم مصمم ما

  کارکنان، و علمی هیأت اعضای ، مدیران توسط بخش رضایت و صمیمی محیطی ایجاد با تا باشیم داشته کشور
 .دهند نشان ما از را خرسندی سطح باالترین گیرندگان خدمت

 

 :اهداف کلي 
المللی بین و ملی استانداردهای اساس بر آموزشی های برنامه کیفیت ارتقاء 
بالینی و پایه علوم گروه در تکمیلی تحصیالت های رشته گسترش و توسعه 
جامعه نیاز مورد و آمد کار انسانی نیروی تربیت 
آموزشی های رشته درکلیه خالقیتها ظهور و بروز جهت مناسب بستر توسعه 
علمی هیئت اعضای علمی سطح کیفی ارتقاء 
کارکنان و دانشجویان ، علمی هیئت اعضای انگیزه تقویت 
دانشگاه آموزشی نظام ساختار اصالح و بهبود 
آموزشی فرآیندهای ارتقاء منظور به آموزشی نوین امکانات و آوری فن توسعه  
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مديريت هاي 

 تابعه

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

 علوم پزشکي

مرکز امور هيئت 

 علمي

امور آموزشي و  

 تحصيالت تکميلي

 

 

مرکزآموزش 

 مداوم
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مرکز آموزش  
 مجازي

مرکز امور 
 بين الملل



 :   سرپرست
 مسعود مطلبی کاشانیجناب آقای دکتر 

 مهندسی بهداشت حرفه ای/دکترای تخصصی: مقطع رشته

 دانشیار دانشگاه

 
 

 در ( کلیه مقااطع )اداره کل آموزش عهده دار برنامه ریزی و نظارت آموزشی در عرصه علوم پایه و بالینی
این . دانشگاه است بعالوه به عنوان بازوی اجرایی سیاست های معاونت آموزشی در این بخش نیز تلقی می شود

اداره شامل قسمت های مختلف از جمله مدیریت ، کارشناسی آموزشی ، انفورماتیک ، نقال و انتقااالت ، فاار     
التحصیالن ، امور آموزشی اتباع خارجی ، بایگانی و خدمات ماشینی در مجموعه ستادی و آموزش دانشکده هاا  

 .   می باشددر مجموعه صف و گروهها 

 

 امور آموزشي و تحصيالت تکميلي
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 :سرپرست 
 سرکار خانم دکترزریچهر وکیلی 

 آسیب شناسی/دکتری تخصصی پزشکی: رشته/مقطع 

 دانشگاهدانشیار 
 

 

که دانشگاه آموزشی معاونت مجموعه از است ساختاری پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز 
  فعالیت دانشگاه آموزشی برنامه های زمینه در تصمیمات اخذ برای تفکر مرکز و اجرایی بازوی به عنوان
 .است کرده آغاز 1372 سال از را خود فعالیت کاشان پزشکی علوم توسعه و مطالعات مرکز می کند؛
 سه از متشکل) ارزشیابی واحد درخشان، استعداد دفتر دارای پزشکی علوم آموزش و توسعه مدیریت
  توانمندسازی واحد ،(درونی ارزشیابی و اعتباربخشی و اساتید ارزشیابی فراگیران، ارزشیابی کمیته ی
 و ارتباطات واحد آموزشی، رهبری واحد آموزشی، فرایندهای و آموزش در پژوهش واحد اساتید،

 .می باشد پاسخگو آموزش واحد و درسی برنامه ریزی واحد آموزشی، تکنولو ژی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
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 :   سرپرست
 احسان نبوتیجناب آقای دکتر 

   سالمت اطالعات مدیریت /تخصصی دکترای :رشته /مقطع
 دانشگاه استادیار

 
 
کارآمد و منسجم سیستم ایجاد اندیشه در دیرباز از کاشان پزشکی علوم دانشگاه مدیریت 

 :از عبارتند امور این .است بوده آن ساماندهی و علمی هیأت اعضا متنوع امور به مربوط
 و علمی توانمندسازی تعهدات، ایفای و علمی هیات توزیع و ،تأمین گزینش و جذب

 هیات اعضاء ارتقای ، انتظامی های هیئت و شکایات به رسیدگی مطالعاتی، فرصتهای
  1374 سال از را امر این مقدمات منظور بدین .علمی هیات رفاه و فرهنگی امور و علمی

 هیأت اعضا مطب از محرومیت حق پرداخت نامه آئین تدوین و ها فعالیت امتیازدهی با
 در ارزشیابی و نظارت دفتر تشکیل با 1377 سال از مهم این سرانجام و آورد فراهم علمی
 عمل جامه تدریجی، روند یک طی و کاشان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت حوزه

 ثبت برای را جامعی فرم گسترده، مطالعات و ها بررسی انجام با ابتدا دفتر این .پوشید تن به
 مرکز به بیشتر بررسی و نقد منظور به و طراحی علمی هیأت اعضاء متنوع فعالیتهای
 روز های نیاز به توجه با حال .نمود عرضه دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات
 در یکپارچه، رفاهی و اطالعاتییمرکز به دانشگاه مسئوالن و علمی هیئت اعضای افزون
 .گردید ریزی پایه علمی هیئت امور مرکز بنام مرکزی ، 1391 ماه مهر

 

 مرکز امور هيئت علمي
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 : سرپرست 

جناب آقای دکتر سید رامین مدنی 
 گوارش کودکان/تخصصی بالینی فوق دکتری :رشته/مقطع

 دانشگاهاستادیار  
 

 

 

می تالش آموزشی مؤثر و نوین های شیوه اساس بر آموزشی های برنامه اجرای با مداوم آموزش 
 افزایش چشمگیری نحوه به مؤسسات دیگر با مقایسه در را خود خدمات اثربخشی و کارایی تا نماید
  به پشتیبانی و هماهنگی کالن، های ریزی برنامه و سیاستگذاری مسئولیت دانشگاه مداوم آموزش .دهد

  ... و  پزشکی،پرستاری،پیراپزشکی جامعه التحصیالن فار  شغلی مهارتهای و سطح ارتقاء -1 :منظور
 خدمات مطلوب و کارآمد استاندارد به یابی دست -3   درمانی بهداشتی خدمات سازی بهینه -2

 .دارد عهده به را  جامعه نیازهای بر منطبق وابسته ای حرفه و پزشکی

 مرکزآموزش مداوم 
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 مرکز امور بين الملل
 :  مدیر  

 خانم دکتر غزاله مشکدانیان سرکار 
 علوم تشریحی( Phd)دکترای تخصصی: رشته/مقطع

 استادیار دانشگاه
 :دانشگاه در راستای بین المللی سازیاهداف 

 سازی نقشه راه بین المللی سازی تبادالت علمی و آموزش علوم پزشکیاجرایی 
 برقراری ارتباطات وتبادالت بین المللی با دانشگاهها و مراکز آموزشی و علمی سایر کشورها  و انعقاد تفاهم نامه

همکاری های دوجانبه علمی و پژوهشی، پذیرش دانشجو، راه اندازی دوره های مشترک، تاسیس و راه اندازی دفتر  
 نمایندگی علمی با عنایت به نقشه آمایش بین المللی علوم پزشکی

 پیگیری شاخص های علملیاتی هدف گذاری در نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی و  تدوین و
 بسترسازی برای استقرار نقشه  آمایش بین المللی آموزش علوم پزشکی کشور

 معرفی ظرفیت های آموزشی دانشگاه در عرصه بین الملل از طریق سامانهEducation Iran 

اعتبار بخشی بین المللی دانشکده ها 
تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت با قابلیت بین المللی سازی 
شناسایی رشته مقاطع با قابلیت بین المللی سازی و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی 
طراحی مسیر راه(Road Map)   و اجرایی سازی شبکه تبادالت علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه

 های معتبر جهان
پیگیری شاخص های عملیاتی هدف گذار ی در نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی 
ارتقا سطح وضعیت دانشگاه از لحاظ مولفه های بین المللی سازی 
پیاده سازی اهداف سند جامع روابط بین المللی در دانشگاه 
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 آموزش مجازيمرکز 
 :  مدیر  

جناب آقای دکتر احسان نبوتی 
   سالمت اطالعات مدیریت /تخصصی دکترای :رشته /مقطع

 دانشگاه استادیار
 

 1396آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه از بهمن دپارتمان 
 .شروع به فعالیت نموده است

