
 

 ساهل  معاونت آموزشی دااگشنه 30گزارش عملکرد  
  (1395-1365) 

 سید محسن میری :  و میظنت  گردآوری 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی درمانی کاشان 
 معاونت آموزشی





 فلک جنبش زمین آرام ازو یافت هب انم آنکه هستی انم ازو یافت                                                                  
ئی کافرینش رد سجودش                                                                                گواهی مطلق آمد رب وجودش  خدا

 فلک رب پای دارو انجم افروز                                                                  خرد را بی میانجی حکمت آموز
 جواره بخش فکرتهای باریک                                                                       هب روز آرنده شب اهی اتریک

گار و بیم و امید                                                                       شب و روز آفرین و ماه و خورش   یدغم و شادی ن
 گوا رب هستی او جمله هستی                                                                           نگه دارنده ی باال و پستی 



 مقدهم هب قلم  جناب آاقی دکتر همایون انردیان  معاونت آموزشی دااگشنه
  سازمان، اهداف پیشبرد برای و است مهم بسیار گیری تصمیم سازمانی هر در•

 داده و است نیاز اطالعات به گیری تصمیم برای .کنند گیری تصمیم باید مدیران
 ندانیم تا که است این حقیقت .بدهند سازمان به را کافی اطالعات توانند می ها

 در که بدانیم اول باید بیابیم، را پیشرفت و موفقیت مسیر توانیم نمی هستیم کجا
 میتواند گزارشات تدوین و ها داده آوری جمع منظور بدین .هستیم مسیر کجای
 آنها تحلیل و  فعالیتها آوری جمع با .بیابیم را مسیر این تا کند کمک ما به فراوان

 و ریزی برنامه آن براساس سپس و ببریم پی خودمان فعلی وضعیت به توانیم می
 .کنیم گذاری هدف

 تدوین دانشگاه آموزشی معاونت محترم همکاران همت با که حاضر مجموعه•
 معاونت حوزه برای قدرتمندی حافظه به میتواند شک بدون است گردیده

 زحمات از فرصت این در .شود تبدیل کاشان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی
 تشکر و تقدیر اند رسانده یاری را ما مجموعه این تهیه در که همکارانی یکایک
 .مینمایم



 رتبه كسب و 1404 انداز چشم برنامه تحقق راستاي در و حكيم و توانا خداوند ياري با
 خود مساعی حداكثر كاشان پزشكی علوم دانشگاه آموزشی معاونت منطقه، در كشور نخست

 آموزشی معاونت .برد خواهد بكار جامعه آموزشی هاي زمينه در خود سهم اعمال جهت را
 در عالی آموزش خدمات بر نظارت و ريزي برنامه ، گذاري سياست مركزي واحد دانشگاه
 :سازد می محقق را دانشگاه آموزشی اهداف زير تابعه واحدهاي طريق از كه است دانشگاه

 

تکمیلی تحصیالت و یآموزش امور مدیریت 

پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز (EDC) 

مداوم آموزش مرکز 

علمی هیئت امور مرکز 

 

 
 معاونت آموزشی  دااگشنه علوم زپشكی کاشان ربانهم استراژتیک

 



 ماموریت بیانیه•

دار عهده جامعه سالمت سطح ارتقاء راستاي در كاشان پزشكی علوم دانشگاه آموزشی معاونت 
 در دائمی گيرنده ياد و آمد كار ، دوست نوع ، خالق متعهد، توانمند، انسانی نيروي تربيت
 .است مربوطه آموزشی هاي نياز رفع و سالمت حوزه در خدمات ارائه جهت

 علم، نشر و آموزش » طريق از « جامعه سالمت سطح ارتقا و حفظ تأمين، » دار عهده ما 
 فرهنگ با متناسب نوين فناوري و منابع » از استفاده با «انسانی نيروي توانمندسازي و تربيت
 تحقق راستاي در و هستيم « كشور و منطقه سطح در ملی هاي سياست چارچوب در جامعه
  مرتبط دولتی ارشد مديران جامعه، آحاد » درمقابل خود، خدمات كيفيت مستمر ارتقاء و اهداف

