
 
 دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی درمانی کاشان 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملكرد حوزه معاونت آموزشي دااگشنه

 5635لغايت  5631از سال 

 :تهيه وتنظيم

 معاونت آموزشي دااگشنه كارشناس دفتر 

 اهشميه اقلب رتاش

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 برنامه استراتژیک

 دااگشنه علوم زپشكي كاشان معاونت آموزشي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و رهبريهاي داهيانه ولی امر مسلمين در راستاي كمك به پيشبرد اهداف ( عج)االمر  با ياري خداوند توانا و حكيم و در ظل عنايات حضرت صاحب
و كسب رتبه نخست كشور در منطقه، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی  4141نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران و تحقق برنامه چشم انداز 

 .آموزشی جامعه بكار خواهد بردكاشان حداكثر مساعی خود را جهت اعمال سهم خود در زمينه هاي 
معاونتتت آموزشتتی دانشتتگاه علتتوم پزشتتكی و ختتدمات بهداشتتتی درمتتانی كاشتتان واحتتد مركتتزي سياستتت اتت اري ، برنامتته ريتتزي و نظتتارت بتتر   

 .خدمات آموزش عالی در دانشگاه است كه از طريق واحدهاي تابعه زير اهداف آموزشی دانشگاه را محقق می سازد 

 صیالت تکمیلیمدیریت آموزش و تح 

 مدیریت امور شاهد و ایثارگر 

  مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC) 

 اداره آموزش های مداوم 

 مدیریت امور هیئت علمی 

  اداره استعدادهای درخشان 

 



 تعریف واژه ها

 

 (Mission)رسالت 
عيتين متی كنتد و بته عبتارتی مشتخه كننتده جلست ه وجتودي          رسالت بيانيه اي استت كته مشتروعيت اي،تاد، ادامته حيتات و بقتان ستازمان را ت        

اجتزان اصتلی ماموريتت شتامل اهتداف، جعاليتت و ارزش هتا و جلست ه حتاكم          . سازمان و وجه متمتايز آن ستازمان از ستاير ستازمان هتا متی باشتد       
 .بر آن می باشد

 (Vision)چشم انداز
چشتم انتداز آرزويتی روشتن     . صتد ستازمانی بته آن دستت ختواهيم ياجتت      چشم انداز تصويري از آينده است كته در صتورت تحقتق اهتداف و مقا     

اجتزاي چشتم انتداز شتتامل    . بتراي آينتده، چتالر برانگيتتز، معنتی دار بتراي  ين عتان و مايتته شتوك و اميتد و كوتتاه و بتته يتاد مانتدنی متی باشتتد            
 . مقصود، توجيه و جايده است

 (Strengths)نقاط قوت
 .د و منابع سازمانی اطالك می شود كه با تحليل محيط داخلی به آن دست می يابيمبه م،موعه مهارت ها، وظايف ، عملكر

 (Weaknesses)نقاط ضعف
بتته م،موعتته اي از هتتعف هتتا و كمبودهتتاي موجتتود در ستتاختار و منتتابع درون ستتازمانی اطتتالك متتی شتتود كتته در تحقتتق اهتتداف دانشتتگاه بتته  

 .عنوان مانع محسوب می اردند

 (Opportunities)فرصت ها
با تحليل و ارزيابی محتيط ختارجی متی تتوان م،موعته عوامتل ختارز از ستازمان را شناستايی و از آنهتا در جهتت تحقتق اهتداف ستازمان بهتره                

 .ايري نمود

 (Threats)تهديد
 .به م،موعه عوامل و روش هاي موثر و مداخله خارز از سازمان كه  مانع اجراي جعاليت هاي سازمان می اردد، ا ته می شود

 

 یانیه ماموريتب
معاونتت آموزشتتی دانشتتگاه علتتوم پزشتتكی كاشتتان در راستتتاي ارتقتتان ستطه ستتالمت جامعتته عهتتده دار تربيتتت نيتتروي انستتانی توانمنتتد، متعهتتد،   

 .خالك ، نوع دوست ، كار آمد و ياد ايرنده دائمی در جهت ارائه خدمات در حوزه سالمت و رجع نياز هاي آموزشی مربوطه است
بتتا « آمتتوزش و نشتتر علتتم، تربيتتت و توانمندستتازي نيتتروي انستتانی» از طريتتق « تتتیمين، ح تتا و ارتقتتا ستتطه ستتالمت جامعتته  »متتا عهتتده دار  

در و  هستتتيم« منتتابع و جنتتاوري نتتوين متناستتب بتتا جرهنتتا جامعتته در چتتارچوب سياستتت هتتاي ملتتی در ستتطه منطقتته و كشتتور  » استتت اده از 
 .پاسخگو می باشيم« آحاد جامعه، مديران ارشد دولتی مرتبط » ات خود، درمقابل راستاي تحقق اهداف و ارتقان مستمر كي يت خدم

معاونت آموزشی عالوه بتر جعاليتت در حتوزه جفراجيتايی دانشتگاه ، نگترش ويتهه اي بته برتتراري ارتبتام بتا ستاير مراكتز هتم عتر  در ستطه                 
و جراينتتد هتتاي منطبتتق بتتر جنتتاوري هتتاي جديتتد اطالعتتاتی و  هتتا ملتتی و بتتين المللتتی دارد و استتت اده از بهتتترين اعضتتاي هيشتتت علمتتی ، روش

بعتالوه پاستخگويی،   . تكنولوژي هتاي نتوين آموزشتی را بتا هتدف تتیمين بتاالترين ستطه تكتريم اربتاب رجتوع در ستر لوحته كتار ختوير دارد               
 .دستور كار دارد اي،اد جضاي كاري ، جراهم نمودن امكانات رجاهی و جرهنگی و آموزشی متناسب را براي كليه  ين عان در

  

 چشم انداز
معاونت آموزشی دانشتگاه علتوم پزشتكی كاشتان مصتمم استت در پتنج ستال آينتده از نظتر كي يتت ارائته ختدمات آموزشتی جتزن پتنج دانشتگاه                  

 .برتر در بين دانشگاه هاي همطراز باشد

 



  ارزشها
 اخالك مداري و عدالت محوري  

 همدلی و مهرورزي  

 ثبات و پايداري در اصول  

 پويايی و نوارايی  

 پرورش خالتيت و استعدادها 

 حاكميت ت كر سيستميك  

 مديريت مشاركتی  

 تصميم ايري بر پايه پهوهر و نظر خبراان 

 استاندارد ارايی 

 مشتري محوري 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 عوامل داخلی

ت
قو

ط 
نقا

 

 و مجرب متعهد، علمی هیئت اعضای از برخورداری .1

 آموزشی یگروهها در متخصص

 در دانشگاه آموختگان دانش قبولی باالی درصد .2

 باالتر مقاطع

 دانشگاه در متعدد تحقیقاتی مراكز وجود .3

 طریق از آموزشی معاونت حوزه درآمدزایی امکان .4

 دانشجو پذیرش

 دانشگاه در معتبر علمی مجالت انتشار .5

 آموزشی مختلف بخشهای در خبره كارشناسان وجود .6

 ها ودانشکده دانشگاه آموزشی معاونت وستادی

ف
ضع

ط 
نقا

 

 و تجربه با ، كافی انسانی نیروی كمبود .1

  پذیر مسئولیت

 در استاندارد فیزیکی فضای شدید كمبود .2

 دانشگاه

 مراكز در علمی هیئت اعضای ناكافی حضور .3

  درمانی

 آموزشی فعالیتهای گرفتن قرار الشعاع تحت .4

  درمانی امور توسط

 این در شیآموز های بودجه كامل نشدن هزینه .5

 حوزه

 دانشگاه مختلف های حوزه در ناكافی نظارت .6

      مدیریتی ناكافی مهارتهای و دانش .7

 عوامل خارجی

ها
صت

فر
 

استقرار كاشان در مركز ایران و وجود راههای مواصالتی .1

مناسب به شهرهای بزرگ از جمله تهران و اصفهان، زمینه 

 موزشیای مناسب جهت ایجاد ارتباط با سایر مراكز آ

 دانشگاه در تحصیل به خارجی اتباع عالقمندی.2

 و دارویی گیاهان تهیه خصوصی های شركت وجود.3

 جهت فرصتی كاشان دانشگاه در اسانس پژوهشکده

  داروسازی دانشکده ایجاد و دارویی تحقیقات توسعه

 زمینه  كاشان دردانشگاه مرتبط های رشته برخی وجود.4

  دانشگاهی بین های رشته هتوسع و اندازی راه برای ای

 شهر در وقف امر اهمیت و پیشتاز خیرین حضور.5

 امور توسعه برای مناسبی فرصت كاشان دارالمومنین

 آموزشی مختلف

 جهت شهرستانها در دانشگاهها با متبوع وزارت همراهی.6

  جانبه همه توسعه

 های هیئت در دانشگاه علمی هیئت اعضای حضور.7

 متبوع وزارت ممتحنه

 توسعه جهت نیاز مورد قوانین نمودن مصوب امکان.8

 امناء هیئت در دانشگاه

 وزارت سوی از نشده بینی پیش های بودجه تخصیص.9

 آموزشی حوزه به متبوع

ها
ید

هد
ت

 

 ها رشته برخی در دانشجو نشده كارشناسی پذیرش .1

  متبوع وزارت از خارج دانشگاهی مراكز در

 و وعمتب وزارت در  سرزمین آمایش  طرح .2

 دانشگاه در آن از حاصل شده ایجاد محدودیتهای

 نیازهای با دانشگاهی های رشته برخی تناسب عدم .3

  جامعه

 دانشجویان از برخی در ضعیف انگیزه .4

 در تحصیلی ضعف به متبوع وزارت نامناسب نگرش .5

  دانشجویان

 درمان در آموزش نظام ادغام نحوه .6

 و كشوری تصمیمات در نشده بینی پیش تغییرات .7

 اهداف اجرای روند در آن گذاری اثر و متبوع وزارت

 دانشگاه در آموزشی



 

 

ی
رج

خا
ل 

ام
عو

ی 
یاب

رز
س ا

ری
مات

 

 ارزش ضریب امتیاز فرصت ها و تهدید ها

ها
ت 

رص
ف

 

O1 

 به مناسب مواصالتی راههای وجود و ایران مركز در كاشان شهر استقرار

 ایجاد جهت مناسب یا زمینه اصفهان و تهران جمله از بزرگ شهرهای

  مراكزآموزشی سایر با ارتباط

0.08 4 0.32 

O2 0.15 3 0.05 دانشگاه در تحصیل به خارجی اتباع عالقمندی 

O3 

 در اسانس پژوهشکده و دارویی گیاهان تهیه خصوصی های شركت وجود

 دانشکده ایجاد و دارویی تحقیقات توسعه جهت فرصتی كاشان دانشگاه

  داروسازی

0.08 4 0.32 

O4 
 و اندازی راه برای ای زمینه  كاشان دردانشگاه مرتبط های رشته برخی وجود

  دانشگاهی بین های رشته توسعه
0.04 3 0.12 

O5 
 فرصت كاشان دارالمومنین شهر در وقف امر اهمیت و پیشتاز خیرین حضور

 آموزشی مختلف امور توسعه برای مناسبی
0.07 4 0.28 

O6 0.36 4 0.09  جانبه همه توسعه جهت شهرستانها در دانشگاهها با متبوع وزارت همراهی 

O7 0.18 3 0.06 متبوع وزارت ممتحنه های هیئت در دانشگاه علمی هیئت اعضای حضور 

O8 0.21 3 0.07 امناء هیئت در دانشگاه توسعه جهت نیاز مورد قوانین نمودن مصوب امکان 

O9 0.15 3 0.05 آموزشی حوزه به متبوع وزارت سوی از نشده بینی یشپ های بودجه تخصیص 

ها
د 

دی
ته

 