 :اهم فعالیت های دپارتمان 

     الکترونیکیمدیریت و نظارت بر سیستم یادگیری(LMS) 

     نظارت بر تهیه محتوای الکترونیکی دروس مجازی 
     ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص تولید محتوای الکترونیکی 

     نظارت بر حسن اجرای دروس مجازی 

     توانمندسازی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش مجازی 
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 دانشکده ها
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 دادكشنه زپشكی

  :سرپرست 

 سید امیرحسن متینیجناب آقای دکتر 

 بالینیشناسی دکتری تخصصی آسیب  :رشته تخصصی

 استادیار: علمیمرتبه 

 جمع مربي استادیار دانشیار استاد تاسیس 

1365 25 43 81 7 156 26 



کاشان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده 

 و اداری تشکیالت . است شده بنا مربع متر 22610 مساحت به زمینی در

 در مجتمع بطور مربع متر 11130 بنای زیر با پزشکی دانشکده آموزشی

 قرار باشد، می هکتار یکصد از بیش فضای دارای که دانشگاه محوطه داخل

   .دارد

 دانشگاههای گسترش شورای جلسه دومین مصوبه باستناد پزشکی دانشکده      

 با و تأسیس 1365 ماه بهمن در 65/9/30 مورخ کشور پزشکی علوم

 رشته در دانشجو نفر 100 و پزشکی رشته در دانشجو نفر 150 پذیرش

 توان و استعداد و امکانات به توجه وبا نموده بکار شروع رسماً پرستاری

 شورای 1372/10/1 مورخ جلسه سومین و شصت مصوبه موجب به بالقوه

 در و گردید مبدل دانشگاه به کشور پزشکی علوم ی دانشگاهها گسترش

   . گردید التحصیل فار  دانشکده این پزشکی گروه دوره اولین 1372 سال

 
 

27 



گروه های آموزشي بالیني   (عدد 12 )گروه  های آموزشي پایه  دانشكده نام
 (عدد18)

 
 

 
دانشکده 

 پزشکي

گروه آسیب شناسی و بافت شناسی  
  گروه انگل شناسی ، قارچ شناسی و

 حشره شناسی
گروه بیوشیمی بالینی 
گروه پزشکی اجتماعی 
گروه تغذیه 
گروه فارماکولوژی 
گروه فیزیولوژی 
  گروه میکروب شناسی و ویروس

 شناسی
  گروه علوم تشریح 
گروه روانشناسی بالینی 
گروه مطالعات اعتیاد 
گروه علوم سلولی کاربردی 

عفونی های بیماری گروه 
تخصصی جراحی گروه 
عمومی جراحی گروه 
زایمان و زنان های بیماری گروه 
اطفال ها بیماری گروه 
داخلی های بیماری گروه 
بیهوشی گروه 
پوست گروه 
چشم گروه 
بینی و حلق و گوش گروه 
اعصاب و مغز های بیماری گروه 
عروق و قلب گروه 
پزشکی رادیولوژی گروه 
روانپزشکی گروه 
پزشکی اخالق گروه 
توانبخشی و فیزیکی طب گروه 
اورژانش طب گروه   
اجتماعی پزشکی  گروه 
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 به تفكیک مقطع رشته های تحت پوشش تعداد  و عنوان
 

تخصصي  دستياري
 باليني 

 دکتراي
 PhDتخصصي 

PhD by 
research 

دکتری حرفه 
 ای

 کارداني کارشناسي کارشناسي ارشد

 
 بیماری های کودکان 

مطالعات 
 اعتیاد 

 انگل شناسي  پزشكي عمومي  علوم اعصاب 
 تغذیه 

علوم سلولي  جراحي عمومي 
 کاربردی 

 اپیدمیولوژی  تروما
 

 میكروب شناسي 

 بیولوژی تولید مثل باکتری شناسي روانپزشكي
 

 فیزیولوژی

 علوم تشریح بیهوشي 

بیماری های عفوني و 
 گرمسیری 

 روانشناسي بالیني

 بیوشیمي بالیني  رادیولوژی 

 تغذیه آسیب شناسي 

 بیماری های داخلي 

 بیماری های
 زنان و زایمان  

بیماری های مغز و 
 اعصاب 

 

 جراحي مغز و اعصاب
 

 ارتوپدی

 رشته27 جمع کل
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    : سرپرست

جناب آقای دکتر اکبر علی اصغر زاده 
 دکتری تخصصی فیزیک پزشکی: تحصیالت 

 دانشیار: مرتبه علمی

 

 

 دانشکده پيراپزشکي

 جمع مربي استادیار دانشیار استاد تاسیس

1371 2 4 11 - 17 30 



های رشته در دانشجو پذیرش و 1365 سال در کاشان پزشکی علوم دانشکده تأسیس بدنبال 

 سال در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت از مجوز کسب با مامایی و پرستاری پزشکی،

  به اقدام عمل اتاق و آزمایشگاهی علوم ، هوشبری کاردانی های رشته در دانشکده این ،1371

 پیوست مزبور های رشته جماااع به نیز رادیولوژی کاردانی رشته بعد سال از . نمود دانشجو پذیرش

 آموزش اداره عنوان تحت کاشان پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده اولیه هسته عمالً و

 . گرفت شکل سال آن در پیراپزشکای

  پذیرش آن بدنبال و گردید پذیرفته کاردانی دانشجوی نیز محیط بهداشت رشته در 1372 سال از

  نیز ها رشته این اداره دار عهده که گردید آغاز عمومی بهداشت ناپیوسته کارشناسی رشته در دانشجو

 .بود پیراپزشکی آموزش

  و گردید تاسیس پیراپزشکی آموزشکده ، بهداشت های رشته تفکیک با 76/75 تحصیلی سال از 

  سال از و شد اخذ نیز پزشکی مدارک کاردانی رشته در دانشجو پذیرش مجوز سال همان در و آن بدنبال

 با که شد آغاز دانشجو پذیرش نیز آزمایشگاهی علوم ناپیوسته کارشناسی رشته در 77/76 تحصیلی

 در دانشکده این است ذکر به الزم .یافت نام تغییر پیراپزشکی دانشکده به آموزشکده مجوز این اخذ

 کشور پزشکی علوم دانشگاههای پیراپزشکی های دانشکده دربین دوم رتبه کسب به موفق 1384 سال

 . گردید
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 گروه ههای آموزشي  نام دانشكده  

 
 

 دانشكده پیراپزشكي

  گروه فیزیک پزشکی و پرتو
 شناسی

  گروه علوم آزمایشگاهی و
 ایمنولوژی

گروه فناوری اطالعات سالمت 
 گروه هوشبری 

 به تفكیک مقطع تعداد رشته های تحت پوشش

تخصصي  دکتراي
PhD 

 

 کارداني   کارشناسي کارشناسي ارشد

 
 
 

مدیریت اطالعات 
 سالمت

 علوم آزمایشگاهی  فیزیک پزشکی 

0 

فناوری اطالعات 
 رادیولوژی  سالمت

 هوشبری --
فن آوری اطالعات  ---

 سالمت 

1 2 4 0 

 7 جمع
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 دانشکده پرستاري و مامايي

رشته های پرستاری و مامائی بموجب مصوبه چهاردهمین اجالس شورای گسترش دانشگاههای علوم 
با تشکیل  1370در سال در دانشکده علوم پزشکی کاشان دایر و  1365پزشکی کشور در سال 

در حال حاضر در .  فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توسعه یافت دانشکده پرستاری و مامائی 
مقاطع مختلف دکتری ،کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی در رشته های مختلف دانشجو پذیرش 

 : سرپرست.                                              نمایدمی 
 جناب آقاي دكتر محسن تقدسي 

جراحيداخلي دكتراي تخصصي پرستاري   
 استاديار دانشگاه

 جمع مربي استادیار دانشیار استاد تاسیس

1370 2 1 12 5 20 
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 گروه ههای آموزشي نام دانشكده  

 
 دانشكده پرستاری و مامایي

 