 .باشيم می پاسخگو «
برقراري به اي ويژه نگرش ، دانشگاه جغرافيايی حوزه در فعاليت بر عالوه آموزشی معاونت 

 اعضاي بهترين از استفاده و دارد المللی بين و ملی سطح در عرض هم مراكز ساير با ارتباط
 تكنولوژي و اطالعاتی جديد هاي فناوري بر منطبق هاي فرايند و ها روش ، علمی هيئت
 كار لوحه سر در رجوع ارباب تكريم سطح باالترين تأمين هدف با را آموزشی نوين هاي

 فرهنگی و رفاهی امكانات نمودن فراهم ، كاري فضاي ايجاد پاسخگويی، بعالوه .دارد خويش
  .دارد كار دستور در ذينفعان كليه براي را متناسب آموزشی و

 



 
 انداز چشم•

 خدمات ارائه كيفيت نظر از است مصمم كاشان پزشكی علوم دانشگاه آموزشی معاونت•
  .باشد همطراز هاي دانشگاه بين در برتر دانشگاه پنج جزء آموزشی

   ارزشها•
محوري عدالت و مداري اخالق  

مهرورزي و همدلی  

اصول در پايداري و ثبات  

نوگرايی و پويايی  

استعدادها و خالقيت پرورش 

سيستميك تفكر حاكميت  

مشاركتی مديريت   
خبرگان نظر و پژوهش پايه بر گيري تصميم 

گرايی استاندارد 

محوري مشتري 

 



 عوامل داخلی

ت
قو

ط 
قا

ن
 

 و مجرب متعهد، علمی هيئت اعضاي از برخورداري1.
 آموزشی گروههاي در متخصص

 مقاطع در دانشگاه آموختگان دانش قبولی باالي درصد2.
 باالتر

 دانشگاه در متعدد تحقيقاتی مراكز وجود3.

 پذيرش طريق از آموزشی معاونت حوزه درآمدزايی امكان4.
 دانشجو

 دانشگاه در معتبر علمی مجالت انتشار5.

 آموزشی مختلف بخشهاي در خبره كارشناسان وجود6.
 ها ودانشكده دانشگاه آموزشی معاونت وستادي

ف
ضع

ط 
نقا

 

  و تجربه با ، کافی انسانی نیروي کمبود1.
   پذیر مسئولیت

  در استاندارد فیزیکی فضاي شدید کمبود2.
 دانشگاه

  مراکز در علمی هیئت اعضاي ناکافی حضور3.
  درمانی

  آموزشی فعالیتهاي گرفتن قرار الشعاع تحت4.
   درمانی امور توسط

 این در آموزشی هاي بودجه کامل نشدن هزینه5.
 حوزه

 دانشگاه مختلف هاي حوزه در ناکافی نظارت6.

       مدیریتی ناکافی مهارتهاي و دانش7.

 عوامل خارجی

ها
صت

فر
 

  راههاي وجود و ایران مرکز در کاشان استقرار.1
 و تهران جمله از بزرگ شهرهاي به مناسب مواصالتی
  سایر با ارتباط ایجاد جهت مناسب اي زمینه اصفهان،

 آموزشی مراکز
 دانشگاه در تحصیل به خارجی اتباع عالقمندي.2
 و دارویی گیاهان تهیه خصوصی هاي شرکت وجود.3

  جهت فرصتی کاشان دانشگاه در اسانس پژوهشکده
   داروسازي دانشکده ایجاد و دارویی تحقیقات توسعه

  زمینه  کاشان دردانشگاه مرتبط هاي رشته برخی وجود.4
  دانشگاهی بین هاي رشته توسعه و اندازي راه براي اي
  شهر در وقف امر اهمیت و پیشتاز خیرین حضور.5

  امور توسعه براي مناسبی فرصت کاشان دارالمومنین
 آموزشی مختلف

  شهرستانها در دانشگاهها با متبوع وزارت همراهی.6
   جانبه همه توسعه جهت

 هاي هیئت در دانشگاه علمی هیئت اعضاي حضور.7
 متبوع وزارت ممتحنه

 توسعه جهت نیاز مورد قوانین نمودن مصوب امکان.8
 امناء هیئت در دانشگاه

 وزارت سوي از نشده بینی پیش هاي بودجه تخصیص.9
 آموزشی حوزه به متبوع

ها
ید

هد
ت

 