T1 
 دانشگاهی مراكز در ها رشته برخی در دانشجو نشده كارشناسی پذیرش

  متبوع وزارت از خارج
0.08 1 0.08 

T2 
 از حاصل شده ایجاد محدودیتهای و متبوع وزارت در  سرزمین آمایش  طرح

 دانشگاه در آن
0.07 2 0.14 

T3 0.1 2 0.05  جامعه نیازهای با دانشگاهی های رشته برخی تناسب عدم 

T4 0.06 1 0.06 دانشجویان از برخی در ضعیف انگیزه 

T5 0.07 1 0.07  دانشجویان در تحصیلی ضعف به متبوع وزارت نامناسب نگرش 

T6 0.1 2 0.05 درمان در آموزش نظام ادغام نحوه 

T7 
 گذاری اثر و متبوع وزارت و كشوری تصمیمات در نشده بینی پیش راتتغیی

 دانشگاه در آموزشی اهداف اجرای روند در آن
0.05 2 0.1 

 2.74  1.00 جمع کل
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 ارزش ضریب امتیاز قوت ها و ضعف ها

ت
قو

ط 
نقا

 

S1 
 گروههای در متخصص و بمجر متعهد، علمی هیئت اعضای از برخورداری

 آموزشی
0.08 4 0.32 

S2 0.18 3 0.06 باالتر مقاطع در دانشگاه آموختگان دانش قبولی باالی درصد 

S3 0.18 3 0.06 دانشگاه در متعدد تحقیقاتی مراكز وجود 

S4 0.21 3 0.07 دانشجو پذیرش طریق از آموزشی معاونت حوزه درآمدزایی امکان 

S5 0.24 3 0.08 دانشگاه در معتبر علمی جالتم انتشار 

S6 
 معاونت وستادی آموزشی مختلف بخشهای در خبره كارشناسان وجود

 ها ودانشکده دانشگاه آموزشی
0.07 4 0.28 

ف
ضع

ط 
نقا

 

W1 0.14 2 0.07  پذیر مسئولیت و تجربه با ، كافی انسانی نیروی كمبود 

W2 0.08 1 0.08 دانشگاه در استاندارد فیزیکی فضای شدید كمبود 

W3 0.09 1 0.09  درمانی مراكز در علمی هیئت اعضای ناكافی حضور 

W4 0.09 1 0.09  درمانی امور توسط آموزشی فعالیتهای گرفتن قرار الشعاع تحت 

W5  0.12 2 0.06 حوزه این در آموزشی های بودجه كامل نشدن هزینه 

W6 0.08 1 0.08 دانشگاه مختلف های حوزه در ناكافی نظارت 

W7 0.08 1 0.08      مدیریتی ناكافی مهارتهای و دانش 

 2.09  1.00 جمع کل

 



 
 استراتژی ها

با توجه بته موتعيتت معاونتت آموزشتی و بررستی راهبردهتاي متعتدد متناستب بتا ايتن موتعيتت، استتراتهي هتاي  يتل  بته عنتوان مويتد مستير                   
 .گاه علوم پزشكی كاشان در نظر ارجته شدحركتی معاونت آموزشی دانش

 توسعه كمی خدمات آموزشی در دانشگاه (4

 ارتقان كي يت آموزش با بهره ايري از روشهاي آموزشی جديد (2

 استرش آموزش در عرصه و ارتقان مهارتهاي عملی دانر آموختگان  (3

بوطته بايتد براستاس كارشناستی هتاي      نتوع ايتن حتوزه  و رشتته مر    ) تبديل شدن بته يكتی از تطتب هتاي علمتی در حتوزه ستالمت         (1
دتيق مشخه شده و تصميم نهتايی توستط اركتان تصتميم ايتري در دانشتگاه مثتل هيشتت امنتا، هيشتت رئيسته، شتوراي دانشتگاه و              

 (شوراي آموزشی مشخه اردد

 و اجزاير بهره وري از آنها( منابع انسانی، مالی، جيزيكی، و ت،هيزاتی)توسعه و تقويت منابع  (5

 می مورد نياز در رشته هاي مختلف و بهبود هرم ارتقان هشيت علمیج ب هيشت عل (6

 تدوين درسنامه در رشته هاي مختلف  (7

 توسعه همكاري هاي بين دانشگاهی و بين المللی (8

 (Distance Learning)راه اندازي دانشگاه م،ازي و توسعه آموزش از راه دور  (9

 اجزاير تعداد دانشكده ها (44

 هيشت علمی اير تعدادتوسعه اروههاي آموزشی و اجز (44

 اجزاير تعداد رشته هاي تحصيلی بخصوص در دوره هاي تحصيالت تكميلی و بين رشته اي  (42

 

 



:از ابتدا تاکنون دانشگاه  سامی معاونین آموزشیا  

 به مدت يكسال( دانش،ويی  –پهوهشی  –معاون آموزشی )آتاي دكتر حسين خدمت  

 به مدت دو سال ( دانش،ويی  –پهوهشی  –معاون آموزشی ) ابوالحسنی جريد آتاي دكتر 

 سال 3به مدت  (دانش،ويی  –پهوهشی  –معاون آموزشی )جر عمرانیمحمود آتاي دكتر  

 ماه 6به مدت  (دانش،ويی  –پهوهشی  –معاون آموزشی )آتاي دكتر سيد علی اكبر مرتضوي  

 هما 9به مدت ( دانش،ويی  –پهوهشی  –معاون آموزشی ) سيديمحمود آتاي دكتر  

 سال5/4به مدت ( دانش،ويی  –پهوهشی  –معاون آموزشی )  خورشيدياحمد آتاي دكتر  

 ماه 9ت به مد( معاون آموزشی ) خورشيدياحمد آتاي دكتر  

 به مدت يكسال ( معاون آموزشی ) جع ري نسبمحمدرها  آتاي دكتر  

 سال 5/4به مدت ( معاون آموزشی )  آبدار اص هانیمرتضی آتاي دكتر  

 ماه8به مدت دوسال و ( معاون آموزشی ) جخرالدين صدرسيد آتاي دكتر  

 سال 6به مدت (  معاون آموزشی )  جخارياناسماعيل آتاي دكتر  

 تاكنون 85از جروردين  ( معاون آموزشی ) سالمیمحمود آتاي دكتر  

:زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه  اداري  واحدهاي  

 به مديريت آتاي دكتر محسن اربابی : مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی 

 به مديريت آتاي دكتر محمود ص اري : اداره كل آموزش دانشگاه 

 به مديريت آتاي دكتر عليرها سليمانی : تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 مديريت آتاي دكتر محمد علی صبابه  : آموزش مداوم 

 به مديريت آتاي دكتر احمد پيروزمند : مركز امور هیئت علمی 

 به مديريت خانم مريم بابايی :امور مالی  
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 كارشناسی مامايیاي،اد رشته  .4

 كارشناسی پرستارياي،اد رشته  .2

 پزشكیاي،اد رشته  .3
 تاسيس دانشكده پزشكی .1

  مايیتاسيس دانشكده پرستاري وما .5

 ن ر24 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .6

 برحسب دانشكدهشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                             

 تعداد دانشكده

 448 پزشكی

 64 پرستاري ومامايی

 نفر 871 جمع كل 

 

 

 

 

 
 تبديل رشته كاردانی پرستاري به كارشناسی پرستاري .4

 برحسب دانشكدهشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                             

 تعداد دانشكده

 224 پزشكی

 444 پرستاري ومامايی

 نفر 023 جمع كل 

 5631عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 

 5633عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



 

 

 

 

 

 
 برحسب دانشكدهتحصیل شاغل به  يتعداد دانشجو                                                             

 تعداد دانشكده

 294 پزشكی

 448 پرستاري ومامايی

 نفر 831 جمع كل 

 

 

 

 

 
 ن ر 33 : تعداد اعضاي هیئت علمی .4

 برحسب دانشكدهشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                               

 تعداد دانشكده

 316 پزشكی

 496 پرستاري ومامايی

 نفر 282 جمع كل 

 

 

 

 
 ن ر 11 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .4

 5637عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 

 5638عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 

 5639عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



                                                                              

 

 

 برحسب دانشكدهشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                              

 تعداد دانشكده

 142 پزشكی

 235 پرستاري ومامايی

 نفر 707 جمع كل 

 

 

 

 
 اي،اد رشته كاردانی هوشبري .4
 اي،اد رشته كاردانی علوم ازمايشگاهی .2

 اي،اد رشته كاردانی اتاك عمل .3

 ن ر 66 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .1

 
 برحسب دانشكدهشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                             

 تعداد دانشكده

 169 پزشكی

 211 پرستاري ومامايی

 نفر 780 جمع كل 

 

 

 

 
 تصويب وتاسيس دانشكده پيراپزشكی .4
 (ن ر  1پ يرش ) اي،اد رشته تخصصی كودكان .2
 (ن ر  1پ يرش ) اي،اد رشته تخصصی داخلی .3

 5677عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 

 5675عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



 اردانی راديولوژياي،اد رشته ك .1
 اي،اد رشته كارشناسی مامايی .5

 تصويب رشته كاردانی بهداشت محيط .6
 تصويب رشته كارشناسی ناپيوسته بهداشت عمومی .7

 اي،اد مديريت تحصيالت تكميلی .8

 ن ر 87 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .9

 برحسب دانشكدهشاغل به تحصیل  يد دانشجوتعدا                                                                            

 تعداد دانشكده

 534 پزشكی

 233 پرستاري ومامايی

 11 پيراپزشكی

 نفر 137 جمع كل 

 

 

 

 
 تاسيس دانشكده بهداشت .4
 تفيير عنوان دانشكده علوم پزشكی پزشكی به دانشگاه .2

 اي،اد مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی دانشگاه .3

 (براساس مصوبه هيشت رئيسه دانشگاه)زش پزشكی جامعه نگر دانشگاه تشكيل كميته آمو .1

برنامه ب از برنامه های مدون باز  -برنامه الف از برنامه های مدون  پزشکان عمومی : برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .5

 آموزی پزشکان عمومی

    2 :كن رانس علمی : تعداد برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .6

 ن ر 445 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .7

كاردانی علوم  -كاردانی هوشبري) رشته تحصيلی  5دانش،و در  444راه اندازي دوره شبانه دانشگاه با پ يرش  .8
 (كاردانی راديولوژي -كاردانی اتاك عمل -كاردانی بهداشت محيط -آزمايشگاهی

 برحسب دانشكدهشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                            

 تعداد دانشكده

 184 پزشكی

 212 پرستاري ومامايی

 465 پيراپزشكی

 5677عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



 34 بهداشت

 نفر787 جمع كل 

 

 

 
 خانواده  شتكاردانی بهدااي،اد رشته  .4

ناسی پرستاري وچهارمين دوره كاردانی دوره اروه پزشكی وپن،مين دوره كارشبرازاري جشن دانر آموختگی اولين  .2
 (براساس مصوبه هيشت رئيسه دانشگاه)مامايی دانشگاه 

 (براساس مصوبه هيشت رئيسه دانشگاه)تشكيل دجتر نظارت وارزيابی در معاونت آموزشی دانشگاه  .3

 (يسه دانشگاهبراساس مصوبه هيشت رئ)ان،ام كليه امور مربوم به دوره شبانه دانشگاه تحت نظر رياست دانشگاه  .1

 (براساس مصوبه هيشت رئيسه دانشگاه)تهيه پالك شناسايی براي انترنها ورزيدنتها جهت است اده در بخر دانشگاه  .5

برنامه ح از برنامه های مدون  -برنامه ج از برنامه های مدون باز آموزی پزشکان عمومی :برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .6

 باز آموزی پزشکان عمومی

    2 :كن رانس علمی : عداد برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم ت .7

 ن ر7 :دانشجوي دستیاري پذیرشتعداد  .8

 (تبولی% 444= ن ر داخلی 1 -ن ر كودكان5)   درصد قبولی دستیاران  در سیزدهمین دوره آزمون ارتقاء دستیاري .9

