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    1ارتقاء دانشگاه علوم پزشکی كاشان به تیپ 
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 فرآیندهاي برتر دانشگاه در ششمین جشنواره شهید مطهري  
 روش ها و تکنیک هاي آموزشی خانم فخر السادات میرحسینی -1

 مرجعیت رهبري و مدیریت آموزش خانم دكتر زهرا میدانی   -2

 اخذ موافقت اصولی شعبه بین الملل دانشگاه از سوراي شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی 

راه اندازي رشته كارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی در دویست و بیست و چهارمین جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی 
 سراسر كشور 

 پژوهشی در مراكز تروما، فیزیولوژي و علوم تشریح PhDپذیرش دانشجو در مقطع 

 موافقت با پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسی رشته علوم تغذیه  

در ( دانشجو مرضیه علی نژاد)كسب رتبه دوم دانشجویان حیطه نوآورانه، رتبه چهارم تیمی در حیطه مدیریت و رتبه سوم انفرادي 
 حیطه بالینی در پنجمین المپیاد علمی دانشجویان  

 كسب رتبه اول دانشگاه در سناریوي بخش هنر در آموزش پزشکی در پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 
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كسب دو مدال ”كسب موفقیت دانشجویان در ششمین المپیاد علمی دانشجویان سراسر كشور  با كسب شش مدال در حیطه هاي مختلف 
 ”برنز در حیطه مدیریت نظام سالمت، یک مدال نقره و دو مدال برنز درحیطه استدالل بالینی و یک مدال نقره درحیطه علوم پایه 
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بر اساس اطالعات ارزشیابی طرح راد در بین دانشگاه هاي علوم كسب رتبه اول در شاخص اعتبار درونی نمرات امتحانی دانشجویان 
 پزشکی تیپ یک كشور

كسب رتبه دوم در شاخص قبولی دانشجویان در مقاطع باالتر بر اساس اطالعات ارزشیابی طرح راد در بین دانشگاه هاي علوم پزشکی تیپ 
 یک كشور

بر اساس اطالعات ارزشیابی طرح راد در بین دانشگاه هاي علوم پزشکی ( معاون آموزشی برتر)كسب رتبه دوم در حیطه مدیریت آموزش
 تیپ یک كشور

 93تابستان سال دانش افزایی انتخاب  دانشگاه  بعنوان  دانشگاههاي موفق در مدیریت اجراي دوره 

 تاسیس مركز تحقیقات فیزیولوژي به استناد رأي صادره در دویست و سی و هشتمین جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی

راه اندازي مقطع دكتري تخصصی رشته پرستاري به استناد رأي صادره در دویست و سی و نهمین جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي  
 با ظرفیت پذیرش دو دانشجو (PhD)با راه اندازي رشته پرستاري مقطع دكتري تخصصی  93/6/22علوم پزشکی مورخ 

 ثبت نام الکترونیکی مقاطع دستیاري تخصصی و كارشناسی ارشد 
 براي اولین بار در دانشگاه ثبت نام مقاطع دستیاري تخصصی و كارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی  

به استناد رأي صادره در دویست و سی و ششمین جلسه شوراي 93-94موافقت با پذیرش دانشجوي دندانپزشکی در سال تحصیلی 
  93/4/15گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی كشور مورخ 

رشد  92در مقایسه با سال  1393درصدي تعداد برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاهبرنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه در سال  54رشد 
 .  درصدي داشته است54

موافقت قطعی با تأسیس مركز تحقیقات علوم تشریحی به استناد رأي صادره در دویست و سی و چهارمین جلسه شوراي گسترش دانشگاه  
 93/3/17هاي علوم پزشکی، مورخ 

تأسیس رشته میکروب شناسی مقطع دكتري تخصصی به استناد رأي صادره در دویست و سی و دومین جلسه شوراي گسترش دانشگاه  
 ،93/1/24هاي علوم پزشکی مورخ 

6 



  (كارشناسی ارشد) مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیستراه اندازي رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب و 
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رتبه نخست  هشتمین جشنواره شهید مطهري توسط فرایندتدوین ،اجرا و ارزشیابی كوریکولوم دوره آموزش بازتوانی 
 روانی مبتنی برجامعه براي  دستیاران روانپزشکی  

فرایند آموزش در كارآموزي عرصه كارشناسی هوشبري با رتبه سوم هشتمین جشنواره شهید مطهري توسط ارتقا 
 بازخوردهاي مبتنی بر ثبت و نوآوري در تلفیق روش