گروه پرستاری داخلی جراحی 
گروه مامایی 
گروه مدبریت و بهداشت 
گروه اتاق عمل 

 به تفكیک مقطع رشته های تحت پوشش تعداد و عنوان

  دکتراي
تخصصي  
 پژوهشي

  دکتراي
 PhDتخصصي 

 کارداني کارشناسي کارشناسي ارشد

 پرستاری پرستاری تروما
 

فوريت  پرستاری  پرستاری 
هاي 

  پزشكي
 

 مامایی پرستاری سالمندی 
پرستاری مراقبت های 

 ویژه
 اتاق عمل  

 روان پرستاری 

1 1 4 3 1 

 34 رشته10: مجموع رشته ها



و سیاستها راستای در کاشان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده 
 دانش توسعه هدف با 1375 سال در کاشان پزشکی علوم دانشگاه استراتژیهای

 .گردید تاسیس جامعه سالمتی سطح ارتقاء و حفظ تامین، منظور به بهداشتی
 :  سرپرست

جناب آقاي دكترغالمرضا مصطفايي 
 دكتراي مديريت محيط زيست: تخصص  

 دانشياردانشگاه

 دانشکده بهداشت

 جمع مربي استادیار دانشیار استاد تاسیس

1375 2 7 8 4 21 
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 گروههای آموزشي نام دانشكده 

 
 

 دانشكده بهداشت
 

گروه بهداشت محیط 
گروه بهداشت حرفه ای 
گروه بهداشت عمومی 
گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی 
در حال )مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست

 (انجام

 به تفكیک مقطع تعداد و عنوان رشته های تحت پوشش

تخصصي   دکتراي
PhD 

 

 کارداني کارشناسي کارشناسي ارشد

 
 

 بهداشت محیط

مدیریت سالمت، 
 ایمنی و محیط زیست

مهندسی بهداشت  
 محیط 

 
 
 
0 

مهندسی بهداشت  
 محیط 

 مهندسی  
 بهداشت حرفه ای  
 بهداشت عمومی

1 2 3 

 36 رشته6: مجموع رشته ها



پزشکی علوم دانشگاههای گسترش شورای جلسه وبیستمین دویست در صادره رای استناد به 
 قطعی موافقت کاشان پزشکی علوم دردانشگاه دندانپزشکی دانشکده تاسیس با 11/8/91 مورخ
 در 92 سال ماه مهرماه دندانپزشکی رشته دانشجویان گروه نخستین ترتیب بدین .آمد بعمل

 این در ماه بهمن در نفردانشجو 35 و پذیرفته کاشان پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده
 .شدند تحصیل به مشغول رشته

 :سرپرست 
جناب آقاي دكتر محمد مهدي دباغ 
 اندودونتكيس/دندانپزشكيدكتري تخصصي   :تخصص

 استاديار

 دانشکده دندانپزشکي

 جمع مربي استادیار دانشیار استاد تاسیس

1391 -- -- 20 -- 20 

 دکتری حرفه ای
 دندانپزشكي

1 
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 (عدد5)  گروه ههای آموزشي نام دانشكده  

 
 دانشكده دندانپزشكي

 

 ترمیم-گروه پروتز 
 کودکان –گروه ارتودنسی 
 رادیولوژِی   -گروه پاتولوژی– 

 بیماریهای دهان
 جراحی –گروه پریو 
گروه اندو دانتیکس 

 
 

 به تفكیک مقطع رشته های تحت پوشش تعداد و عنوان

 دکتراي حرفه اي  

1 

 رشته1: مجموع رشته ها
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 شورای جلسه چهارمین و بیست و دویست از صادره رای استناد به
 شعبه تاسیس با ، 92/2/23 مورخ پزشکی علوم های دانشگاه گسترش

 .آمد عمل به موافقت دانشگاه در الملل بین

 

 

 :   سرپرست

 

 جناب آقای دکتر محمد علی اطلسی 

تشریحیدکتری تخصصی علوم : رشته تخصصی     
  دانشیار دانشگاه

 

 پرديس خودگردان
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 دستیاری
 تخصصي بالیني 

 دکترای
 PhDتخصصي 

Ph.D by 
research 

دکتری 
 حرفه ای

 کارداني کارشناسي کارشناسي ارشد

 
بیماری های  
 کودکان 

 
 اعتیاد   مطالعات

پزشکی   اعصاب   علوم
 عمومی  

مدیریت سالمت،   انگل شناسی  
ایمنی و محیط  

 زیست
 

 تغذیه 

فوريت 
هاي 

 پزشكي

علوم سلولی   جراحی عمومی  
 کاربردی  

  اپیدمیولوژی
 تروما
 

 فیزیک پزشكي  میکروب شناسی   دندانپزشکی
 پرستاری 

بیولوژی تولید  باکتری شناسی روانپزشکی
 مثل
 

 مهندسي  فیزیولوژی
 مامایی بهداشت محيط 

 پرستاری تروما پرستاری بیهوشی  
 

فناوري اطالعات  علوم تشریح
 اتاق عمل   سالمت

بیماری های  
عفونی و  
 گرمسیری 

مدیریت 
اطالعات 

 سالمت

 علوم آزمایشگاهی   تغذیه  پرستاری

 رادیولوژی  روان پرستاری پرستاری سالمندی  
 روانشناسی بالینی بهداشت محیط  رادیولوژی 

 آسیب شناسی   هوشبری

بیماری های  
 داخلی  

   فن آوری اطالعات سالمت بیوشیمی بالینی  

 بیماری های
 زنان و زایمان   

 پرستاری 
 مراقبت های ویژه

 مهندسی  
 بهداشت محیط  

های مغز و   بیماری
 اعصاب  

 
 مهندسی  

 حرفه ای   بهداشت

جراحی مغز و  
 اعصاب

 بهداشت عمومی
 ارتوپدی

 1 11 15 2 4 6 12 جمع

 رشته 51 جمع کل
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د اعضای هیئت  تعدا
 علمی

 رب حسب دادكشنه 

 رهم  اعضای هیئت علمی

41 

استاد دانشيار استاد دانشكده
 يار

 جمع مربي

 156 7 81 43 25 پزشكي

 20 -- 20 -- -- دندانپزشكي

 20 5 12 1 2 پرستاري و مامايي

 17 - 11 4 2 پيراپزشكي

 21 4 8 7 2 بهداشت

تحقيقات و   .مع
 فناوري

-- -- 7 -- 7 

 241 16 139  55 31 مجموع

 241 جمع كل

 تعداد عنوان  
 31 استاد  

 55 دانشيار

 139 استاديار

 16 مربي

 241 جمع



م  آماراعضای هیئت علمی رب اساس نوع استخدا

پاهي  –آماراعضای هیئت علمی رب اساس  بالینی   

42 

 تعداد عنوان  
 118 و رسمي آزمايشي رسمي

 35 پيماني

و   قانون خدمات پزشكان – 1ماده  –  Kتعهدات ضريب 
 پيراپزشكان

88 

 241 جمع

 تعداد عنوان  
 114 باليني

 127 پايه

 241 جمع



 معرفی گروههای آموزشی
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 (عدد 16)گروه های آموزشي بالیني  (عدد 12 )گروه  های آموزشي پایه  دانشكده نام

 
 

 
دانشکده 

 پزشکي
 

28 

 گروه آسیب شناسی و بافت
   شناسی

 گروه انگل شناسی ، قارچ شناسی
 و حشره شناسی

گروه بیوشیمی بالینی 
گروه پزشکی اجتماعی 
گروه تغذیه 
گروه فارماکولوژی 
گروه فیزیولوژی 
 گروه میکروب شناسی و ایمنی

 شناسی
 گروه علوم تشریح 
گروه روانشناسی بالینی 
گروه مطالعات اعتیاد 
گروه علوم سلولی کاربردی 

عفونی های بیماری گروه 
تخصصی جراحی گروه 
عمومی جراحی گروه 
زایمان و زنان های بیماری گروه 
اطفال ها بیماری گروه 
داخلی های بیماری گروه 
بیهوشی گروه 
پوست گروه 
چشم گروه 
بینی و حلق و گوش گروه 
اعصاب و مغز های بیماری گروه 
عروق و قلب گروه 
پزشکی رادیولوژی گروه 
روانپزشکی گروه 
پزشکی اخالق گروه   
توانبخشی و فیزیکی طب گروه   
اورژانس طب 
اجتماعی پزشکی 

 (عدد3)گروه های آموزشي متمرکز
 

معارف اسالمی 
عمومی 
تربیت بدنی 
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 تعداد   گروه ههاي آموزشي نام دانشکده  

 
 

 دانشكده پیراپزشكي

گروه فیزیک پزشکی و رادیولوژی 
گروه علوم آزمایشگاهی و ایمنولوژی 
گروه فناوری اطالعات سالمت 
 گروه هوشبری 