 ن ر 424 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .44

 مصوبه  68جلسه با تعداد   8 : شگاه دان تعداد جلسات شوراي آموزشی .44

 برحسب دانشكدهشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                          

 تعداد دانشكده

 155 پزشكی

 264 پرستاري ومامايی

 474 پيراپزشكی

 71 بهداشت

 نفر773 جمع كل 

 

 

 

 
 تصويب دانشكده بهداشت .4

 5676عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 

 5677عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



 رشته كاردانی مبارزه با بيماريهاتصويب  .2
 تصويب رشته كاردانی بهداشت خانواده .3

 تصويب رشته كاردانی بهداشت حرجه اي .1

 كارشناسی ناپيوسته بهداشت محيطاي،اد رشته  .5
 (ن ر  3پ يرش ) رشته تخصصی زنان و زايمانتصويب  .6

 (يشت رئيسه دانشگاهبراساس مصوبه ه)تشكيل كالس كامپيوتر ويهه كليه اعضاي هيشت علمی دانشگاه  .7

 (براساس مصوبه هيشت رئيسه دانشگاه)تشكيل شوراي عالی مدارك پزشكی دانشگاه  .8

براساس مصوبه هيشت رئيسه )اجتتاح حساب بانكی در معاونت آموزشی دانشگاه جهت درآمدهاي حاصله دانشگاه  .9
 (دانشگاه

 تشگيل كميته نقل وانتقاالت در معاونت آموزشی دانشگاه .44

 شوراي مركزي مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی دانشگاه تعيين اعضاي .44

 برازاري كارااه روش تدريس وكارااه روش تحقيق توسط مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی  .42

ن باز برنامه ب از برنامه های مدو -از برنامه های باز آموزی پزشکان عمومی( ه)برنامه : برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .43

 ARIکارگاه آموزشی -سمینار ایدز -سمینار بهداشتی روانی -برنامه ط از برنامه های مدون باز آموزی -آموزی داورسازان

   برنامه 6: م،موع   4:كارااه آموزشی وپهوهشی *5 :كن رانس علمی : تعداد برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .41

 ن ر7 :دانشجوي دستیاري پذیرش تعداد .45

 (تبولی% 444= ن ر داخلی 6 -ن ر كودكان 7) چهاردهمین دوره آزمون ارتقاء دستیاريدر د قبولی دستیاران  درص .46

 ن ر 422 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .47

 مصوبه  447جلسه با تعداد   24 : دانشگاه  تعداد جلسات شوراي آموزشی .48

 
 برحسب دانشكدهشاغل به تحصیل  ياد دانشجوتعد                                                          

 تعداد دانشكده

 146 پزشكی

 219 پرستاري ومامايی

 438 پيراپزشكی

 87 بهداشت

 نفر113 جمع كل 

 

 

 

 

 

 5671عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



 تصويب دانشكده پيراپزشكی .4

 (ن ر  3پ يرش ) تصويب رشته جراحی عمومی  .2
 تصويب رشته كاردانی مدارك پزشكی .3

 علوم آزمايشگاهی اي،اد رشته كارشناسی ناپيوسته .1

 برازاري كارااه مقاله نويسی توسط مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی .5

 برازاري كارااه تف يه با شير مادر جهت دستياران .6

 بيهوشی وع ونی –پيگيري ومكاتبات الزم جهت اي،اد رشته هاي تخصه روان پزشكی  .7

 (تبولی% 444= ن ر داخلی  3 -ن ر كودكان5)صصی برازاري چهل وسومين آزمون دوره اواهينامه ودانشنامه تخ .8

برنامه  -کارگاه آموزشی مقاله نویسی در پزشکی -کارگاه آموزشی پزشکی جامعه نگر :برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .9

کارگاه  -کارگاه احیا قلبی ریوی -پزشکان عمومی( ز)برنامه مدون  -کارگاه آموزشی روش تحقیق -پزشکان عمومی( ه ) مدون 

 آموزشی روش تحقیق

   برنامه 7: م،موع   5:كارااه آموزشی وپهوهشی *2 :كن رانس علمی : تعداد برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .44

 ن ر 44 :دانشجوي دستیاري پذیرشتعداد  .44

=  ر زنان وزايمان ن 3 -ن ر داخلی 7 -ن ر كودكان5)پانزدهمین دوره آزمون ارتقاء دستیاري  دردرصد قبولی دستیاران  .42
 (تبولی% 444

 ن ر 445 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .43

 مصوبه   64جلسه با تعداد   48 : دانشگاه  تعداد جلسات شوراي آموزشی .41

 مصوبه26با تعداد جلسه  1 :تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی  .45

 برحسب دانشكدهشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو .46

 تعداد دانشكده

 397 پزشكی

 254 ستاري ومامايیپر

 245 پيراپزشكی

 464 بهداشت

 نفر8320 جمع كل 

 

 

 

 

 
 -کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر -سمینار لیشمانیوز جلدی -سمینار اورژانسهای پزشکی :برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .4

 -ARIکارگاه بیماریهای تنفسی  -ارگاه روش تحقیق پیشرفتهک -کارگاه نکارش و ارائه مقاالت پزشکی-کارگاه مبارزه با بیماریهای اسهالی

 5673عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



سمینار بازآموزی  -کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر ویژه داروسازان -کارگاه روش تحقیق -برنامه ج از برنامه های مدون بازآموزی

کارگاه  -گیری و کنترل آنمی فقر اهنسمینار پیش -سمینار ایدز -برنامه ب از برنامه های مدون بازآموزی -جایگزینی خون و مایعات

 کارگاه نگارش و ارائه مقاالت -کارگاه فوریتهای پزشکی -برنامه ریزی آموزشی

 * 5كارااه بهداشتی   * 5:كارااه آموزشی وپهوهشی   * 2: برنامه مدون : تعداد برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .2
   برنامه 47: م،موع  * 5: سمينار 

 ن ر 41 :دانشجوي دستیاري رشپذیتعداد  .3

= ن ر زنان وزايمان  5 -ن ر داخلی 6 -ن ر كودكان 2) شانزدهمین دوره آزمون ارتقاء دستیاري دردرصد قبولی دستیاران  .1
 (تبولی% 444

% 444= ن ر داخلی  3 -ن ر كودكان 1) چهل وچهارمین آزمون دوره گواهینامه ودانشنامه تخصصی دردرصد قبولی دستیاران  .5
 (ولیتب

 ن ر 443 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .6

 مصوبه   64جلسه با تعداد   44 : دانشگاه  تعداد جلسات شوراي آموزشی .7

 مصوبه 37با تعداد جلسه  7 :تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی  .8
 انشكدهبرحسب دشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                           

 تعداد دانشكده

 145 پزشكی

 218 پرستاري ومامايی

 312 پيراپزشكی

 225 بهداشت

 نفر8223 جمع كل 

 

 

 

 
 مدارك پزشكی كارشناسی ناپيوستهاي،اد رشته   .4

براساس مصوبه هيشت )دانشگاه  .2

 (رئيسه دانشگاه

 امه آموزشی مدون اروه داخلی جهت تحصيالت تكميلی و امتحانات درون بخشیارائه برن .3

 تشكيل جلسه عمومی با دستياران همراه با تقدير وتشكر از كليه دستياران  .1

 برازاري كارااه روش تحقيق جهت دستياران  .5

 5677عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



کارگاه بیماریهای -ی فرآیند آموزشکارگاه ارزشیاب -سمینار غربالگری سرطانهای زنان :برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .6

کارگاه بیماریهای حاد  -طب کار(ز)برنامه مدون بازآموزی  -کارگاه مدیریت سل شهرستان -سمینار کانسرهای شایع جراحی -اسهالی

( ط)ن برنامه مدو -کارگاه روش تحقیق -گارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر -کارگاه برنامه ریزی تدریس -کنگره سل کشوری -تنفسی

 کنفرانس بیماریهای گوش و حلق و بینی -کارگاه ارزشیابی مهاتهای بالینی -کنفرانس تاالسمی -کارگاه مقاله نویسی -روانپزشکی

 1:كارااه بهداشتی   * 5:كارااه آموزشی وپهوهشی   * 2: برنامه مدون : تعداد برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .7
   برنامه 46: م،موع =  4:كنگره  * 2:  سمينار  * 2: كن رانس علمی *

 ن ر 45 :دانشجوي دستیاري پذیرشتعداد  .8

زنان وزايمان  -ن ر 6داخلی  -ن ر7كودكان ) هفدهمین دوره امتحانات ارتقاء دستیاري آزمون دردرصد قبولی دستیاران  .9
 (تبولی% 444= ن ر1جراحی عمومی  -ن ر8

% 444= ن ر داخلی  3 -ن ر كودكان 4) دوره گواهینامه ودانشنامه تخصصی چهل وپنجمینآزمون  دردرصد قبولی دستیاران  .44
 (تبولی

 ن ر448 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .44

 مصوبه   79جلسه با تعداد   42 : دانشگاه  تعداد جلسات شوراي آموزشی .42

 مصوبه 14با تعداد جلسه  9 :تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی  .43
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 جهت اعضای هیئت علمیجلسه تدریس دوره روش تحقیق پیشرفته توسط دکتر یزدانی  21

کنفرانس علمی  -کارگاه ارزیابی سریع وضعیت تراخم  -کارگاه ارزیابی سریع وضعیت تراخم :برنامه هاي اجراشده در آموزش مداوم .3

کارگاه ارزیابی سریع وضعیت  -ویژه پزشکان عمومی( 1)برنامه مدون طب کار  -ویژه پزشکان عمومی( 2)برنامه مدون طب کار  -لیزر

 -کارگاه مدیریت اموزشی -کارگاه کشوری جامعه ایمن کاشان -مدون داروسازان -کارگاه آموزش شیوه زندگی سلم در سالمندی -تراخم

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی  -کارگاه بیماریهای روده ای با اولویت التور -کارگاه مانا -کارگاه طراحی و تحلیل مواد آزمونهای تشریحی

مدون -ویژه متخصصین داخلی( 2)مدون بیماریهای خون   -کارگاه اصول پیشگیری ، تشخیص و درمان آسم -در سنین دانش آموزی

 -کنفرانس اورژانسهای ترومای سر-ویژه متخصصین داخلی( 4)مدون بیماریهای خون  -ویژه متخصصین داخلی( 1)بیماریهای خون 

مدون  -کنفرانس اورژانسهای جراحی -انسهای ترومای شکم و لگنکنفرانس اورژ -کنفرانس یك روزه نظام مراقبت از بیماری سرخك

کنفرانس اورژانسهای  -کارگاه مانا -مدون تومورهای قفسه سینه و ریه ویژه جراحی عمومی -یکروزه بیماریهای زنان ویژه پزشکان عمومی

 -کنفرانس اورژانسهای نورولوژی -(CPR، هیپرتانسیون، نارسایی قلب، MI) کنفرانس اورژانسهای قلب  -(آسم، ادم حاد ریه)ریه 

کارگاه بیماری سل  -کنفرانس ریشه کنی فلج اطفال -کنفرانس علمی اختالالت خواب و اختالالت جنسی-کنفرانس غدد کلیه و گوارش

ویژه  2خلی مدون یکروزه بیماریهای دا -مدون یکروزه دیابت ویژه پزشکان عمومی -کنفرانس عوارض ناخواسته دارویی -و استراتژی سل

کنفرانس علمی یکروزه  -کنفرانس علمی یکروزه عفونتهای بیمارستانی -ویژه پزشکان عمومی 1مدت یکروزه بیماریهای داخلی  -عمومی

کارگاه  -کارگاه اورژانسهای روانپزشکی -سمینار ایدز -کارگاه کنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان -عفونتهای بیمارستانی

( 2)مدون روانپزشکی   -کارگاه مانا -کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان -کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان -نسهای روانپزشکیاورژا