 برخی در دانشجو نشده کارشناسی پذیرش1.
 وزارت از خارج دانشگاهی مراکز در ها رشته
   متبوع

 و متبوع وزارت در  سرزمین آمایش  طرح2.
 در آن از حاصل شده ایجاد محدودیتهاي

 دانشگاه
  با دانشگاهی هاي رشته برخی تناسب عدم3.

   جامعه نیازهاي
 دانشجویان از برخی در ضعیف انگیزه4.
 ضعف به متبوع وزارت نامناسب نگرش5.

   دانشجویان در تحصیلی
 درمان در آموزش نظام ادغام نحوه6.
  کشوري تصمیمات در نشده بینی پیش تغییرات7.

  اجراي روند در آن گذاري اثر و متبوع وزارت و
 دانشگاه در آموزشی اهداف



ی
رج

خا
ل 

وام
 ع

ی
یاب

رز
س ا

ری
مات

 

 ارزش ضریب امتیاز فرصت ها و تهدید ها

ها
ت 

ص
فر

 

O1 

 شهرهاي به مناسب مواصالتی راههاي وجود و ايران مركز در كاشان شهر استقرار
 ساير با ارتباط ايجاد جهت مناسب اي زمينه اصفهان و تهران جمله از بزرگ

  مراكزآموزشی
0.08 4 0.32 

O2 0.15 3 0.05 دانشگاه در تحصيل به خارجی اتباع عالقمندي 

O3 

 دانشگاه در اسانس پژوهشكده و دارويی گياهان تهيه خصوصی هاي شركت وجود
 0.32 4 0.08  داروسازي دانشكده ايجاد و دارويی تحقيقات توسعه جهت فرصتی كاشان

O4 
 توسعه و اندازي راه براي اي زمينه  كاشان دردانشگاه مرتبط هاي رشته برخی وجود
 0.12 3 0.04   دانشگاهی بين هاي رشته

O5 
 مناسبی فرصت كاشان دارالمومنين شهر در وقف امر اهميت و پيشتاز خيرين حضور
 0.28 4 0.07 آموزشی مختلف امور توسعه براي

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

0.09 4 0.36 

O7 
 متبوع وزارت ممتحنه هاي هيئت در دانشگاه علمی هيئت اعضاي حضور

0.06 3 0.18 

O8 
 امناء هيئت در دانشگاه توسعه جهت نياز مورد قوانين نمودن مصوب امكان

0.07 3 0.21 

O9 
 آموزشی حوزه به متبوع وزارت سوي از نشده بينی پيش هاي بودجه تخصيص

0.05 3 0.15 

ها
د 

دی
ته

 

T1 
 وزارت از خارج دانشگاهی مراكز در ها رشته برخی در دانشجو نشده كارشناسی پذيرش
 0.08 1 0.08  متبوع

T2 
 در آن از حاصل شده ايجاد محدوديتهاي و متبوع وزارت در  سرزمين آمايش  طرح

 0.14 2 0.07 دانشگاه

T3 0.1 2 0.05  جامعه نيازهاي با دانشگاهی هاي رشته برخی تناسب عدم 

T4 0.06 1 0.06 دانشجويان از برخی در ضعيف انگيزه 

T5 0.07 1 0.07  دانشجويان در تحصيلی ضعف به متبوع وزارت نامناسب نگرش 

T6 0.1 2 0.05 درمان در آموزش نظام ادغام نحوه 

T7 
  روند در آن گذاري اثر و متبوع وزارت و كشوري تصميمات در نشده بينی پيش تغييرات
 0.1 2 0.05 دانشگاه در آموزشی اهداف اجراي

 2.74   1.00 جمع كل



ی
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مات

 