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

 كسب رتبه نوزدهم آزمون پیش كارورزي و  بیست وهفتم آزمون علوم پایه پزشکی

 (ماموریت ویژه دانشگاه)انتخاب دانشگاه بعنوان  مركز توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت 

  آن برگزاري و 94/5/17 تاریخ در آن اجرایی تصمیمات و برگزاري نحوه كردن نهایی و RAT طرح پلن كورس تصویب
 پزشکی 3 تا 1 سال دستیاران جهت  بار اولین براي

 تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه در راستاي برنامه آموزش عالی سالمت

 تشکیل شوراي سیاستگزاري بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشکی

 خریداري و راه اندازي سامانه مجازي آموزش مداوم

 برگزاري آزمون صالحیت بالینی

 دانشجوي بومی  114پذیرش / درصدي دانشجو در دانشگاه 20افزایش 
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  94آغاز  طرح تحول سالمت در حوزه آموزش در سال 
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 94شهریور ماه سال  20لغایت  16  كنگره بین المللی فیزیولوژي و فارماكولوژيبرگزاري 

   94مهر ماه سال  17لغایت  15برگزاري كنگره موج سوم رفتار درمان شناختی 

انتخاب خانم دكتر منصوره مومن هروي به عنوان عضو هیئت ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته بیماري هاي عفونی از 
 سوي دكتر هاشمی، مقام عالی وزارت،

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

 كسب مقام اول توسط گروه معارف دانشگاه در بین دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر كشور
 كسب مقام هفتم توسط گروه معارف دانشگاه در بین دانشگاههاي سراسر كشور

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

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

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

رشته هاي تخصصی كودكان، آسیب ) بازدید گروه ارزیاب وزارت بهداشت از رشته هاي دستیاري تخصصی دانشگاه 
شناسی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، رادیولوژي، داخلی، مغز و اعصاب، روانپزشکی ، بیهوشی، عفونی و جراحی 

 ( 94/8/1و  7/30مغز اعصاب  در تاریخ هاي 
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  (نفر قبولی در آزمون كارشناسی ارشد 6) موفقیت چشمگیر دانشجویان گروه تغذیه 
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 :موفقیت دانشجویان در هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی كشور
 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 برتر کشوری در مرحله  6انتخاب تیم شرکت کننده دانشگاه در بخش جانبی حیطه مدیریت در نظام سالمت در جمع

 اول این رقابت علمی 

تمدید مجوز رشته پرستاري مقطع دكتري تخصصی به استناد راي صادره در دویست و بیست و نهمین جلسه شوراي 

و نظر موافق دبیرخانه شوراي آموزش علوم پایه پزشکی،  92/10/8گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی كشور مورخ 

 بهداشت و تخصصی
9 



افتتاح مركز آزمون الکترونیک دانشگاه با حضور دكتر باقر الریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت مورخ 

23/2/95 
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صدور مجوز راه اندازي رشته مدیریت اطالعات سالمت مقطع دكتري تخصصی به استناد راي صادره در دویست و 

   26/2/95پنجاه و سومین جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی كشور مورخ 

صدور مجوز راه اندازي رشته علوم تغذیه مقطع كارشناسی ارشد به استناد راي صادره در دویست و پنجاه و چهارمین 

   6/4/95جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی كشور مورخ 

تفویض بررسی و صدور مجوز برنامه هاي حضوري، غیر حضوري و برنامه هاي خارج از كشور آموزش مداوم به 

 دانشگاه

 صدور مجوز راه اندازي رشته تخصصی ارتوپدي به استناد راي صادره در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شوراي 

   28/9/95گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی كشور مورخ 

10 



 فرآیندهاي شایسته تقدیر دانشگاه در هجدهمین همایش كشوري آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهري

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

 “فقیهی
 “  دكتر محسن تقدسی” بکارگیري نقشه  مفهومی درارتقا یادگیري كارآموزي داروشناسی بالینی پرستاري -2
 ”دكتر همایون نادریان ”تولید ساختار هاي سه بعدي آناتومی ابزاري براي یادگیري آناتومی تجسمی  -3

 
 
 
 
 
 
 
 

96 

   95كسب رتبه هاي برتر كشوري در آزمون پیش كارورزي و علوم پایه دندانپزشکی اسفند ماه 
 

انم فاطمه   توسط 95كشوري ورتبه اول منطقه آمایشی در آزمون علوم پایه دندانپزشکی اسفند ماه  5رتبه 
 دانشکده دندانپزشکی 93ابراهیم زاده دانشجوي ورودي 