4 

 
 

 دانشكده بهداشت
 

گروه بهداشت محیط 
گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 
گروه بهداشت عمومی 
گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی 
مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست 

5 

 
 دانشكده پرستاری و مامایي

 

گروه پرستاری داخلی جراحی 
گروه مامایی 
گروه پرستاری مدبریت و بهداشت 
گروه اتاق عمل 

4 

 ترمیم-گروه پروتز دانشكده دندانپزشكي
بیماریها-رادیولوژی-گروه پاتولوژی 
کودکان-گروه ارتودنسی 
جراحی-گروه پریو 
گروه اندودانتیکس 

5 
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 سال تعداد رشته
 1365 رشته3 پزشکی -(کارشناسی )پرستاری -مامایی 

 1370 رشته3 (کاردانی )اتاق عمل –علوم آزمایشگاهی  -هوشبری
 -رادیولوژی -(دستیاری)داخلی  -(دستیاری)کودکان

کارشناسی )بهداشت عمومی  –(کاردانی)بهداشت محیط
 (ناپیوسته 

 1371 رشته 5

 –علوم آزمایشگاهی  -راه اندازی دوره شبانه هوشبری
 (کاردانی )رادیولوژی -اتاق عمل -بهداشت محیط

 رشته 5
 

1372 

 1373 رشته 1 (کاردانی )بهداشت خانواده 
کارشناسی )بهداشت محیط  -( دستیاری)وزایمان زنان

بهداشت  -بهداشت خانواده –مبارزه با بیماریها -(ناپیوسته 
 (کاردانی )ای حرفه

 1374 رشته 5

علوم آزمایشگاهی  -(دستیاری )جراحی عمومی 
 (کاردانی )مدارک پزشکی  -(کارشناسی ناپیوسته )

 1375 رشته 3

 تصويب رشته ها
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 سال تعداد رشته
 1377 رشته 1 (کارشناسی ناپیوسته ) مدارک پزشکی 
 1378 رشته 1 (کارشناسی ناپیوسته ) بهداشت حرفه ای 
 1379 رشته 1 (کارشناسی ارشد) انگل شناسی 
 1384 رشته 1 (کارشناسی ارشد) میکرب شناسی 

 1385 رشته 1 (کاردانی) فوریتهای پزشکی 
 1386 رشته 1 فیزیولوژی

علوم  –هوشبری  –اتاق عمل -( دستیاری)روان پزشکی
بهداشت  -(کارشناسی) رادیولوژی –آزمایشگاهی 

مدارک -پرستاری مراقبتهای ویژه -(کارشناسی ارشد)محیط
  -(کارشناسی ارشد)علوم تشریح  – (کارشناسی ارشد)پزشکی

 -( کاردانی) مبارزه با بیماریها 

 1387 رشته9

 -(کارشناسی)فناوری اطالعات سالمت–(دستیاری)بیهوشی
کارشناسی ) بهداشت محیط  –(کارشناسی)بهداشت حرفه ای 

 -(کارشناسی ناپیوسته )هوشبری -(

 1388 رشته 7

 تصويب رشته ها
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 سال تعداد رشته

 بیولوژی -(دکتری تخصصی پژوهشی) علوم اعصاب -(دستیاری)بیماریهای عفونی وگرمسیری
 -(دستیاری)پاتولوژی  -(دستیاری)رادیولوژی-(دکتری تخصصی پژوهشی)سلولی ومولکولی

 (کارشناسی پیوسته ) بهداشت عمومی  -(کارشناسی ارشد) پرستاری 

 1389 رشته 6

 (دکتری تخصصی پژوهشی)مرکز تحقیقات علوم تشریح گرایش سلولهای بنیادی
)  تغذیه  -(کارشناسی ارشد)پرستاری سالمندی-(دستیاری)بیماریهای مغز واعصاب  -  

فناوری اطالعات سالمت -(دکتری تخصصی پژوهشی) اپیدمیولوژی تروما  –( کارشناسی
 (کارشناسی ارشد)

 1390 رشته  6

 –دکتری عمومی دندانپزشکی -(دکتری تخصصی) اعتیاد  مطالعات -علوم سلولی کاربردی  
 (کارشناسی ارشد) فیزیک پزشکی -(کارشناسی ارشد) روان شناسی بالینی 

 1391 رشته 5

 1392 رشته 2 (دکتری تخصصی پژوهشی)بیولوژی تولیدمثل  -(کارشناسی ارشد) بیوشیمی بالینی

 1393 رشته 2 (  دکتری  تخصصی)رشته میکروب شناسی  -(تخصصی دکترای)رشته پرستاری

 (دستیاری)رشته جراحی مغز و اعصاب
 (کارشناسی ارشد) سالمت، ایمنی و محیط زیست مدیریت

 1394 رشته 2

 (کارشناسی ارشد ) تغذیه  
 (دکتری تخصصی) مدیریت اطالعات سالمت

 (دستیاری) رشته جراحی ارتوپدی

 1395 رشته 3

 (دکتری تخصصی )بهداشت محیط 
 (کارشناسی ارشد) روان پرستاری 

 1396 رشته 2

 تصويب رشته ها
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د دانشجو هب تفکيك  مقطع   تعدا
 

49 

 تعداد مقطع

 40 کاردانی
 0 کارشناسی ناپیوسته

 1230 پیوسته کارشناسی 
 294 ارشدکارشناسی 

 1259 دکتری عمومی
 2 دکتری تخصصی پژوهشی

 ph.D)) 51تخصصیدکتری 
 210 دستیاری تخصصی بالینی

 3086 جمع کل



لورود    98مهر-آمار  دانشجويان جديدا
 تعداد مقطع 

 26 کاردانی
 414 کارشناسی 

 78 ارشدکارشناسی 
 172 دکتری عمومی

 11 (ph.D)دکتری تخصصی
 54 دستیاری تخصصی بالینی

 755 جمع کل
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 تا کنون 1370تعداد کل فارغ التحصيالن دانشگاه از سال: 

 

 

 14167نفر 

د افرغ اتحصيالن  :تعدا
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گاه اهی اجرايی كشور فرم  شاخص اهی اختصاصی  ارزيابی عملكرد دست
 
 

ف
ردی

 

 مستند شاخص عناوین شاخص

ش  
نج

 س
حد

وا
M

U
 

د  
ار

ند
ستا

ا
ت  

تح
ه 

طق
من

ش
پو

 

 (
ش  

بر ي
تان

اس
)

S 

 

 عملكرد واقعي

AP 

سقف امتیاز  
 (ضریب اهمیت)

W 

 امتیاز مكتسبه

W×AP/S)) 

 آموزشي

1 
دانشجو به 

 هیات علمی 

برنامه ششم 

 15 14 نسبت توسعه

2 

درصد 

دانشیار به 

 باال 

برنامه ششم 

 15 36 درصد توسعه
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وم هب تفکيك رشته   99پايان اردتشهبي ات   مقطعآمار مشمولین آموزش مدا
 

کارشناسي   کارشناسي کارداني
 ارشد

دکترای  
 حرفه ای

فوق  Phd تخصص
 تخصص

 مجموع

 367 عنوان 33 عنوان 99 عنوان 44 عنوان 7 عنوان119 عنوان 43 عنوان 22

174 1267 221 665 247 55 17 2572 

6.76% 49% 8.59% 25.85

% 

9.6% 2.13% 0/66% 100% 
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وم از سال  1389لغايت سال  1372ربانهم اهی آموزش مدا  

 نوع برنامه  
137

2 
1373 

137
4 

137
5 

137
6 

137
7 

137
8 

137
9 

138
0 

138
1 

138
2 

138
3 

138
4 

138
5 

138
6 

138
7 

138
8 

13
89 

جمع  
 کل

کنفرانس 
علمي 
 ادواري

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

کنفرانس 
علمي 

 يك روزه 

- - - - - 2 3 - - - 9 3 14 9 16 19 25 17 117 

 34 2 4 3 1 - 1 1 1 1 3 5 5 2 5 - - - - سمينار

 103 10 16   9 17 6 9 4 6 6 3 1 2 2 2 6 2 2 مدون 

 161 14 21 14 10 4 11 8 13 8 5 16 13 9 10 5 - - - کارگاه

 4 - - - 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - کنگره

جمعه کل 
 برنامه ها

2 2 - 7 17 16 22 24 14 15 27 21 33 31 37 55 66 42 431 

تعداد 
شرکت 
 کننده

62 96 382 245 
105
7 

116
6 

118
1 

121
9 

101
8 

580 
130
9 

112
1 

163
7 

202
0 

265
1 

341
3 

376
1 

21
94 

251
12 

تعداد 
سخنرانا

 ن
20 26 49 72 216 267 183 239 154 124 166 262 197 241 266 270 283 

23
2 

3267 
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جمع   1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 نوع برنامه 
 کل