 -(3)مدون طب کار -ویژه پزشکان عمومی( 3)مدون روانپزشکی  -ویژه پزشکان عمومی( 1)مدون روانپزشکی -ویژه پزشکان عمومی

 (5)دون طب کار م -(4)مدون طب کار 

 -كارااه تف يه باشير مادر – كارااه روش تحقيق –كارااه مانا  -كارااه مهارتهاي بالينی: برازاري كارااههاي ويهه دستياران  .1

 كارااه اصول مستندسازي

: كن رانس علمی   * 24:كارااه آموزشی وپهوهشی   * 47: برنامه مدون : تعداد برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .5
   برنامه 53: م،موع =   4: ار سمين *41

 3: كارشناسی ارشد  * ن ر 43 :دستياري : تحصیالت تكمیلی  دانشجوي پذیرش تعداد .6

زنان  -ن ر  47داخلی  -ن ر 9كودكان ) دوره امتحانات ارتقاء دستیاري بیست و سومینآزمون دردرصد قبولی دستیاران  .7
 (لیتبو%  444=  ن ر 7جراحی عمومی   -ن ر 41وزايمان  

 ن ر433 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .8

 مصوبه  94جلسه با تعداد   47 : دانشگاه  تعداد جلسات شوراي آموزشی .9

 مصوبه24جلسه با  5:  تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی .44

 مصوبه 3جلسه با  2 :تعداد جلسات کمیسیون مواردخاص  .44
 

 

 

 



 

 

 

 مقطعبرحسب شاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                            

 تعداد دانشكده

 51 تخصه

 5 كارشناسی ارشد

 366 دكتري عمومی

 585 كارشناسی

 524 كاردانی

 947 دوره شبانه

 نفر2887 جمع كل 

 

 دانشكده برحسبشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                             

 تعداد دانشكده

 125 پزشكی

 548 پرستاري ومامايی

 771 پيراپزشكی

 734 بهداشت

 نفر2887 جمع كل 

 

 

 

 
 (ن ر  1پ يرش ) اي،اد رشته كارشناسی ارشد ميكروب شناسی .4

 سمینار حوادث عروقی - ها کارگاه سنجش آزمون: كیارگاههاي برگزار شده در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشک .2

 ریه سمینار بیماریهای مزمن انسدادی - دیابت سمینار بیماری - (CVA)ومغزی

کارگاه آموزشی آشنایی با ساختار کلی پاراگرافهای  -CPCRمغزی-ریوی-کارگاه احیاء قلبی: برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .3

کنفرانس علمی یك روزه اسهال  -نس علمی یکروزه بیماریهای عفونی تب وبثورات پوستی درطب سرپائیکنفرا -آکادمیك درانگلیسی

 -کنفرانس علمی یك روزه اورژانسهای قلب وعروق -ویژه پزشکان عمومی( 8)برنامه  مدون کودکان  -های عفونی درطب سرپائی

 5687عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



کنفرانس علمی  -کنفرانس علمی تاالسمی -DESIGN))انواع طراحی وبرنامه آماری )) کارگاه پیشرفته آموزش متدولوژی تحقیق 

ویژه (1)برنامه مدون یك روزه روانپزشکی  -ویژه پزشکان عمومی(8)برنامه مدون داخلی  -یك روزه توکسوپالسموزدرطب سرپایی

بیوتیك ها درطب  کنفرانس علمی یك روزه کاربرد منطقی آنتی -کنفرانس علمی یك روزه بروسلوز درطب سرپائی -پزشکان عمومی

گیری  های اندازه کارگاه روش -های ادیوگرام کارگاه ادیومتری و تفسیر برگه -دومین همایش ملی صدا، سالمتی وتوسعه -سرپائی

 -کنفرانس علمی یك روزه بررسی  علل مرگ ومیرمادران باردار -کارگاه استانداردهای صدا و ارتعاش و مدیریت کنترل -صدا

کنفرانس علمی یك روزه رادیولوژی دربیماریهای  -(1)برنامه مدون بهداشت باروری  -زه پیشگیری ودرمان اعتیادکنفرانس علمی یکرو

برنامه کنفرانس علمی درمانهای  -DOTS کارگاه آموزشی بیماری سل و استرتژی -کنفرانس علمی یك روزه بیماری  ایدز -عفونی

 -AEFIکارگاه آموزشی عوارض ناخواسته ایمن سازی  -نهای داروئی درروان پزشکیبرنامه کنفرانس علمی درما -داروئی درروان پزشکی

( 6)برنامه مدون فوریتهای  -ویژه پزشکان عمومی( 2)برنامه مدون کودکان   -سمینار تشخیص و درمان بیماریهای شایع قلبی وعروقی

کنفرانس علمی یك روزه  -((DESIGNمه آمار انواع طراحی وبرنا))کارگاه پیشرفته آموزش متدولوژی تحقیق  -ویژه پزشکان عمومی

 عفونت های ادراری در طب سرپایی

 -كارااه تف يه باشير مادر – كارااه روش تحقيق –كارااه مانا  -كارااه مهارتهاي بالينی: برازاري كارااههاي ويهه دستياران  .1

 كارااه اصول مستندسازي

دكتري  *ن ر 5كارشناسی ارشد*ن ر  663كارشناسی  *ن ر 542دانیكار: تعداد دانشجوي شاغل به تحصیل برحسب مقطع .5
 نفر2422جمع كل = ن ر 846شبانه  *ن ر 58تخصصی پزشكی  *ن ر 378عمومی 

 -: كارشناسی ارشد  * ن ر 41 :دستياري :تحصیالت تكمیلی  دانشجوي پذیرش تعداد .6

زنان  -ن ر  46داخلی  -ن ر 8كودكان ) دوره امتحانات ارتقاء دستیاري بیست و چهارمینآزمون دردرصد قبولی دستیاران  .7
 (تبولی%  444=  ن ر 7جراحی عمومی   -ن ر 43وزايمان  

 ن ر 413 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .8

 * 58مربی * 73استاديار * 42دانشيار*  -استاد:  هرم هیئت علمی .9

 وبات هيشت امنانطبق مص 81اجزاير كمك هزينه دستياران در مهرماه سال  .44

 مصوبه 93جلسه با تعداد   24 : دانشگاه  تعداد جلسات شوراي آموزشی .44

 مصوبه 42جلسه با  6:  تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی .42

 مصوبه 5جلسه با 2 :تعداد جلسات کمیسیون مواردخاص  .43

 مقطعبرحسب شاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                             

 تعداد دانشكده

 58 تخصه

 5 كارشناسی ارشد

 378 دكتري عمومی

 663 كارشناسی

 542 كاردانی

 846 دوره شبانه

 نفر2822 جمع كل 

 



                                                                            

 

 دانشكده برحسبشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                           

 تعداد دانشكده

 114 پزشكی

 545 پرستاري ومامايی

 784 پيراپزشكی

 685 بهداشت

 نفر2822 جمع كل 

 

 

 

 
 براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكی كاشان  OSCEبرازاري آزمون  .4
  تاسيس رشته جوريتهاي پزشكی .2
 كارشناسی ارشد ميكروب شناسیتاسيس رشته  .3

 و ان،ام ثبت نام اينترنتی  86/85است اده از برنامه نرم اجزار آموزشی سمان در نيمسال دوم سال تحصيلی  .1

 واا اري امور آموزشی داراي و برنامه ريزي دوره هاي شبانه در دانشكده هاي دوره هاي روزانه .5

آناتومی كارشناسی  –جيزيولوژي  -بهداشت محيط -وپيگيري تاسيس مقطع كارشناسی ارشد پرستاري درخواست .6
 روانپزشكی –هوشبري ودستيار بيهوشی 

در آموزش پزشكی تخصصی وتكميل جرم مربوم به ( curriculum)تدوين استانداردهاي ملی برنامه آموزشی  .7
 منظور پيشنهادات رشته هاي تخصصی اين دانشگاه

قان سيستم  بانك اطالعات اعضاي هيشت علمی واست اده از ازارشات آن در رده هاي مختلف تصميم ايري وآناليز ارت .8
 آنها

 برازاري آزمون سی و سومين دوره پ يرش دستياري رشته هاي تخصصی بالينی  .9

 86/85پ يرش دانش،ويان دوره پزشكی عمومی براي اولين بار براي نيمسال دوم سال تحصيلی  .44

 كتاب آشنايی با بانك اطالعات اعضاي هيشت علمی دانشگاه چاپ  .44

 راه اندازي ساختمان جديد دانشكده بهداشت و پيراپزشكی  .42

 ن ر از اعضاي هيشت علمی از استادياري به دانشياري ويكن ر از دستياري به استادي 3ارتقاي  .43

 طراحی ثبت نام اينترنتی براي اولين بار .41

 يالت تكميلی تشكيل كميته امتحانات  در تحص .45

 5681عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



 -كارااه تف يه باشير مادر – كارااه روش تحقيق –كارااه مانا  -كارااه مهارتهاي بالينی: برازاري كارااههاي ويهه دستياران  .46

 كارااه اصول مستندسازي

 خريد سرور مركزي جهت اداره كل آموزش و راه اندازي ثبت نام اينترنتی از دانش،ويان  .47

شگاه و دانشگاه آزاد اسالمی تم در زمينه آموزش و دانش،ويان آن دانشگاه بر اساس عقد ت اهم نامه بين اين دان .48
 تعهدات وزارت متبوع 

برازاري جلسات دوره اي منظم با اروههاي آموزشی ورسيدای از برازاري آزمون ارتقان دستياري بصورت غير متمركز .49
 نزديك در مورد مشكالت آموزشی آنان

 به وهعيت ارتقان اساتيد در كوتاهترين زمان تشكيل شوراي آموزشی ورسيدای .24

 اي،اد بخر مستقل مالی براي حوزه معاونت آموزشی .24

كليه وم،اري  -مفز واعصاب -روانپزشكی -ن ر متخصه جديد در رشته هاي مختلف اوش وحلق وبينی 42ج ب  .22
 جراحی عمومی –چشم  -ارتوپدي -تلب -بيهوشی -پوست -ادرار

 (دانشكده بهداشت سابق)خرداد به محل پرديس دانشگاه  45انتقال اداره كل آموزش از  .23

 طراحی جرم پاير جعاليتهاي اعضاي هيشت علمی خصوصا بالينی  .21

کارگاه یکروزه   -ارتباط کارگاه یکروزه شیوه های برقراری :ارگاههاي برگزار شده در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكیک .25

 درس کارگاه تدوین طرح -(اویژه تکنسین ه)بیماران ترومایی  کارگاه برخورد اولیه با انواع -آموزش پزشکی مهارتهای ارتباطی در

کنفرانس علمی  -کنفرانس علمی یك روزه برخورد با مصدومین پرتویی و هسته ای :برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .26

 -(3)برنامه مدون روانپزشکی  -(1)وانپزشکی برنامه مدون ر -(2)برنامه مدون روانپزشکی  -یك روزه عفونتهای  تنفسی
کارگاه روش های نوین ارزشیابی بالینی  -(5)برنامه مدون روانپزشکی  -(4)برنامه مدون روانپزشکی  -(1)برنامه مدون پوست 

( 1)ون اعصاب  برنامه مد -کنفرانس علمی یکروزه پیشگیری از بیماریهای عفونی -(1)کارگاه روش های نوین ارزشیابی بالینی  -(2)

کنفرانس علمی یك روزه تروماهای گوش وحلق  -کنفرانس علمی یك روزه ترماهای قفسه سینه ودیافراگم -ویژه پـزشکان عمومی

 کنفرانس علمی یك روزه تروماهای مغز واعصاب -وبینی

 * 9ن رانسهاي علمی ك*دوره 47برنامه هاي مدون ويهه پزشكان عمومی :برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم تعداد  .27
  برنامه 31: مجموع  4خود آموز *3كارااه آموزشی  * 4( هماير)كنگره 