 امیر حسین مهدي كاغذي، پزشکی ،رتبه پنجم منطقه آمایشی  پیش كارورزي
دانشجو  به استناد راي  5راه اندازي رشته روان پرستاري مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش 

 جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی  259صادره در 
كسب عنوان پژوهشگر برجسته توسط امیر قادري دانشجوي مقطع دكتراي تخصصی رشته مطالعات اعتیاد  از 

 دانشجویان دانشگاه 
 انجام ارزیابی بیرونی بیمارستان هاي آموزشی در راستاي اعتباربخشی آموزشی مراكز آموزشی و درمانی

 
 

 راه اندازي سامانه حضور و غیاب الکترونیکی برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه
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 (96)موفقیت دانشجویان در نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی كشور
راهیابی  دانشجویان به مرحله گروهی نهمین المپیاد  در حیطه هاي 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  

 96/5/14افتتاح  بخش فوق تخصصی روانپزشکی  كودک  و نوجوان  در بیمارستان  آموزشی كارگر نژاد        

صدور مجوز راه اندازي رشته بهداشت محیط مقطع دكتري تخصصی به استناد راي صادره در دویست و شصت و یکمین  جلسه 
 25/4/96شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی كشور مورخ 

 موفقیت دانشجوي دانشگاه در نهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههاي علوم پزشکی كشور
 كسب مدال برنز توسط دانشجو علیرضا رضایی در حیطه آموزش پزشکی 

 در  مرحله انفرادي حیطه تفکر علمی در علوم پایه  كسب رتبه چهارم  توسط شهریار شیرخدا
 كسب رتبه چهارم  توسط حسن توكلی طامه در حیطه فلسفه پزشکی

 نفر از دانشجویان   4احراز رتبه هاي  اول تا سوم كشوري توسط 
 پژوهشگر برجسته كشوري: امیر قادري 
 پژوهشگر برجسته كشوري: محمد بهنام 

 دانشجوي نمونه كشوري: حمیدرضا صادقی گندمانی 
 كسب مدال برنز توسط در حیطه آموزش پزشکی  نهمین المپیاد علمی  : علیرضا رضایی 

 نتیجه اعتباربخشی موسسه اي دانشگاه
 تائید بمدت یکسال بصورت مشروط و ارزیابی مجدد
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كسب عنوان رتبه سوم كشوري در یازدهمین  جشنواره  شهید مطهري توسط فرآیند طراحی و بکارگیري كتابچه 
 (خانم زهره رجبی: مجري اول)هاي عملی ویژه ارزشیابی كارآموزان مراقب سالمت ¬ثبت فعالیت
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هاي  كسب عنوان رتبه سوم  كشوري  در یازدهمین  جشنواره  شهید مطهري توسط فرآیند پاسخگوئی به چالش
برنامه آموزشی دوره كارشناسی رشته فناوري اطالعات سالمت مبتنی بر مدل تغییر جان كاتر در راستاي 

 (دكتر فاطمه رنگرز جدي :مجري اول)ماموریت ویژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت 
ریزي، اجرا و ارزشیابی  كسب عنوان شایسته تقدیر  در یازدهمین  جشنواره  شهید مطهري توسط فرآیند برنامه

دوره فارماكولوژي بالینی در بیماریهاي شایع گوارش ویژه كارورزان پزشکی گامی در جهت ارتقا آموزش 
 (دكتر سید محسن رضوي زاده: مجري اول ) پزشکی پاسخگو

بازدید هیات اعزامی  دانشکده پزشکی بلخ  از دانشگاه  و امضاي تفاهم نامه همکاري بین دانشکده پزشکی بلخ و 
 دانشکده پزشکی

كسب رتبه هاي برتر كشوري توسط دانشجویان این دانشگاه در آزمون پیش كارورزي پزشکی و علوم پایه 
   96دندانپزشکی اسفند ماه 

 آزمون پیش كارورزي-رتبه دوم كشوري: میالد به نژاد
 رتبه سوم كشوري علوم پایه دندانپزشکی: فهیمه قاسمی

 آزمون پیش كارورزي -رتبه چهاردهم كشوري: سعید صدر
 آزمون پیش كارورزي -رتبه پانزدهم كشوري: محسن بخشی كاشی

 نتایج اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهاي آموزشی كارگرنژاد، متینی، شهید بهشتی 
 تائید بمدت یکسال 
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