 ارزش ضریب امتیاز قوت ها و ضعف ها

ت
قو

ط 
قا

ن
 

S1 

برخورداري از اعضاي هيئت علمی متعهد، مجرب و 
 0.32 4 0.08 متخصص در گروههاي آموزشی

S2 
درصد باالي قبولی دانش آموختگان دانشگاه در مقاطع  

 0.18 3 0.06 باالتر

S3 
 وجود مراكز تحقيقاتی متعدد در دانشگاه

0.06 3 0.18 

S4 
امكان درآمدزايی حوزه معاونت آموزشی از طريق پذيرش 

 0.21 3 0.07 دانشجو

S5 
 انتشار مجالت علمی معتبر در دانشگاه

0.08 3 0.24 

S6 

وجود كارشناسان خبره در بخشهاي مختلف آموزشی  
 0.28 4 0.07 وستادي معاونت آموزشی دانشگاه ودانشكده ها

ف
ضع

ط 
قا

ن
 

W1 
  كمبود نيروي انسانی كافی ، با تجربه و مسئوليت پذير

0.07 2 0.14 

W2 
 كمبود شديد فضاي فيزيكی استاندارد در دانشگاه

0.08 1 0.08 

W3 
  حضور ناكافی اعضاي هيئت علمی در مراكز درمانی

0.09 1 0.09 

W4 
تحت الشعاع قرار گرفتن فعاليتهاي آموزشی توسط امور 

 0.09 1 0.09  درمانی

W5 
 هزينه نشدن كامل بودجه هاي آموزشی در اين حوزه 

0.06 2 0.12 

W6 
 نظارت ناكافی در حوزه هاي مختلف دانشگاه

0.08 1 0.08 

W7 
      دانش و مهارتهاي ناكافی مديريتی

0.08 1 0.08 

 2.09   1.00 جمع كل



 ها استراتژی•
  استراتژي موقعيت، اين با متناسب متعدد راهبردهاي بررسی و آموزشی معاونت موقعيت به توجه با

 گرفته نظر در كاشان پزشكی علوم دانشگاه آموزشی معاونت حركتی مسير مويد عنوان به  ذيل هاي
 .شد
دانشگاه در آموزشی خدمات كمی توسعه 

جديد آموزشی روشهاي از گيري بهره با آموزش كيفيت ارتقاء 

آموختگان دانش عملی مهارتهاي ارتقاء و عرصه در آموزش گسترش   
بايد مربوطه رشته و  حوزه اين نوع)  سالمت حوزه در علمی هاي قطب از يكی به شدن تبديل  

  در گيري تصميم اركان توسط نهايی تصميم و شده مشخص دقيق هاي كارشناسی براساس
 (گردد مشخص آموزشی شوراي و دانشگاه شوراي رئيسه، هيئت امنا، هيئت مثل دانشگاه

آنها از وري بهره افزايش و (تجهيزاتی و فيزيكی، مالی، انسانی، منابع) منابع تقويت و توسعه 

علمی هئيت ارتقاء هرم بهبود و مختلف هاي رشته در نياز مورد علمی هيئت جذب 

مختلف هاي رشته در درسنامه تدوين  
المللی بين و دانشگاهی بين هاي همكاري توسعه 

دور راه از آموزش توسعه و مجازي دانشگاه اندازي راه (Distance Learning) 

ها دانشكده تعداد افزايش 

علمی هيئت تعداد افزايش و آموزشی گروههاي توسعه 

اي رشته بين و تكميلی تحصيالت هاي دوره در بخصوص تحصيلی هاي رشته تعداد افزايش  
 



 
 

 :اسامی معاونین آموزشی دااگشنه علوم زپشكی کاشان از ابتدا اتکنون
 
سال 1 مدت به ( دانشجويي – پژوهشي – آموزشي معاون) خدمت حسين دكتر 

سال2 مدت به ( دانشجويي – پژوهشي – آموزشي معاون) ابوالحسني فريد دكتر   
سال 3 مدت به ( دانشجويي – پژوهشي – آموزشي معاون)فر عمراني محمود دكتر 