 ن ر7: كارشناسی ارشد*  ن ر 47 :دستياري : تحصیالت تكمیلی  دانشجوي پذیرش تعداد .28

زنان  - رن  42داخلی  -ن ر 1كودكان ) دوره امتحانات ارتقاء دستیاري بیست و پنجمینآزمون دردرصد قبولی دستیاران  .29
 (تبولی%  444=  ن ر 7جراحی عمومی   -ن ر 42وزايمان  

 ن ر458: تعداد اعضاي هیئت علمی  .34

  مصوبه  414جلسه با تعداد   49 : دانشگاه  تعداد جلسات شوراي آموزشی .34

 مصوبه37جلسه با  5:  تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی .32

 بهمصو44جلسه با  2 :تعداد جلسات کمیسیون مواردخاص  .33

 نفر158: مجموع  ن ر 62مربی  *ن ر 83استاديار *ن ر42دانشيار *ن ر  4استاد : هرم اعضاي هیئت علمی دانشگاه  .34

* ن ر26: پرستاري ومامايی * ن ر 46:بهداشت  *ن ر444: پزشكی: تعداد اعضاي هیئت علمی به تفكیک دانشكده .35
 نفر158:مجموع  ن ر45:  پيراپزشكی

                                                                            

 

 



 

 

 مقطعبرحسب شاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                            

 تعداد دانشكده

 58 تخصه

 44 كارشناسی ارشد

 128 دكتري عمومی

 714 كارشناسی

 533 كاردانی

 796 دوره شبانه

 نفر2272 جمع كل 

 

                                                                            

 دانشكده برحسبشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                            

 تعداد دانشكده

 196 پزشكی

 648 رستاري ومامايیپ

 761 پيراپزشكی

 697 بهداشت

 نفر2272 جمع كل 

 

 

 
 

 

 

 
 نامه همكاري بين دانشگاه علوم پزشكی كاشان و مراكز آموزش عالی كاشان امضاي ت اهم .4
 كسب رتبه اول كشوري توسط دو تن از دانش،ويان دانشگاه در آزمون كاردانی به كارشناسی ناپيوسته .2

 ونين آموزشی دانشگاههاي علوم پزشكی سراسر كشور برازاري هماير معا .3

 5683عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



 اي،اد لينك جرمهاي آموزشی در سايت معاونت  .1

 اي،اد لينك جرمهاي ويهه اعضاي هيشت علمی در وب سايت  .5

 مستقر شدن كارازينی امور هيشت علمی در حوزه معاونت آموزشی  .6

 نصب صندوك انتقادات و پيشنهادات در حوزه معاونت آموزشی  .7

 شور اخالتی جهت حوزه معاونت و نصب آن در كليه اتاتها تهيه من .8

 جهت اطالع رسانی برنامه هاي آموزش مداوم  ADPSMSخريداري و نصب نرم اجزار  .9

 راه اندازي تل ن اوياي سمان سيستم .44

 ت،هيز امور جارغ التحصيلی به پرينتر رنگی جهت صدور دانشنامه دانش،ويان با جرمت جديد  .44

و درياجت  متبوعت ربه سازمان سن،ر و وزا Onlineجهت ارائه اطالعات بصورت  PORTALنصب نرم اجزار  .42
 نه دانش،و اطالعات از شوراي استرش در خصوص تاييد و تصويب ظرجيت هاي پ يرش ساال

 اتدام جهت خريد اسكنر پرسرعت  جهت اي،اد بايگانی الكترونيك در اداره كل آموزش .43

 یاصالح جرمت دانشنامه وكارت دانش،وي .41

 ارتقاي كي ی وكمی بخر ان ورماتيك حوزه معاونت آموزشی .45

 تفيير در نحوه پرداخت وشاخصهاي تعيين حق محروميت از مطب .46

 ت،ميع واحدهاي معاونت آموزشی در پرديس دانشگاه .47

 ارتقان پايه ساليانه اعضاي هيشت علمی براساس ارزشيابی عينی  .48

  معاونت آموزشی  برنامه ريزي جهت اصالح ساختار سازمانی وتشكيالتی .49

 برازاري جلسات آموزشی توسط اعضاي هيشت علمی در مدارس مقطع متوسطه ودانشگاه در طول ه ته سالمت .24

کارگاه یك روزه مراقبت  -ها کارگاه آموزشی سنجش آزمون :ارگاههاي برگزار شده در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكیک .24

 -ریوی – کارگاه احیاء پیشرفته قلبی -تشریحی کارگاه طراحی وتحلیل مواد آزمون های -ها کارگاه آموزشی سنجش آزمون -استومی از

   English -درمانگاهی کارگاه آموزش -ارزیابی فراگیران کارگاه آموزش روندهای مدرن در -راهنما کارگاه آشنایی با وظایف استاد

Academic  Writing- 

کنفرانس علمی یك روزه تروماهای   -نفرانس علمی یك روزه تروماهای چشمک :برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم  .22
( 2)برنامه مدون نازائی  -سمینار آسم ، آلرژی و ایمونولوژی -کنفرانس علمی یك روزه تروماهای گردن وشکم -ارتوپدی

کنفرانس  -(Well Child Care)-کارگاه آموزشی مراقبت های ادغام یافته کودک سالم -ویژه متخصصین زنان وزایمان
 -برنامه مدون تب مالت -1برنامه مدون سل  -کارگاه آشنایی با بانکهای اطالعاتی پزشکی -علمی یك روزه ایدز و هپاتیت

کنفرانس علمی یك روزه رویکرد  -طراحی و تحلیل مواد آزمون های تشریحی کارگاه -کنفرانس علمی یك روزه دیابت
 -کارگاه آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه آنفلوانزا -ADRك روزه کنفرانس علمی ی -سالمت در سالمندی
کارگاه روش های موثر  -کنفرانس علمی یك روزه عوارض و درمان دیابت -ویژه پزشکان عمومی( 1)برنامه مدون عفونی 

 -م خود مراقبتی در سالمتکارگاه آشنایی با نظا -کنفرانس علمی یك روزه بیماریهای منتقله از طریق آب وغذا -تدریس
 -کنفرانس علمی یك روزه روش های هورمونال پیشگیری از بارداری -کنفرانس علمی یك روزه آنفلوآنزای انسانی و پرندگان

 -کارگاه سـالمت باروری جـوانـان -کنفرانس علمی یك روزه بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان -کنگره سالمندی
کارگاه آموزش مهارت های  ارتباطی پزشك  -کارگاه  تریاژ در صحنه در حوادث غیر مترقبه -دزکنفرانس علمی یك روزه ای

برنامه مدون طب  -(2)برنامه مدون طب کار  -کنفـرانس علمی یك روزه سردرد -کنفرانس یك روزه استئوپوروز -و بیمار
کارگاه اختالالت روانی ، عصبی و  -(5)ن طب کار برنامه مدو -(4)برنامه مدون طب کار  -(3)برنامه مدون طب کار  -(1)کار 

 تازه های درمان
 -:كارشناسی ارشد * ن ر 47 :دستياري : تحصیالت تكمیلی  دانشجوي پذیرش تعداد .23

زنان  -ن ر  42داخلی  -ن ر 6كودكان ) دوره امتحانات ارتقاء دستیاري بیست و ششمینآزمون دردرصد قبولی دستیاران  .21
 (تبولی%  95=  ن ر42احی عمومی  جر -ن ر 43وزايمان  



 برنامه36:تعداد برنامه هاي آموزش مداوم اجراشده  .25

 مصوبه 484جلسه با تعداد  22 : دانشگاه  تعداد جلسات شوراي آموزشی .26

 مصوبه 17جلسه با 6:  تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی .27

 مصوبه42يك جلسه با  :تعداد جلسات کمیسیون مواردخاص  .28

 مصوبه1جلسه با 1 :موزش مداوم آشوراي تعداد جلسات  .29

 مصوبه44جلسه با 8 :تعداد جلسات شوراي کمیته تخصیص امتیاز .34

 جلسه  EDC:  478 تعداد جلسات برگزار شده در کمیته هاي مختلف  .34

 نفر164: مجموع ن ر 62مربی  -ن ر86استاديار -ن ر46دانشيار  –استاد  :هرم اعضاي هیئت علمی دانشگاه  .32

  :پیراپزشكی *نفر26:  پرستاري ومامایی *فرن 16:بهداشت  *نفر107 :پزشكی :هیئت علمی به تفكیک دانشكدهتعداد اعضاي  .33

 نفر164:مجموع نفر 15

 ن ر 4استادياري  *ن ر  1دانشياري  *ن ر –استادي :  به مرتبه رتقاءا .31

 ن ر461 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .35

 ن ر47 :تعداد اعضاي هیئت علمی جذب شده  .36

 برنامه 53  :دوره هاي برگزار شده در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی  تعداد  .37

 

 مقطعبرحسب شاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                                 

 تعداد دانشكده

 58 تخصه

 9 كارشناسی ارشد

 173 دكتري عمومی

 719 شناسیكار

 641 كاردانی

 979 دوره شبانه

 نفر2172 جمع كل 

 

 دانشكده برحسبشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو

 تعداد دانشكده

 554 پزشكی

 644 پرستاري ومامايی

 877 پيراپزشكی

 811 بهداشت



 نفر2172 جمع كل 

 

 

 

 
 صويب رشته كارشناسی اتاك عملت .4
 تصويب رشته كارشناسی هوشبري .2
 ب رشته كارشناسی علوم آزمايشگاهیتصوي .3
 تصويب رشته كارشناسی راديولوژي .1
 (ن ر  1پ يرش ) تصويب رشته كارشناسی ارشد بهداشت محيط .5
 (ن ر  2پ يرش ) تصويب رشته كارشناسی ارشد جيزيولوژي .6
 (ن ر  1پ يرش ) تصويب رشته كارشناسی ارشد پرستاري مراتبت هاي ويهه .7
 (ن ر  1پ يرش ) رك پزشكیتصويب رشته كارشناسی ارشد مدا .8
 تصويب رشته كاردانی بهداشت عمومی اراير مبارزه با بيماريها .9

 (ن ر  2پ يرش ) اي،اد كارشناسی ارشد رشته علوم تشريحی .44
دررشته بيماريهاي زنان وزايمان در ميان دانشگاههاي علوم پزشكی سراسر كشور در پن،اه كسب رتبه سوم  .44

 87صصی شهريور ماه سال وپن،مين دوره آزمون دانشنامه تخ
 در معاونت آموزشی دانشگاه و درز در وب سايت معاونت دانشگاه( روش ان،ام كار)اي،اد جرآيند  .42

انتخاب جرآيند نظام استاد راهنماي دانشگاه به عنوان جرآيند برتر در جشنواره سراسري آموزشی شهيد مطهري در  .43
 شيراز 

 -درس کارگاه تدوین طرح  -بالینی کارگاه ارزیابی: سعه آموزش علوم پزشكیارگاههاي برگزار شده در مرکز مطالعات وتوک .41

کارگاه ارتقاء  -آموزشی کارگاه ارزیابی درونی گروههای  -(ICM)مقدماتی پزشکی بالینی کارگاه راهکارهای طراحی ونصب دوره

کارگاه ارزیابی درونی   -درس تدوین طرح  -انراهنما ونحوه ارتباط با دانشجوی کارگاه آشنایی با وظایف استاد -علمی اعضای هیئت

 -آموزشی گروههای

کارگاه تریاژ در  -کارگاه آموزشی نسخه نویسی و تجویز و مصرف منطقی دارو :برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم .45

ویژه ( 2) برنامه مدون عفونی -ویژه متخصصین زنان وزایمان (1)مدون نازائی  برنامه  -صحنه در حوادث غیر مترقبه

اصول طراحی سئواالت چند گزینه ای در آزمون های کارگاه  -کارگاه مدیریت خالقیت و نوآوری -پزشکان عمومی

برنامه مدون  -کارگاه تریاژ در صحنه در حوادث غیر مترقبه -ویژه پزشکان عمومی( 2)برنامه مدون داخلی   -پزشکی