کنفرانس 
 علمي ادواري

- 4 17 52 53 63 16 41 29 219 

کنفرانس 
علمي يك 

 روزه 

13 14 12 16 25 24 11 32 11 122 

 50 1 7 1 5 10 14 10 4 4 سمينار

 109 9 8 1 15 18 18 23 11 17 مدون 

 40 0 15 2 6 15 3 - - 10 کارگاه

 4 0 0 - - 2 - - 2 - کنگره

کل جمع 
 برنامه ها

44 35 62 103 123 113 88 103 50 591 

تعداد شرکت 
 کننده

7276 2250 3440 3650 3167 3169 788 2904 1093 
2773

7 
تعداد 

 سخنرانان
228 153 174 328 313 141 64 263 111 1775 

وم از سال    1398لغايت پايان شهريورسال  1390ربانهم اهی آموزش مدا
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 سال دانشكده

 1365 پزشکی

 1365 پرستاری و مامایی

 1371 پیراپزشکی

 1372 بهداشت

 1372 به دانشگاه تغییر عنوان دانشکده علوم پزشکی

 1389 دندانپزشکی دانشکده موافقت با تاسیس 

 1389 موافقت با تاسیس دانشکده توانبخشی

 1392 موافقت با تاسیس پردیس خودگردان

 تاسيس دانشکده ها
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 علوم زپشكی كاشانمراكز تحقیقاتی دااگشنه 
ف

ردی
 نام مرکز تحقیقات 

 
 رئیس مرکز نوع مرکز

 دکتر اسماعيل فخاريان موافقت قطعي تروما 1
 دکتر  حسين نيکزاد ” علوم تشریح 2
 دکتر محمود سالمي ” فیزیولوژی   3
موافقت  پرستاری تروما 4

 اصولي
 دکتر نگين مسعودي علوي

 دکتر  حسين نيك زاد ” تولید سلولهای جنسي 5
 

 دکتر مسعود مطلبي کاشاني ” عوامل اجتماعي موثر برسالمت   6
 دکتر محسن تقي زاده ” بیوشیمي وتغذیه   7

 مدیریت اطالعات سالمت 8
 

 دکتر مهرداد فرزندي پور ”

 دکتر بتول زماني  ” بیماریهای اتوایمیون 9

 57 دکتر محمدرضا شريف ” بیماریهای عفوني 10



 مجالت دانشگاه
 

 
 

(ISI-

PubMed) 

 

 پژوهشی فیض-دوماهنامه علمی 
 

 ترویجی  -فصلنامه علمی ـ 

 

 

 

 پژوهشی  -فصلنامه علمی 

 
ISI 

 پژوهشی  -فصلنامه علمی 
 

ISI
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تهران جمله از بزرگ شهرهای به مناسب مواصالتی های راه وجود و ایران مرکز در کاشان استقرار  ،  

 آموزشی مراکز سایر با ارتباط ایجاد جهت مناسب ای زمینه  قم و اصفهان

زمان در اسالم جهان  علمی مرکزیت)کاشان شهرستان  درخشان فرهنگی و علمی مذهبی،  پیشینه   

    ثبت()پوشش تحت جمعیت  نسبت به  شهرستان در شهدا آمار  باالترین()نراقی فاضلین فیض، مالمحسن

 (یونسکو  فرهنگی میراث زمره  در کاشان دستی صنایع  و تاریخی ابنیه   جهانی

کاشان  شهرستان   در ایشان  مستقل  نمایندگی  انتصاب در رهبری معظم مقام  خاص عنایات 

کاشان شهرستان ویژه فرمانداری نهاد  ز ا برخورداری   

و المللی بین و ملی سطح در علمی جایگاه و پتانسیلها و ظرفیتها به توجه با  کاشان دانشگاه  وجود   

   دانشگاهی بین های رشته ی توسعه و اندازی راه برای ای زمینه مرتبط، های رشته برخی وجود
ایجاد و دارویی تحقیقات ی توسعه جهت فرصتی  دارویی گیاهان ی تهیه خصوصی های شرکت وجود 

 دارویی گیاهان قطب تاسیس  و داروسازی دانشکده
 همجوار شهرستانهای  وسیع درمانی پوشش    

امور ی توسعه برای مناسبی فرصت  کاشان دارالمومنین شهر در وقف امر اهمیت و پیشتاز خیرین حضور  

 آموزشی مختلف

 وژيگيهای منطقه ای كاشان 
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 كاشانوژيگيهای  دااگشنه علوم زپشكی 
 

سالمت و دانش درعرصه   دانشگاه ساله سی  سابقه  
آموزشی های گروه در متخصص و مجرب متعهد، علمی هیئت اعضای از برخورداری 
همچون  فرهنگی و پژوهشی ، آموزشی مختلف های زمینه در برتر های  رتبه کسب: 
71  سال در  دانشگاه به پزشکی علوم دانشکده عنوان تغییر   
92 سال در  1 تیپ به کاشان پزشکی علوم دانشگاه ارتقاء 
کارورزی پیش و پایه علوم جامع امتحانات در متوالی  سالهای در برتر های رتبه کسب 
تخصصی دانشنامه آزمون در برتر های رتبه کسب  
دانشجویی علمی المپیادهای در برتر های رتبه کسب 
جشنواره در   کشوری   برتر   فرآیند بعنوان دانشگاه   آموزشی  فرآیندهای   انتخاب 

 مطهری شهید
دانش قبولی »  شاخص  و  آموزش مدیریت  حیطه در  برتر های  رتبه  کسب 

 ( 2و1راد طرح نتایج)  «باالتر مقاطع در دانشگاه آموختگان

     

60 



 
رشد مرکز تاسیس 
 تحقیقات جامع آزمایشگاه  مجوز اخذ   
و فیزیولوژی ملی کنگره دومین و بیست ) المللی بین معتبر  همایشهای  برگزاری 

 حضور با بهداشت و پزشکی در تکنولوژی نانو نقش علمی کنفرانس فارماکولوژی،
 (...و المللی بین برجسته اساتید

همکاری نامه تفاهم انعقاد و کاشان دانشگاه رشد مرکز با متقابل همکاری 
سمت به حرکت راستای در سالمت حوزه در آفرینی ثروت  همایشهای برگزاری 

 سوم نسل دانشگاههای
 زبان انگلیسی مجله  اصولی موافقت کسب Archives of Biomedicine 

دانشگاه در  خارجی دانشجویان باالی آمار 
دانشگاههای دانشجویان عترت و قرآن ، فرهنگی های جشنواره در برتر های رتبه کسب 

 کشور پزشکی علوم

آموزش و درمان بهداشت، وزارت دانشجویی و فرهنگی فعالیتهای سوم مقام کسب 
 پزشکی

 

 

 وژيگيهای  دااگشنه علوم زپشكی كاشان
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دانشگاه آزمون مرکز تجهیز و اندازی   راه 

بالینی های صالحیت مرکز تجهیز و  فیزیکی فضای توسعه   

جراحی مهارتهای مرکز اندازی راه 

دندانپزشکی دانشکده بالینی بخشهای  تجهیز 

 دانشکده وجود و دانشگاه در موجود ظرفیت به توجه با دانشگاه مجازی آموزشهای مرکز تجهیز  

 کاشان دانشگاه مجازی

ای منطقه و بومی اقتضائات و  نیازها مبنای بر تکمیلی تحصیالت های رشته توسعه 

داروسازی دانشکده اندازی راه  

نانو ، نوروساینس ، تروما :قبیل از موجود های ظرفیت اساس بر    علمی های قطب   تعیین  

 گیاهی داروهای

 

 

 ربانهم اهی  آموزشی  آتی  دااگشنه رد جهت توسعه كمی و کیفی
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 افتخارات رد رعهص آموزش 
ی اتسيس ات کنون  از ابتدا