ماه 6 مدت به ( دانشجويي – پژوهشي – آموزشي معاون) مرتضوي اكبر علي سيد دكتر 

ماه 9 مدت به ( دانشجويي – پژوهشي – آموزشي معاون) سيدي محمود دكتر 

سال 1.5 مدت به ( دانشجويي – پژوهشي – آموزشي معاون) خورشيدي احمد دكتر 

ماه 9 مدت به ( آموزشي معاون) خورشيدي احمد دكتر 

يكسال مدت به  ( آموزشي معاون) نسب جعفري محمدرضا  دكتر 

سال1.5 مدت به ( آموزشي معاون)  اصفهاني آبدار مرتضي دكتر 

ماه 8و دوسال مدت به  ( آموزشي معاون) صدر فخرالدين سيد دكتر 

سال 6 مدت به  ( آموزشي معاون) فخاريان اسماعيل دكتر 
سال 7 مدت به  ( آموزشي معاون) سالمي محمود دكتر   
سال3 مدت به  ( آموزشي معاون) رزاقي رضا دكتر  
كنون لغايت 95 سال از ( آموزشي معاون) نادريان همايون دكتر 

 

 

 
 



 

 
ايجاد رشته كارشناسی مامايی 

ايجاد رشته كارشناسی پرستاري 

ايجاد رشته پزشكی 

تاسيس دانشكده پزشكی 

 تاسيس دانشكده پرستاري ومامايی 

 نفر20 :تعداد اعضاي هيئت علمي 

 
 تعداد دانشجوي پذيرفته شده

 
 تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل برحسب دانشكده 

 

 

 تعداد دانشکده

 118 پزشکی

 91 پرستاري ومامایی

 نفر 209 جمع کل  

 تعداد دانشكده

 118 پزشكي

 91 پرستاري ومامايي

 نفر 209 جمع كل  



تبديل رشته كاردانی پرستاري به كارشناسی پرستاري 

 

 تعداد دانشکده

 104 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

45 

 نفر149 جمع کل  

 
 

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

 تعداد دانشکده

 220 پزشکی

 100 پرستاري ومامایی

 نفر 320 جمع کل  

تعداد دانشجوي    
 شاغل به تحصيل برحسب دانشكده



 

 

 
 تعداد دانشکده

 70 پزشکی

 105 پرستاري ومامایی

 نفر175 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 290 پزشکی

 118 پرستاري ومامایی

 نفر 408 جمع کل 

 تعداد دانشکده

پرستاري 
 ومامایی

61 

 نفر61 جمع کل 

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل برحسب دانشكده   

تعداد دانشجوي فارغ التحصيل    



نفر 33:  تعداد اعضاي هيئت علمي 
 

 تعداد دانشکده

 56 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

105 

 نفر161 جمع کل  

 

 
 

 تعداد دانشکده

 346 پزشکی

 196 پرستاري ومامایی

 نفر 542 جمع کل  

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

تعداد دانشجوي   
شاغل به تحصيل برحسب دانشكده   



 نفر 44 :تعداد اعضاي هيئت علمي 
 

 تعداد دانشکده

 56 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

105 

 نفر161 جمع کل 

 

 
 

 تعداد دانشکده

 402 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

235 

 نفر 637 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 32 پرستاري ومامایی

 نفر32 جمع کل 

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

تعداد دانشجوي    
شاغل به تحصيل برحسب 

 دانشكده

تعداد دانشجوي فارغ التحصيل   



ايجاد رشته كاردانی هوشبري 

 ايجاد رشته كاردانی علوم ازمايشگاهی

 ايجاد رشته كاردانی اتاق عمل

 نفر 66: تعداد اعضاي هيئت علمی 

 

 تعداد دانشکده

 67 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

105 

 نفر172 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 469 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

244 

 نفر 713 جمع کل 

 تعداد دانشکده

پرستاري 
 ومامایی

74 

 نفر74 جمع کل 

 
 