کنفرانس علمی یك روزه  اصول مستند  -مراقبت از بیماران دیابتیروزه علمی یك کنفرانس  -ویژه پزشکان عمومی( 3)داخلی  

ویژه پزشکان ( 9)برنامه مدون داخلی   -ویژه پزشکان عمومی( 3)برنامه مدون عفونی  -سازی و قوانین حرفه ای پرستاران

 Well Child)ودک سالمکارگاه آموزشی مراقبت ک -((مانا))اخوشیهای اطفال نکارگاه مراقبتهای ادغام یافته  -عمومی

Care)-  کمردردکنفرانس علمی یکروزه  -ویژه پزشکان عمومی( 4 )مدون داخلی -ویژه پزشکان عمومی (3)مدون کودکان- 

سمینار علمی تشخیص، درمان و مشاوره توده های  -کنفرانس علمی یك روزه  واژینیت و سرویسیت  -کارگاه کلونینگ مولکولی  

سمینار علمی  -سوانح ، سوختگی و مسمومیت های کودکان در مانا کارگاه-ویژه پزشکان عمومی( 5)خلی برنامه مدون دا -پستان

کارگاه اصول فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی و  -کنفرانس علمی یك روزه تازه های آنفلوانزای انسانی و پرندگان -طب سنتی

 5687عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



کنفرانس  -ن توانبخشی کودک مبتال به فلج مغزی اسپاستیكسمینار علمی روش های نوین ارزیابی و درما -ماسکولواسکلتال

کارگاه  -ویژه پزشکان عمومی 8مدون داخلی  -AIDSو  HIVکنفرانس علمی یکروزه  -علمی یك روزه  واژینیت و سرویسیت

 -ری های عفونیکارگاه مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروب شناسی بالینی و بیما -آشنایی با منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی

کنفرانس  -کنفرانس علمی یك روزه  بیماریهای دهان -کنفرانس علمی یك روزه  انتقال خون و فرآوردها و واکنش های مربوطه

کنفرانس علمی یك روزه   -کنفرانس علمی یك روزه  بیماریهای مشترک انسان و دام -بیماریهای التهابی رودهعلمی یکروزه 

 -کنفرانس علمی یك روزه  اصول کاربرد محلول های تزریقی در بالین -نی در بیماران مبتال به سکته مغزیاقدامات درمانی و بازتوا

کنفرانس  -کنفرانس علمی یك روزه  آشنایی با روش های ارزیابی سالمت جنین -ویژه پزشکان عمومی( 1)برنامه مدون داخلی 

کارگاه  بررسی انگلی و میکروبی  -ویژه پزشکان عمومی 7داخلی  مدون -علمی یکروزه اصول پیشگیری و مراقبت در انواع شوک

سمینار علمی  اصول خدمات بهداشت  -کنفرانس علمی یك روزه  شیوه های کنترل عفونت بیمارستانی -نمونه های مدفوع

ویژه دکترای  الالت عصبیبرنامه مدون دارو درمانی اخت -ویژه دکترای دارو ساز برنامه مدون دارو درمانی بیماریهای عفونی -محیط

کنفرانس علمی یك روزه  تشخیص و اقدام درپره  -ویژه دکترای دارو سازبرنامه مدون دارو درمانی غدد درون ریز -دارو ساز

کنفرانس علمی یك روزه  تشخیص و اقدام درپره  -کارگاه تریاژ در صحنه در حوادث غیر مترقبه    -اکالمپسی و اکالمپسی  

کنفرانس علمی یك روزه  اصول مراقبت از  -کنفرانس علمی یك روزه  سالمت روان در دوران بلوغ -المپسی  اکالمپسی و اک

 سمینار علمی  اختالالت بلع، گفتار و زبان -بیماران با افزایش فشار داخل جمجمه

 استرش دوره هاي آموزش مداوم براي متخصصين و جارغ التحصيل علوم پزشكی  .46

 ترنت ويهه مشمولين آموزش مداوم راه اندازي مركز اين .47

 برازاري اولين جشنواره آموزشی شهيد مطهري  .48

 معرجی وب سايت معاونت آموزشی بعنوان وب سايت برتر .49

 55كسب عنوان رتبه سوم در رشته بيماريهاي زنان و زايمان در ميان دانشگاههاي علوم پزشكی سراسر كشور در  .24
 87دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهريور 

 ن ر42: كارشناسی ارشد* ن ر 45 :دستياري: تحصیالت تكمیلی دانشجوي  پذیرش دادتع .21

زنان  -ن ر  42داخلی  -ن ر 7كودكان ) دوره امتحانات ارتقاء دستیاري بیست و هفتمینآزمون دردرصد قبولی دستیاران  .22
 (تبولی%  3/93=  ن ر45جراحی عمومی   -ن ر 44وزايمان  

 نفر174: مجموع  ن ر  64مربی  *ن ر 94استاديار *ن ر 24دانشيار  *ن ر 2استاد  :اه هرم اعضاي هیئت علمی دانشگ .23

: پرستاري ومامايی  *ن ر 45:بهداشت  *ن ر441: پزشكی :تعداد اعضاي هیئت علمی به تفكیک دانشكده .24
 نفر174:مجموع  ن ر47:  پيراپزشكی*ن ر28

 ن ر 4اري استادي *ن ر  8دانشياري  *ن ر2استادي :  ارتقاء مرتبه .25

 مصوبه 452جلسه با تعداد  47 : دانشگاه  تعداد جلسات شوراي آموزشی .26

 مصوبه 13جلسه با  5:  تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی .27

 مصوبه9جلسه با  2 :تعداد جلسات کمیسیون مواردخاص  .28

 مصوبه7جلسه با 1 :موزش مداوم آتعداد جلسات شوراي  .29

 برنامه 173  :طالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی  برگزار شده در مرکز م جلسات تعداد  .30

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقطعبرحسب شاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو

 تعداد دانشكده

 73 تخصه

 24 كارشناسی ارشد

 164 دكتري عمومی

 749 كارشناسی

 514 كاردانی

 749 دوره شبانه

 نفر2220 جمع كل 

 

                                                                            

 دانشكده برحسبشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                            

 تعداد دانشكده

 554 پزشكی

 524 پرستاري ومامايی

 682 پيراپزشكی

 774 بهداشت

 نفر2220 جمع كل 

 

 

 
 

 

 

 
 (ن ر 3پ يرش )رشته تخصصی روانپزشكی اي،اد  .4
 اي،اد رشته كارشناسی جناوري اطالعات سالمت .2
 (ن ر 4پ يرش )  اي،اد رشته تخصصی بيهوشی .3

 5688گاه در سال عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانش



 اي،اد رشته كارشناسی ناپيوسته هوشبري .1
 اي،اد رشته كارشناسی بهداشت حرجه اي .5
 اي،اد رشته كارشناسی بهداشت محيط .6

 راه اندازي سيستم ارزيابی اساتيد  .7

 ري و راه اندازي نرم اجزاري مديريت آموزش مداوم خريدا .8

 بكارايري سيستم پورتال آنالين جارغ التحصيلی  .9

 برازاري اولين آزمون المپياد علمی  .44

 براي دومين سالكسب رتبه اول وب سايت معاونت اموزشی در بين وب سايت ها  .44

 وزشی دانشگاهدر آموزش ويهه كارشناسان خدمات آم ICTبرازاري دوره اموزشی كاربرد  .42

 برازاري كارااه ارزشيابی برنامه آموزشی  .43

 اروههاي آموزشی دستياري  Osceبرازاري آزمون  .41

 برازاري آزمون سی و ه تمين دوره پ يرش دستياري  .45

 راه اندازي بايگانی الكترونيكی در اداره كل آموزش .46

کارگاه آشنایی با نرم   -SPSSافزار ه آشنایی با نرمکارگا :کارگاههاي برگزار شده در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی .47

کارگاه  -پزشکی کارگاه اخالق -دستیاران جدیدالورود کارگاه مهارتهای بالینی ویژه -نویسی کارگاه مقاله   -نمونه سئوال افزار تحلیل

دستیاران  مراقبت کودک سالم ویژهکارگاه آموزش  -ویژه دستیاران جدیدالورود( مانا)ناخوشیهای اطفال  مراقبتهای ادغام یافته

بهداشتی درمانی ویژه  کارگاه اصول مستند سازی اطالعات  -مشاور کارگاه آموزشی توجیهی استادان -نوزادان کارگاه احیاء -جدیدالورود

گاه آشنایی اعضای کار - رفتاری ویژه اساتید مشاور دانشگاه -دارای مشکالت عاطفی  کارگاه راهنمای کمك به دانشجویان - -دستیاران

 آموزشی کارگاه ارزشیابی برنامه -دانش پژوهی آموزشی هیئت علمی با

کنفرانس علمی یك روزه مراقبت  -سمینار اعتیاد -کنفرانس علمی یك روزه کودک آزاری :برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم .48

 -ویژه پزشکان عمومی( 2)مدون سل  -تاالسمی ماژورکنفرانس علمی یك روزه پیشگیری از بروز  -های پزشکی در حوادث هسته ای

 -برنامه مدون دارو درمانی زنان و زایمان ویژه دکترای دارو ساز -برنامه مدون دارو درمانی بیماریهای گوارشی ویژه دکترای دارو ساز

دارو درمانی اختالالت تنفسی  ویژه برنامه مدون  -برنامه مدون دارو درمانی اختالالت کلیه و مجاری ادراری ویژه دکترای دارو ساز

برنامه مدون دارو درمانی درد اختالالت  -برنامه مدون دارو درمانی سرطان و بیماریهای خونی  ویژه دکترای دارو ساز -دکترای دارو ساز

نس علمی یك روزه کنفرا -کارگاه الپاراسکوپی و هیستروسکوپی -ECGکارگاه آریتمی و تفسیر  -روماتوییدی ویژه دکترای دارو ساز

کارگاه آشنایی -SPSSکارگاه آشنایی با نرم افزار  -کنفرانس علمی یك روزه اصول مستند سازی و قوانین حرفه ای پرستاران-درد زانو

کارگاه پیشگیری، تشخیص   -Review) (Systematicکارگاه مرور سیستماتیك -کارگاه مقاله نویسی -با نرم افزار تحلیل نمونه سوال

 -کارگاه مراقبت از استومی -کارگاه پیشگیری، تشخیص  و درمان بیماریهای قلبی و عروقی -ان بیماریهای قلبی و عروقیو درم
کنفرانس علمی یك روزه اصول مستند سازی  -(2)برنامه مدون کودکان  -A (H1N1)کنفرانس علمی یك روزه آنفلوانزای نوع 

کارگاه تریاژ در صحنه در حوادث غیر  -(Bone pain) روزه درد استخوان کنفرانس علمی یك -و قوانین حرفه ای پرستاران

کنفرانس علمی یك روزه  تازه های  -کارگاه مراقبت های روانپزشکی کودکان و نوجوانان -کارگاه مایع درمانی -مترقبه

های پزشکی و پرستاری در  کنفرانس علمی یك روزه  تازه -سمینار علمی تغذیه نوزاد نارس -آنفلوانزای انسانی و پرندگان

کنفرانس علمی یك روزه  آشنایی با انواع  -برنامه مدون تشخیص پره ناتال ناهنجاریهای مادرزادی -بیماریهای گوارشی

کارگاه تریاژ در صحنه در  -ویژه پزشکان عمومی( 1)برنامه مدون پوست  -کارگاه اصول درمان و مراقبت از زخم -سردرد

کارگاه مراقبت پرستاری در درمان دارویی آنتی دیس  -و ایدز HIVرانس علمی یك روزه تازه های حوادث غیر مترقبه کنف

 -کنفرانس علمی یك روزه تهدیدهای بهداشتی هزاره جدید -کارگاه آموزشی روشهای سرولوژیك و کنترل کیفی آنها -ریتمی

ب انتقال خون و مصرف بهینه خون و کنفرانس علمی یك روزه  ط -کنفرانس علمی یك روزه  پیشگیری از خودکشی