63 



 71 تغییر عنوان دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه  

 76 کسب رتبه نخست  در آموزش مداوم در بین دانشگاههای علوم پزشکی همتراز

 80 کسب رتبه دوم بورد تخصصی زنان  

 کسب رتبه پنجم کشوری در رشته کودکان  

 81 راه اندازی مرکز مهارتهای بالینی  

 82 تاسیس مرکز تحقیقات تروما  

 کسب رتبه اول در امتحان جامع علوم پایه پزشکی در بین دانشگاهها  

 کسب رتبه سوم کشوری در امتحان جامع علوم پایه پزشکی در بین دانشگاهها  

 کسب رتبه اول امتحان جامع پیش کارورزی در بین دانشگاهها  

 85 راه اندازی ساختمان جدید دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 
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کسب رتبه سوم در رشته بیماریهای زنان و زایمان در پنجاهمین دوره آزمون دانشنامه 
 87تخصصی شهریور 

87 

در   92ودر سال سال متوالی طی چهار کسب رتبه اول در وب سایت معاونت آموزشی 
 کسب رتبه اول استان

88-89-
90-91 

 88 جذب  اجرایی تشکیل دبیرخانه هیات 
 انتخاب فرآیند نظام استاد راهنما به عنوان فرآیند برتر در جشنواره شهید مطهری

به جشنواره کشوری شهید مطهری با نام  89ارائه فرآیند برتر کشوری دانشگاهی در سال 
 آموزش مهارتهای ورود به دانشگاه ویژه دانشجویان جدیدالورود 

89 

 90 کسب رتبه هفتم در امتحانات جامع علوم پایه 
انتخاب یک فرآیند برتر کشوری با عنوان یادگیری خود محور با طراحی بسته آموزشی 

 موثر در یادگیری لوله گذاری تراشه 

دانشجویان افتخار آفرین دانشگاه در سومین المپیاد علمي دانشجویان علوم 
 :90پزشكي کشور شهریور 

 توسط تیم تفکر علمی در علوم پایه : مقام نهم کشوری در بخش گروهی 
 مریم شماعی زواره در حیطه تفکر علمی در علوم پایه: نفر دهم در بخش انفرادی 
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  راه اندازی رشته فیزیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد
 
 
91 

 مجوز تأسیس دانشکده دندانپزشکی

 مجوز راه اندازی دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد

 راه اندازی رشته علوم سلولی مقطع دکتری تخصصی

 موافقت با تأسیس مرکز تحقیقات ترومای پرستاری

 مووافقت با تأسیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه

 راه اندازی رشته روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد
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دانشجویان افتخار آفرین دانشگاه در چهارمین المپیاد علمي دانشجویان علوم 
 (:91شهریور ) پزشكي کشور

 رتبه  نام و نام خانوادگي حیطه

 حيطه باليني

کشورينفر هشتم : رتبه  مجتبي يوسف زاده  

کشورينفر نوزدهم : رتبه  سکينه خاتون غالمرضائي  

کشورينفر صد و دوم : رتبه  شيما عسيس  

 حيطه پايه

کشورينفر دوازدهم : رتبه  مرضيه عالي نژاد  

کشورينفر هفتادو هفتم : رتبه  نيلوفر زارع  

کشورينفر صدو نهم : رتبه  مجتبي نادري  

 حيطه مديريت

کشورينفر سي و چهارم : رتبه  زکيه اوستاخ  

کشورينفر هشتاد و چهارم : رتبه  زينب کريميان  

کشورينفر هفتاد و سوم : رتبه  مريم احمد آبادي  



    1ارتقاء دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تیپ 
 
 
 
92 

 فرآیندهای برتر دانشگاه در ششمین جشنواره شهید مطهری  
 روش ها و تکنیک های آموزشی خانم فخر السادات میرحسینی -1

 مرجعیت رهبری و مدیریت آموزش خانم دکتر زهرا میدانی   -2

 اخذ موافقت اصولی شعبه بین الملل دانشگاه از سورای شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی 

راه اندازی رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای  
 گسترش دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 

 پژوهشی در مراکز تروما، فیزیولوژی و علوم تشریح PhDپذیرش دانشجو در مقطع 

 موافقت با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته علوم تغذیه  
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دانشجویان افتخار آفرین دانشگاه در پنجمین المپیاد علمي دانشجویان علوم پزشكي  
 (:92شهریور ) کشور

  

 
 
 
 
 
 
92 

، رتبه چهارم تیمی در حیطه مدیریت (هنر در آموزش پزشکی)تیمی در حیطه نورآورانه  کسب رتبه دوم

در ایان المپیااد مای     و رتبه سوم انفرادی در حیطه استدالل بالینی از افتخارآفرینی دانشاجویان دانشاگاه  

 .باشد

  :(هنر)نورآورانه   حیطه  تیمی  کسب رتبه دوم   

 )دانشجوی پزشکی ( طهمورث  امین ،دکتر مصطفی حاج رضایی

 )دانشجوی رشته رادیولوژی ( آقای حامد عدالت

 :کسب رتبه سوم انفرادی حیطه استدالل بالینی   

 دکتر مرضیه عالی نژاد

 “حیطه مدیریت"در  تیمی کسب رتبه چهارم   

 (مدیریت وفن آوری اطالعات سالمت دانشجویان)مریم نزادی و میثاق ظهیری

 )دانشجوی رشته پزشکی )دکتر سید بهروز مسعودی
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بر اساس اطالعات ارزشیابی طرح راد در کسب رتبه اول در شاخص اعتبار درونی نمرات امتحانی دانشجویان 
 بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93 

کسب رتبه دوم در شاخص قبولی دانشجویان در مقاطع باالتر بر اساس اطالعات ارزشیابی طرح راد در بین  
 دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور

بر اساس اطالعات ارزشیابی طرح راد در  ( معاون آموزشی برتر)کسب رتبه دوم در حیطه مدیریت آموزش
 بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور

 93تابستان سال دانش افزایی انتخاب  دانشگاه  بعنوان  دانشگاههای موفق در مدیریت اجرای دوره 

تاسیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی به استناد رأی صادره در دویست و سی و هشتمین جلسه شورای گسترش 
 دانشگاههای علوم پزشکی

راه اندازی مقطع دکتری تخصصی رشته پرستاری به استناد رأی صادره در دویست و سی و نهمین جلسه  
با راه اندازی رشته پرستاری مقطع دکتری   93/6/22شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 

 با ظرفیت پذیرش دو دانشجو (PhD)تخصصی 
 ثبت نام الکترونیکی مقاطع دستیاری تخصصی و کارشناسی ارشد 

 برای اولین بار در دانشگاه ثبت نام مقاطع دستیاری تخصصی و کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی  
به استناد رأی صادره در دویست و سی و  93-94موافقت با پذیرش دانشجوی دندانپزشکی در سال تحصیلی 

  93/4/15ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورخ 
  1393درصدی تعداد برنامه های آموزش مداوم دانشگاهبرنامه های آموزش مداوم دانشگاه در سال  54رشد 

 .  درصدی داشته است54رشد  92در مقایسه با سال 
موافقت قطعی با تأسیس مرکز تحقیقات علوم تشریحی به استناد رأی صادره در دویست و سی و چهارمین  

 93/3/17جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ 
تأسیس رشته میکروب شناسی مقطع دکتری تخصصی به استناد رأی صادره در دویست و سی و دومین جلسه 

 ،93/1/24شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 
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دانشجویان افتخار آفرین دانشگاه در ششمین المپیاد علمي دانشجویان علوم پزشكي  
 (:93شهریور ) کشور

93 

 حيطه استدالل باليني مدال نقره
 

 زهرا کیاني  

 حيطه استدالل باليني مدال برنز
 

 محسن توفیقي  

 حيطه استدالل باليني مدال برنز
 

 محمد معیني طباء  

 حيطه علوم پايه مدال نقره
 

 مولود جعفری 

 حيطه مديريت در نظام سالمت مدال برنز
 

 سید بهروز مسعودی 

 حيطه مديريت در نظام سالمت مدال برنز
 

 اعظم علي نقي پور 



) مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیستراه اندازی رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب و 
 (کارشناسی ارشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 

رتبه نخست  هشتمین جشنواره شهید مطهری توسط فرایندتدوین ،اجرا و ارزشیابی کوریکولوم 
 دوره آموزش بازتوانی روانی مبتنی برجامعه برای  دستیاران روانپزشکی   