کنفرانس علمی یك  -کنفرانس علمی یك روزه  دیابت و بارداری -(4)پروتزهای دندانی  -مدون پریودانتیکس -فرآوردهای خونی



ویژه پزشکان ( 8)برنامه مدون کودکان  -(3)برنامه مدون ترمیمی  -(1)برنامه مدون ترمیمی  -روزه  پیشگیری از خودکشی

 -کنفرانس علمی یك روزه کبد چرب -سمینار علمی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها -کارگاه ارزشیابی برنامه آموزشی -عمومی

کنفرانس علمی یك روزه آشنایی  -کنفرانس علمی یك روزه پیشگیری ، تشخیص و درمان سرطان های شایع دستگاه گوارش

سمینار علمی  -مستند سازی و قوانین حرفه ای پرستارانکنفرانس علمی یك روزه اصول  -با  روش های تشخیص مولکولی

کنفرانس علمی یك روزه  تدابیر دندانپزشکی  -(Advance Primary) کارگاه مدیریت سالمت در بحران -تغذیه نوزاد نارس

 -ین داخلیبرنامه مدون اختالالت اسید و باز  ویژه متخصص -کارگاه تجویز منطقی دارو -برای بیماران با مشکالت سیستمیك

- ((مانا))کارگاه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال 

 رازاري جلسه پرسر و پاسخ با كليه كارشناسان و اروههاي آموزشی دانشگاه با اهدان كتاب چه شد كه چنان شد ب .49

ن با اهداي برازاري جلسه پرسر و پاسخ با كليه كارشناسان و اروههاي آموزشی دانشگاه و تقدير از زحمات از آنا .24
 كتاب پاسخ به تاريخ

 برازاري سومين جلسه هم انديشی اساتيد و نخبگان دانشگاه  .24

 تشكيل دبيرخانه هيشت اجرايی ج ب  .22

 برازاري چهل و يكمين دوره آزمون علوم پايه و چهل و چهارمين دوره پير كارورزي  .23

 برازاري بيست و هشتمين دوره آزمون ارتقان  .21

 آموزش مداوم راه اندازي حساب اعتباري  .25

 راه اندازي رشته تخصصی بيماريبهاي ع ونی و ارمسيري  .26

 ن ر 48:كارشناسی ارشد* ن ر 24 :دستياري : تحصیالت تكمیلی  دانشجوي پذیرش تعداد .27

زنان  -ن ر  42داخلی  -ن ر 7كودكان ) دوره امتحانات ارتقاء دستیاري بیست و هشتمینآزمون دردرصد قبولی دستیاران  .28
 (تبولی%  6/95=  ن ر46جراحی عمومی   -ن ر 44وزايمان  

 نفر173: مجموع ن ر   59مربی  *ن ر 89استاديار *ن ر 23دانشيار  *ن ر 2استاد  :هرم اعضاي هیئت علمی دانشگاه  .29

 ن ر 473 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .34

 ن ر 2استادياري  *ن ر  3دانشياري  *ن ر –استادي  : ارتقاء به مرتبه .34

 مصوبه 436جلسه با تعداد  48 :اي آموزشی دانشگاه  تعداد جلسات شور .32

 جلسه  1 :تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی  .33

 مصوبه7جلسه با  2 :تعداد جلسات کمیسیون مواردخاص  .31

 مصوبه44جلسه با 1:  تعداد جلسات شوراي آموزش مداوم .35

 جلسه EDC : 425تعداد جلسات برگزار شده در کمیته هاي مختلف  .36
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقطعبرحسب شاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو

 تعداد دانشكده

 67 تخصه

 34 كارشناسی ارشد

 546 دكتري عمومی

 887 كارشناسی

 311 كاردانی

 372 دوره شبانه

 نفر2287 جمع كل 

 

                                                                            

 دانشكده برحسبشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                            

 تعداد دانشكده

 546 پزشكی

 524 پرستاري ومامايی

 187 پيراپزشكی

 596 بهداشت

 نفر2287 جمع كل 

 

 

 

 

 

 
 اي،اد رشته دكتري تخصصی پهوهشی بيولوژي سلولی ومولكولی .4
 (ن ر 1پ يرش )  شته تخصصی راديولوژياي،اد ر .2

 ( ن ر 1پ يرش )  اي،اد رشته تخصصی پاتولوژي .3

 5689عملكرد شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 



 اي،اد رشته دكتري تخصصی پهوهشی علوم اعصاب .1
 (ن ر 2پ يرش )  اي،اد رشته تخصصی بيماري هاي ع ونی و ارمسيري .5
 اي،اد رشته كارشناسی پيوسته بهداشت عمومی .6

 انپزشكیمواجقت وزارت متبوع با تاسيس دانشكده دند .7

 (ن ر  5پ يرش )كارشناسی ارشد پرستارياي،اد رشته  .8

 مواجقت با تاسيس دانشكده توانبخشی .9

ارائه جرآيند برتر دانشگاهی به جشنواره كشوري شهيد مطهري با نام آموزش مهارتهاي ورود به دانشگاه ويهه  .44
 دانش،ويان جديدالورود 

مركز تحقيقات جيزيولوژي و علوم تشريه  در PhD by Researchجراخوان پ يرش دانش،و در مقطع  .44
 دانشگاه 

 معرجی وب سايت معاونت آموزشی بعنوان وب سايت برتر براي سومين سال  .42

کارگاه روشهای نوین  -کارگاه استدالل بالینی :کارگاههاي برگزار شده در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی .43

کارگاه  -کارگاه روش های تدریس -علمی با دانش پژوهی آموزشی کارگاه آشنایی اعضاء  هیئت -ارزشیابی بالینی

 Academic -کارگاه ارزیابی درونی گروه های آموزشی  -آشنایی با مفاهیم اعتبار یابی آزمون های چند گزینه ای  

Medical Writing Workshop(1)- کارگاه آموزشی ، توجیهی استادان مشاور 

کنفرانس علمی یك روزه مراقبت های پرستاری در بیماری مزمن انسدادی ریه  :داوم برنامه هاي اجرا شده در آموزش م .41

(COPD) کنفرانس علمی یك روزه  -کنفرانس علمی یك روزه بیماریهای گوش  و چالش های درمان -و تازه های آن

فونت های کنفرانس علمی یك روزه ع -ریوی مغزی –کنفرانس علمی یك روزه احیاء قلبی  -هلیکوباکترپیلوری

کنفرانس علمی یك  -کنفرانس علمی یك روزه پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان های شایع زنان -فضاهای گردن

کارگاه مراقبتهای  -کنفرانس علمی یك روزه تازه های آرتروز -روزه تازه های  پرستاری سوختگی و عوارض و درمان آن

روزه غربالگری، تشخیص و درمان هیپوتیروئیدی در  کنفرانس علمی یك -((مانا))ادغام یافته ناخوشیهای اطفال 

روزه تازه  کنفرانس علمی یك-نروزه غربالگری، تشخیص و درمان هیپوتیروئیدی در نوزادا کنفرانس علمی یك-نوزادان

 -(Well Child Care)کارگاه آموزشی مراقبت کودک سالم  -نویسی در پرونده بیمار کارگاه ثبت گزارش-های نازائی

کارگاه آموزشی  -((مانا))کارگاه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال  -PCRبا  تشخیص مولکولی کارگاه  آموزشی

کنفرانس علمی یك  -کارگاه احیاء نوزادان -ATLSکارگاه آموزشی  -(Well Child Care)مراقبت کودک سالم 

آشنایی  -س علمی یك روزه شیوه های کنترل عفونت بیمارستانیکنفران -روزه تازه های نوپدیدی و جهانگیری آنفلوانزا

برنامه مدون بیماریهای  -سمینار ملی بازتوانی روانی اجتماعی -با مفاهیم اعتبار یابی آزمون های چند گزینه ای

برنامه مدون اصول  -کنفرانس علمی یك روزه طب انتقال خون و مصرف بهینه خون و فرآورده های خونی -مقاربتی

( 3)برنامه مدون پروتزهای دندانی  -برنامه مدون مبانی تئوری درمان های ارتودنسی -تشخیص و درمان های ارتودنسی

برنامه  -مدون آشنایی با سه مرحله اصلی درمان ریشه -کنفرانس علمی یك روزه کنترل و پیشگیری از عوارض  دیابت-

کنفرانس علمی  -آشنایی با ابزار جدید در اندو دانتیکس+ نال پرکردن کا+ مدون آماده کردن کانال با سیستم روتاری 

 -برنامه مدون جراحی ویژه پزشکان عمومی -سمینار پرستاری جراحی قلب -یك روزه آموزه های پیشگیری از بارداری

کارگاه پزشکی مبتنی بر  -PCRبا  تشخیص مولکولی کارگاه آموزشی -کارگاه ثبت گزارش نویسی در پرونده بیمار

برنامه مدون یبوست و ضایعات  -Academic Medical Writing Workshop(1)  »کارگاه آموزشی  -شواهد

کنفرانس علمی یك روزه  -ویژه پزشك عمومی( 1)برنامه مدون سل  -کولون و رکتوم ویژه متخصصین جراحی عمومی

 وری بر بیماری کبد چربودآموز مرخ -B خودآموز رویکردهای درمانی در هپاتیت مزمن -ترومای  هسته ای

 برازاري طرح هياجت نور ويهه ي كاركنان  .45

http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=79
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http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=76
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http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=89


 برازاري طرح هياجت انديشه دانش،ويان  .46

 برازاري آزمون علوم پايه پير كارورزي  .47

 دوره آزمون ارتقان  29برازاري  .48

 برازاري آزمون سومين المپياد ترآنی كشوري همكاري در  .49

 كده ها در دانش (EDO)تر توسعه پزشكی اداير نمودن دج .24

 ن ر34: كارشناسی ارشد* ن ر 32 :دستياري : تحصیالت تكمیلی  دانشجوي پذیرش تعداد .21

زنان  -ن ر  46داخلی  -ن ر 8كودكان ) دوره امتحانات ارتقاء دستیاري بیست و نهمینآزمون دردرصد قبولی دستیاران  .22
 (تبولی%  444 = ن ر4بيهوشی  -ن ر4روانپزشكی  –ن ر 42جراحی عمومی   -ن ر 44وزايمان  

 نفر177: مجموع ن ر   58مربی  *ن ر93استاديار *ن ر 23دانشيار  *ن ر 3استاد  :هرم اعضاي هیئت علمی دانشگاه  .23

 ن ر 477 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .21

 ن ر 3به مرتبه استادياري  *ن ر  3به مرتبه دانشياري  *ن ر4استادي   :ارتقاء به مرتبه .25

 مصوبه 441جلسه با تعداد  46 :انشگاه  تعداد جلسات شوراي آموزشی د .26

 مصوبه 48جلسه با 3 :تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی  .27

 مصوبه 6جلسه با  2 :تعداد جلسات کمیسیون مواردخاص  .28

 مصوبه6جلسه با 3 :تعداد جلسات شوراي آموزش مداوم .29

 جلسه 84:  جلسات برگزار شده در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی .34
 مقطعبرحسب شاغل به تحصیل  ياد دانشجوتعد

 تعداد دانشكده

 64 تخصه

 84 كارشناسی ارشد

 542 دكتري عمومی

 4471 كارشناسی

 483 كاردانی

 228 دوره شبانه

 نفر جمع كل 

 

                                                                            

 دانشكده برحسبشاغل به تحصیل  يتعداد دانشجو                                                                        

 تعداد دانشكده

 574 پزشكی

 193 پرستاري ومامايی



 394 پيراپزشكی

 118 بهداشت

 نفر8738 جمع كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دكتري تخصه پهوهشی در مركز تحقيقات ترومااي،اد رشته  .4

 (ن ر 3پ يرش ) بيماريهاي مفز و اعصاب رشته تخصصی  اي،اد .2

 اي،اد دكتري تخصصی پهوهشی در مركز تحقيقات علوم تشريه با اراير سلولهاي بنيادي .3

 رشته علوم تف يه در مقطع كارشناسی پيوسته  اي،اد .1

 (ن ر  5پ يرش )رشته پرستاري سالمندي مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته  اي،اد .5

 طع كارشناسی پيوستهتمديد م،وز بهداشت عمومی مق .6

 راه اندازي سامانه ارزيابی اساتيد .7

 راه اندازي سيستم پيامك عمومی دانش،ويان  .8

 امتحانات جامع علوم پايهدانشگاه در  14بين در  ه تمكسب رتبه  .9
 برازاري سومين جشنواره شهيد مطهري  .44

 برازاري آزمون جامع علوم پايه و پير كارورزي در دانشگاه  .44

 ديشه اساتيد برازاري هياجت ان .42

کارگاه   -( 2)کارگاه  روشهای نوین ارزشیابی بالینی :کارگاههاي برگزار شده در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی .43

 -کنفرانس ارتقاء و دانش پژوهی -کنفرانس  اصول طراحی سواالت چند گزینه ای  درعلوم بالینی -( 1)روشهای نوین ارزشیابی بالینی

  -الینیکارگاه آموزش ب

 -و ارائه مقاله Concept mapکارگاه  -کارگاه آشنایی با المپیاد :کارگاههاي برگزار شده  ویژه دانشجویان استعداد درخشان .41

و ( متغییرها ) کارگاه روش تحقیق  -و ارائه مقاله( فرضیات ) کارگاه روش تحقیق  -توسط دانشجویان Concept mapکارگاه ارائه 

 -کارگاه جمع بندی -کارگاه مقاله خوانی و ارائه مقاالت قبل از آزمون -ارائه فرضیات و متغیرها توسط دانشجویان کارگاه -ارائه مقاله

کارگاه مدیریت  -کارگاه های غیر حضوری الکترونیك  برای دانشجویان انتخاب شده به منشور بررسی مطالب ارائه شده دانشجویان
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کارگاه مدیریت  -کارگاه منشور حقوق بیمار -مدیریت منابع اطالعاتی -حاکمیت بالینیکارگاه  -کارگاه اثر بخشی بالینی -ریسك

کارگاه مدیریت  -آشنایی با ابزار های بهبود کیفیت   -کارگاه سیستم های ارتقاء کیفیت -کارگاه ایمنی بیمار -رسیدگی به شکایات

 -کارگاه بیماری های کلیوی -گاه بیماری های قلب و عروقکار -کارگاه بیماری های گوارشی -کارگاه اخالق پزشکی -کارکنان   

کارگاه  -کارگاه بیماری های کودکان   -کارگاه بیماری های ریه -کارگاه بیماری های روماتولوژی   -کارگاه بیماری های عفونی

برنامه کالس های آموزشی  -کارگاه استدالل بالینی -کارگاه بیماری های عفونی -کارگاه بیماری های جراحی -بیماری های اعصاب

  2391ویژه حیطه بالینی سومین المپیاد سال 

 -( 1)کارگاه  روشهای نوین ارزشیابی بالینی-( 2)کارگاه  روشهای نوین ارزشیابی بالینی :کارگاههاي ویژه اعضاء هیئت علمی بالینی .45

کنفرانس  -کارگاه آموزش بالینی -ء و دانش پژوهی کنفرانس ارتقا -کنفرانس  اصول طراحی سواالت چند گزینه ای  درعلوم بالینی 

 روش تدریس 

برنامه  -سمینار علمی  تشخیص و درمان عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی و هسته ای :برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم .46

برنامه  -و درمانی اختالالت عصبیداربرنامه مدون  -دارو درمانی بیماری های عفونیبرنامه مدون  -ریز درون غدد درمانی مدون دارو

 -( 2)برنامه مدون جراحی  -کنفرانس علمی یك روزه کاهش مرگ و میر مادران باردار -عروق قلب و درمانی بیماریهای مدون دارو

آشنایی با بیماری های سیستمیك درگیر با بیماران ( 1)اورژانس ها برنامه مدون جراحی  –اصول کنترل و درمان عفونت ها 

کنفرانس علمی یك روزه چالش های تشخیصی و درمانی  -اصول جراحی های دهان و دندان -(3)برنامه مدون جراحی  -دانپزشکیدن

برنامه  -(5پروتزهای دندانی ) برنامه مدون درمان های تکمیلی پروتز کامل  -(4)برنامه مدون پرتزوهای دندانی  -تومورهای سرو گردن

 -(1)برنامه مدون عفونی  -کارگاه مدیریت مصدومین تروما در اورژانس  بیمارستان -پژوهی و طب سمینار قرآن -(2)مدون عفونی 

تشخیص و درمان اختالالت کارگاه  -(3)برنامه مدون عفونی  -کارگاه آموزشی پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماریهای قلبی و عروقی

کنفرانس علمی یك  -(5()4( )3( )1( )2)برنامه مدون طب کار  -تومتریکارگاه آشنایی با تکنیك فلوسی -رشد در کودکان و نوجوانان

کارگاه آموزشی پیشگیری ، تشخیص و  -(Missing diseases in pediatrics)روزه غفلت های تشخیصی در بیماریهای کودکان

کنفرانس  -ورژانس های چشمکنفرانس علمی یك روزه ا -سمینار تشخیص و درمان فشارخون باال -درمان بیماریهای قلبی و عروقی

کنفرانس  -بینی و سینوس   کنفرانس علمی یك روزه -(AEFI)علمی یك روزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و عوارض واکسن 

 HIV/AIDS کنفرانس علمی یك روزه -علمی یك روزه بیماریهای مشترک انسان و حیوان

کارگاه   -ویژه کلیه دستیاران گروههای آموزشی دستیاری روش تحقیق کارگاه: کارگاه ویژه دستیاران و دانشجویان کارشناسی ارشد .47

  -کارگاه مانا و کارگاه کودک سالم ویژه دستیاران زنان و زایمان و کودکان  -تغذیه با شیر مادر ویژه دستیاران زنان و زایمان و کودکان

کارگاه اصول مستند سازی اطالعات بهداشتی درمانی ویژه   -تیاریویژه کلیه دستیاران گروههای آموزشی دس یمهارتهای بالین کارگاه

  پژوهشی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ISIکارگاه مقاالت -کلیه دستیاران 

 ن ر 64  :كارشناسی ارشد *  ن ر 32 :دستياري : تحصیالت تكمیلی  دانشجوي پذیرش تعداد .18

زنان وزايمان  -ن ر  41داخلی  -ن ر 7كودكان ) نات ارتقاء دستیاريدوره امتحا سی و مینآزمون دردرصد قبولی دستیاران  .49
%  98=  ن ر 4ع ونی  -ن ر 1راديولوژي   -ن ر 6بيهوشی  -ن ر 6روانپزشكی  –ن ر 44جراحی عمومی  -ن ر 42

 (تبولی

 ن ر 469 :تعداد اعضاي هیئت علمی  .24

 ن ر 4استادياري   *ن ر  5دانشياري  *ن ر4استادي  : ارتقاء به مرتبه .24

 مصوبه  94جلسه با تعداد 46 :تعداد جلسات شوراي آموزشی دانشگاه   .22

 مصوبه19با تعداد جلسه  5:تعداد جلسات شوراي تحصیالت تكمیلی  .23

 
 



 

 

 
 تاسيس مركز تحقيات بيوشيمی و تف يه در بيماريهاي متابوليك .4
 تاسيس مركز تحقيقات پرستاري تروما  .2
 (ن ر  5پ يرش )ع كارشناسی ارشد ناپيوسته رشته روانشناسی بالينی در مقط اي،اد .3

 دكتري تخصصی رشته مطالعات اعتياد در دانشگاه  اي،اد .1
 رشته دكتراي عمومی دندانپزشكی  اي،اد .5

 ( ن ر 2پ يرش )(  ph.D)رشته علوم سلولی كاربردي مقطع دكتري تخصصی  اي،اد .6
 رشته جيزيك پزشكی در مقطع كارشناسی ارشد  اي،اد .7

یادگیری  :جرايند ارسالی  به جشنواره شهيد مطهري بعنوان جرايند برتر كشوري با عنوان 5ند از انتخاب يك جراي .8

  خود محور با طراحی بسته آموزشی مؤثر در یادگیری لوله گذاری تراشه
 ويهه كاركنان  برازاري كالس آموزشی نرم اجزار سمان .9

 ن حوزه معاونت آموزشی برازاري كالس آموزشی برنامه ريزي درسی ويهه كليه كارشناسا .44

 برازاري جلسه كميته منطقه اي مديران آموزشی دانشگاه .44
 برازاري آزمون كارشناسی ارشد  .42
 برازاري آزمون ارتقان دستياران   .43

كليه شاخه هاي آموزشی دانشگاه از ابتداي ارائه ,   دستاوردها -برپايی نمايشگاه ربع ترن جعاليت دانشگاه  .41
 تاسيس تاكنون

 اه اندازي كانون دانر آموختگانهمكاري در ر .45

 . اعالم ارديدند براي مدت دو سال  اعضاي هيشت مميزه دانشگاه از سوي مركز امور هيشت علمی وزارت متبوع .46

 انشگاههاي علوم پزشكی كشوركسب رتبه هشتم دانشگاه در چهارمين المپياد علمی دانش،ويان د .17

 تشكيل كميته حق التدريس .18

پیشگیری از سرطان جهت دانشجویان شرکت کننده  :کارگاههاي برگزار شده در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكی .49

آزمون  -osceه کارگا -(پورت فولیو) کالس ارزیابی دانشجو  -کارگاه لکچر -طراحی سواالت آزمون های چند گزینه ای -در المپیاد

 ارزیابی دانشجو -مشاوره با گروه های ارزیابی درونی -های تشریحی  

برنامه مدون  -(5پروتزهای دندانی) برنامه مدون درمان های تکمیلی پروتز کامل: برنامه هاي اجرا شده در آموزش مداوم .24

برنامه  -ه مدون رادیولوژی دهان و فك صورتبرنام -(6پروتزهای دندانی)  تشخیص و طرح درمان و مراحل آماده پروتز پارسیل

کنفرانس علمی یك روزه سرطان، پیشگیری و  -(1)برنامه مدون بیماریهای دهان و دندان  -(2)مدون بیماریهای دهان و دندان 

 التاختال و درد درمانی مدون داروبرنامه  -کنفرانس علمی یك روزه سرگیجه -بیماریهای موکنفرانس علمی یك روزه  -درمان

 -ویژه داروسازان( 4) ای حرفه – اجتماعی مدون مباحث -زایمان ویژه داروسازان و زنان درمانی برنامه مدون دارو -روماتوئیدی

ظام ن -گوارشی ویژه داروسازان بیماریهای درمانی مدون دارو برنامه -تنفسی ویژه داروسازان اختالالت درمانی برنامه مدون دارو

 -سکته مغزیکنفرانس علمی یك روزه  -تشخیص و درمان سندرم های کرونری قلبسمینار  -(یژیالنسهموو)مراقبت از خون 

اهمیت مراقبت پیش کنفرانس علمی یك روزه  -کنفرانس علمی یك روزه تشنج -خونریزی های زایمانیکنفرانس علمی یك روزه 

 -لزایمر و سایر علل دمانسآ سمینار -(MS)سکلروزیس مولتیپل اکنفرانس علمی یك روزه  -سمینار فشار خون باال -از بارداری

نوین  کنفرانس یك روزه آشنایی با روشهای-برنامه مدون جراحی عمومی -جویز و مصرف منطقی داروها در سالمندانت سمینار
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کنفرانس علمی یك روزه طب انتقال خون ومصرف بهینه خون وفرآورده  -کنیك ریل تایم پی سی آربا تاکید بر ت تشخیص مولکولی

پیشگیری و درمان کنفرانس علمی ادواری   -کنفرانس علمی یك روزه تشخیص زایمان غیر طبیعی واداره آن در لیبر -های خونی
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