فرایند آموزش در کارآموزی عرصه رتبه سوم هشتمین جشنواره شهید مطهری توسط ارتقا 
 بازخوردهای مبتنی بر ثبت و کارشناسی هوشبری با نوآوری در تلفیق روش

 کسب رتبه اول ، دوم ، سوم، هشتم و سیزدهم آزمون علوم پایه دندانپزشکی

 کسب رتبه نوزدهم آزمون پیش کارورزی و  بیست وهفتم آزمون علوم پایه پزشکی

 (ماموریت ویژه دانشگاه)انتخاب دانشگاه بعنوان  مرکز توسعه دانش فناوری اطالعات سالمت 

  تاریخ در آن اجرایی تصمیمات و برگزاری نحوه کردن نهایی و RAT طرح پلن کورس تصویب
 پزشکی 3 تا 1 سال دستیاران جهت  بار اولین برای آن برگزاری و 94/5/17

 تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه در راستای برنامه آموزش عالی سالمت

 تشکیل شورای سیاستگزاری بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

 خریداری و راه اندازی سامانه مجازی آموزش مداوم

 برگزاری آزمون صالحیت بالینی

 72 دانشجوی بومی  114پذیرش / درصدی دانشجو در دانشگاه 20افزایش 



  94آغاز  طرح تحول سالمت در حوزه آموزش در سال 
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 94شهریور ماه سال  20لغایت  16  کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیبرگزاری 

   94مهر ماه سال  17لغایت  15برگزاری کنگره موج سوم رفتار درمان شناختی 

انتخاب خانم دکتر منصوره مومن هروی به عنوان عضو هیئت ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته 
 بیماری های عفونی از سوی دکتر هاشمی، مقام عالی وزارت،

 94/11/19برگزاری مراسم طلوع ویژه دانشجویان استعداد درخشان مورخ  

 کسب مقام اول توسط گروه معارف دانشگاه در بین دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
 کسب مقام هفتم توسط گروه معارف دانشگاه در بین دانشگاههای سراسر کشور

این ( نفر 4) موفقیت چشمگیر دانش آموخته گان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط  
 1394دانشگاه در آزمون دکتری تخصصی سال

 (بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران)مهندس مازیار نادی  
 (بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)مهندس الهام آسمان 

 (بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اهواز)مهندس روح اله خدادای 
 (بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)مهندس فائزه قدمی

رشته های ) بازدید گروه ارزیاب وزارت بهداشت از رشته های دستیاری تخصصی دانشگاه 
تخصصی کودکان، آسیب شناسی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، رادیولوژی، داخلی، مغز و  

 ( 94/8/1و  7/30اعصاب، روانپزشکی ، بیهوشی، عفونی و جراحی مغز اعصاب  در تاریخ های 
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  (نفر قبولی در آزمون کارشناسی ارشد 6) موفقیت چشمگیر دانشجویان گروه تغذیه 
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 :موفقیت دانشجویان در هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

 نقره در بخش انفرادی حیطه استدالل بالینی کسب یک مدال 

 مدال نقره -حیطه استدالل بالینی: اعظم مهر مزین -1))
 شایسته تقدیر -حیطه استدالل بالینی: مریم اکبری -2

 شایسته تقدیر -حیطه فلسفه پزشکی: حمیدرضا شجاعی فر -3
 ((شایسته تقدیر -حیطه مدیریت در نظام سالمت: مینا محمودیان-4

 مقام دوم کشوری بخش گروهی حیطه استدالل بالینی کسب 

 ((مقام دوم کشوری -تیم اصلی استدالل بالینی: اعظم مهر مزین، مریم اکبری و مریم فخری )) 

 تیم  6انتخاب تیم شرکت کننده دانشگاه در بخش جانبی حیطه مدیریت در نظام سالمت در جمع

 برتر کشوری در مرحله اول این رقابت علمی 

تمدید مجوز رشته پرستاری مقطع دکتری تخصصی به استناد رای صادره در دویست و بیست و  

و نظر موافق  92/10/8نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورخ 

 دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
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افتتاح مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه با حضور دکتر باقر الریجانی معاون آموزشی وزارت  

 23/2/95بهداشت مورخ 
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صدور مجوز راه اندازی رشته مدیریت اطالعات سالمت مقطع دکتری تخصصی به استناد رای 

صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

   26/2/95مورخ 

صدور مجوز راه اندازی رشته علوم تغذیه مقطع کارشناسی ارشد به استناد رای صادره در 

دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 

6/4/95   

تفویض بررسی و صدور مجوز برنامه های حضوری، غیر حضوری و برنامه های خارج از کشور 

 آموزش مداوم به دانشگاه

صدور مجوز راه اندازی رشته تخصصی ارتوپدی به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و  

 هفتمین جلسه شورای 

   28/9/95گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 
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المپیاد علمي دانشجویان علوم پزشكي   دانشجویان افتخار آفرین دانشگاه در هشتمین
 (:95شهریور ) کشور

تیم اصلي استدالل 
مقام دوم  -بالیني

 کشوری
 

 اعظم مهر مزین

 مريم اکبري   بخش گروهي

 مريم فخري 

 -حیطه استدالل بالیني
 مدال نقره

 

 اعظم مهر مزین

 بخش انفرادی

 -حيطه استدالل باليني
 شايسته تقدير

 مريم اکبري

 -حيطه فلسفه پزشکي
 شايسته تقدير

 حميدرضا شجاعي فر

حيطه مديريت در نظام  
 شايسته تقدير -سالمت

 مينا محموديان
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 دانشجویان المپیاد هشتمین سالمت نظام مدیریت حیطه جانبي بخش در دانشگاه کننده شرکت تیم

 سالمت نظام در  Rationing )) بندی جیره رویكرد با منابع تولیت" موضوع با پزشكي علوم

 های تیم کنار در و کشوری برتر های تیم جمع در توانست علمي رقابت این اول مرحله در "ایران

 .بگیرد قرار تبریز و اصفهان بهشتي، شهید تهران، پزشكي علوم های دانشگاه از منتخب

 مقطع تحصیلي رشته تحصیلي نام و نام خانوادگي دانشجو

 دکتري پرستاري حميدرضا صادقي گندماني

 کارشناسي ارشد فناوري اطالعات سالمت سارا چوپان نژاد نجف آبادي

 دکتري عمومي پزشکي حامد فالح زاده ابرقويي

 دکتري عمومي پزشکي مينا محموديان



فرآیندهای شایسته تقدیر دانشگاه در هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید  

 مطهری

”            Resident As Teacher (RAT)تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه  دستیار در نقش مدرس-1

 “عطیه فقیهی
دکتر محسن  ” بکارگیری نقشه  مفهومی درارتقا یادگیری کارآموزی داروشناسی بالینی پرستاری -2

 “ تقدسی
 ”دکتر همایون نادریان ”تولید ساختار های سه بعدی آناتومی ابزاری برای یادگیری آناتومی تجسمی  -3
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   95کسب رتبه های برتر کشوری در آزمون پیش کارورزی و علوم پایه دندانپزشکی اسفند ماه 
 

انم فاطمه    توسط 95کشوری ورتبه اول منطقه آمایشی در آزمون علوم پایه دندانپزشکی اسفند ماه  5رتبه 
 دانشکده دندانپزشکی 93ابراهیم زاده دانشجوی ورودی 

 امیر حسین مهدی کاغذی، پزشکی ،رتبه پنجم منطقه آمایشی  پیش کارورزی

دانشجو  به استناد  5راه اندازی رشته روان پرستاری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش 
 جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی  259رای صادره در 

کسب عنوان پژوهشگر برجسته توسط امیر قادری دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته مطالعات اعتیاد   
 از دانشجویان دانشگاه  

 انجام ارزیابی بیرونی بیمارستان های آموزشی در راستای اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی و درمانی
 
 

 راه اندازی سامانه حضور و غیاب الکترونیکی برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه
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 (96)موفقیت دانشجویان در نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
راهیابی  دانشجویان به مرحله گروهی نهمین المپیاد  در حیطه های آموزش پزشکی، فلسفه پزشکی،  

 استدالل بالینی تفکر علمی در علوم پایه و مدیریت نظام سالمت  
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 تشکیل گروه اخالق پزشکی دانشگاه و انتصاب مدیر گروه  

افتتاح  بخش فوق تخصصی روانپزشکی  کودک  و نوجوان  در بیمارستان  آموزشی کارگر نژاد          
96/5/14 

صدور مجوز راه اندازی رشته بهداشت محیط مقطع دکتری تخصصی به استناد رای صادره در دویست 
 25/4/96و شصت و یکمین  جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 

 موفقیت دانشجوی دانشگاه در نهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 کسب مدال برنز توسط دانشجو علیرضا رضایی در حیطه آموزش پزشکی 

 در  مرحله انفرادی حیطه تفکر علمی در علوم پایه  کسب رتبه چهارم  توسط شهریار شیرخدا
 کسب رتبه چهارم  توسط حسن توکلی طامه در حیطه فلسفه پزشکی

 نفر از دانشجویان   4احراز رتبه های  اول تا سوم کشوری توسط 
 پژوهشگر برجسته کشوری: امیر قادری 
 پژوهشگر برجسته کشوری: محمد بهنام 

 دانشجوی نمونه کشوری: حمیدرضا صادقی گندمانی 
 کسب مدال برنز توسط در حیطه آموزش پزشکی  نهمین المپیاد علمی  : علیرضا رضایی 

 نتیجه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه
 تائید بمدت یکسال بصورت مشروط و ارزیابی مجدد
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کسب عنوان رتبه سوم کشوری در یازدهمین  جشنواره  شهید مطهری توسط فرآیند طراحی و بکارگیری کتابچه ثبت 
 (خانم زهره رجبی: مجری اول)های عملی ویژه ارزشیابی کارآموزان مراقب سالمت ¬فعالیت
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های برنامه  کسب عنوان رتبه سوم  کشوری  در یازدهمین  جشنواره  شهید مطهری توسط فرآیند پاسخگوئی به چالش
آموزشی دوره کارشناسی رشته فناوری اطالعات سالمت مبتنی بر مدل تغییر جان کاتر در راستای ماموریت ویژه توسعه 

 (دکتر فاطمه رنگرز جدی :مجری اول)دانش فناوری اطالعات سالمت 

ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره  کسب عنوان شایسته تقدیر  در یازدهمین  جشنواره  شهید مطهری توسط فرآیند برنامه
) فارماکولوژی بالینی در بیماریهای شایع گوارش ویژه کارورزان پزشکی گامی در جهت ارتقا آموزش پزشکی پاسخگو

 (دکتر سید محسن رضوی زاده: مجری اول 

بازدید هیات اعزامی  دانشکده پزشکی بلخ  از دانشگاه  و امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشکده پزشکی بلخ و 
 دانشکده پزشکی

کسب رتبه های برتر کشوری توسط دانشجویان این دانشگاه در آزمون پیش کارورزی پزشکی و علوم پایه دندانپزشکی 
   96اسفند ماه 

 آزمون پیش کارورزی-رتبه دوم کشوری: میالد به نژاد
 رتبه سوم کشوری علوم پایه دندانپزشکی: فهیمه قاسمی
 آزمون پیش کارورزی -رتبه چهاردهم کشوری: سعید صدر

 آزمون پیش کارورزی -رتبه پانزدهم کشوری: محسن بخشی کاشی

 (تائید یکساله)نتایج اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی کارگرنژاد، متینی، شهید بهشتی 

 (:97مرداد)موفقیت دانشجویان در مرحله انفرادی دهمین المپیاد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور 
 منصوره صادقیان: مدیریت نظام سالمت حیطه

 امیرحسین مهدی کاغذی: حیطه استدالل بالینی 
 عاطفه علیزاد: حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
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کسب رتبه های برتر کشوری توسط دانشجویان این دانشگاه در آزمون پیش کارورزی پزشکی و علوم 
 97پایه شهریور 

درصد کشوری در آزمون علم   2.5؛ رتبه اول درون دانشگاهی و (رشته دندانپزشکی)کوثر رحمت پناه
 97پایه شهریور

درصد کشوری در آزمون پیش   2.5؛ رتبه اول درون دانشگاهی و (رشته پزشکی)مرجان رضایی شه رضا
 97کارورزی شهریور 

 ؛ پژوهشگر برتر کشوری  (رشته پزشکی) وحیدرضا استاد محمدی
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کسب مقام نخست توسط دو نفر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه در اولین استارت آپ ویکند  
پیاده روی و متناسب با میزان پیاده روی،کسب درآمد  "طرح تیم پاپول با موضوع  (سالمت الکترونیک 

به عنوان مقام اول این استارت آپ ویکند  ( با عضویت دانشجویان حکیمه زمانی و فاطمه ابراهیم زاده)  "
 ).برگزیده شد

کسب رتبه های برتر در دوازدهمین جشنواره شهید مطهری توسط فرایندهای آموزشی خانم دکتر میدانی و  
 همکاران، خانم زهره رجبی و همکاران و خانم زهرا بتولی و همکاران

طراحی و استقرار کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر   "فرایند خانم دکتر زهرا میدانی و همکاران با عنوان 
در حیطه   "هزینه کرد هوشمند در راستای مدیریت مصرف آزمایشات کارورزان و دستیاران پزشکی

 . دست یافت رتبه اولمدیریت و رهبری آموزشی به 
برنامه ریزی  "طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره"با عنوان  فرآیند خانم زهره رجبی و همکاران 

رتبه  تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی   در حیطه "ویژه بهورزان کارآموز"عملیاتی در خانه بهداشت
 را کسب نمود اول

طراحی، اجرا و ارزشیابی خودآموز آنالین بازی   "فرایند آموزشی خانم زهرا بتولی و همکاران با عنوان 
  یادگیری  در حیطه "وارشده نحوه جستجوی منابع اطالعاتی پزشکی و توصیف شرایط به کارگیری آن

 .الکترونیکی موفق به کسب رتبه دوم شد
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در اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی، از بین بیش   کسب عنوان دو ایده برتر کشوری
 ایده ارسالی از کلیه دانشگاه ها 300از 
 "پزشکان سالم  "سید امیر مسعود میرخباز و علی فخرائی، دانشجویان پزشکی با ایده برتر تحت عنوان•

 .توانستند به مقام سوم کشوری نائل شوند
و   طراحی، اجرا و "سالمت با عنوان  ایده فائزه غفاری دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات•

نیز به صورت  "اطالعات بیمارستانی  شبیه ساز تعاملی برای آموزش استفاده از سیستم  ارزیابی نرم افزار
 .پوستر در این جشنواره ارائه شد
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راهیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مرحله تیمی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 
 پزشکی کشور

شرکت کننده در آزمون مرحله انفرادی در حیطه استدالل بالینی آقای امیرحسین مهدی   30از مجموع 
کاغذی، از حیطه تفکر علمی در علوم پایه آقای مهدی رفیعیان و از حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های  
هزاره سوم آقای عبدالکریم طالبی طاهری و خانم محدثه آزادمنش، موفق به راهیابی به مرحله تیمی آزمون 

 این دوره از رقابت ملی 
جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی  272استناد رای صادره در  از طرف وزارت متبوع و به

و با عنایت به بررسی مستندات ارزیابی بیرونی مبتنی بر استانداردهای ارزشیابی و   29/2/98مورخ 
اعتباربخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی وضعیت اعتباربخشی دانشگاه مورد تائید  

 98قرار گرفت تائید تا پایان اسفند 
کسب دیپلم افتخار در مرحله گروهی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر  

آقای دکتر امیر حسین مهدی کاغذی در بخش :توسط   دانشجو ( دانشگاه ایران - 98مزداد ماه )کشور
 انفرادی گروهی، حیطه استدالل بالینی،  

 کسب رتبه یک آزمون سراسری کارشناسی ارشد توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
ریحانه مالحسینی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه یک رشته علوم تغذیه آزمون سراسری  

 .را کسب کرد 1398  کارشناسی ارشد سال
 “دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، پژوهشگر برجسته شد”

حکیمه زمانی بادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست با کسب امتیاز  
توانست از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع عنوان پژوهشگر برجسته و استعداد  55/102

 کسب نماید 1398درخشان را در سال 



 PHDتن از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه در آزمون  5قبولی 
محمدرضا داوودی، محمد جواد شعبانی، رضا )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نفر پذیرفته شده وزارت 10از مجموع ( )یزدانی مهر، حسن خضرایی، حمید محسن آبادی
 .نفر از دانشگاه علوم پزشکی کاشان میباشند 4بهداشتف 
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