تعداد دانشجوي  
 پذيرفته شده

تعداد دانشجوي شاغل به   
 تحصيل برحسب دانشكده

تعداد دانشجوي  
 فارغ التحصيل



 پيراپزشكیتصويب وتاسيس دانشكده 

 رشته كارشناسی مامايیايجاد 

تصويب رشته كاردانی بهداشت محيط 

تصويب رشته كارشناسی ناپيوسته بهداشت عمومی 

ايجاد مديريت تحصيالت تكميلی 

 نفر                        87: تعداد اعضاي هيئت علمی 

 

 (نفر  4پذيرش )ايجاد رشته تخصصی كودكان   

 (نفر  4پذيرش )ايجاد رشته تخصصی داخلی   

 راديولوژيايجاد رشته كاردانی   

 تعداد دانشجوي پذيرفته شده

 تعداد دانشکده
 60 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

132 

 64 پیراپزشکی

 نفر256 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 530 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

233 

 44 پیراپزشکی

 نفر 807 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 44 پیراپزشکی

پرستاري 
 ومامایی

82 

 نفر126 جمع کل 

تعداد دانشجوي   
شاغل به تحصيل    

 برحسب دانشكده

تعداد دانشجوي    
 فارغ التحصيل

 



بهداشت دانشكده تاسيس 

دانشگاه به پزشكی پزشكی علوم دانشكده عنوان تغيير 

دانشگاه پزشكی علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز ايجاد 

رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه نگر جامعه پزشكی آموزش كميته تشكيل 
 (دانشگاه

نفر 105 : علمي هيئت اعضاي تعداد 

كاردانی ) تحصيلی رشته 5 در دانشجو 100 پذيرش با دانشگاه شبانه دوره اندازي راه 
 -عمل اتاق كاردانی -محيط بهداشت كاردانی -آزمايشگاهی علوم كاردانی -هوشبري
 (راديولوژي كاردانی

 

 

 



  
تعداد دانشجوي پذيرفته شده                                                                   

 

 تعداد دانشکده

 52 پزشکی

 112 پرستاري ومامایی

 83 پیراپزشکی

 نفر247 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 480 پزشکی

 242 پرستاري ومامایی

 165 پیراپزشکی

 30 بهداشت

 نفر917 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 132 پزشکی

 75 پرستاري ومامایی

 62 پیراپزشکی

 نفر269 جمع کل 

تعداد دانشجوي فارغ التحصيل   
تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل برحسب دانشكده   



خانواده  بهداشت كاردانی رشته ايجاد 

دوره وچهارمين پرستاري كارشناسی دوره وپنجمين پزشكی گروه دوره اولين آموختگی دانش جشن برگزاري 
 (دانشگاه رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه مامايی كاردانی

(دانشگاه رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه آموزشی معاونت در وارزيابی نظارت دفتر تشكيل 
رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه رياست نظر تحت دانشگاه شبانه دوره به مربوط امور كليه انجام 

 (دانشگاه
رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه بخش در استفاده جهت ورزيدنتها انترنها براي شناسايی پالك تهيه 

 (دانشگاه
ح برنامه -عمومی پزشكان آموزي باز مدون هاي برنامه از ج برنامه : مداوم آموزش در شده اجرا هاي برنامه 

 عمومی پزشكان آموزي باز مدون هاي برنامه از

2 : علمی كنفرانس : مداوم آموزش در شده اجرا هاي برنامه تعداد     

100 =داخلی نفر 4 -كودكان نفر5 )  دستياري ارتقاء آزمون دوره سيزدهمين در  دستياران قبولی درصد% 
 (قبولی

نفر 121 : علمی هيئت اعضاي تعداد 

مصوبه  68  تعداد با جلسه 8 :  دانشگاه آموزشی شوراي جلسات تعداد 

 

 

 



 تعداد دانشکده

 7 تحصیالت تکمیلی

 53 پزشکی

 130 پرستاري ومامایی

 64 پیراپزشکی

 نفر254 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 455 پزشکی

 260 پرستاري ومامایی

 171 پیراپزشکی

 74 بهداشت

 نفر960 جمع کل 
 تعداد دانشکده

 78 پزشکی

 77 پرستاري ومامایی

 50 پیراپزشکی

 نفر205 جمع کل 

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل   
 برحسب دانشكده

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

تعداد دانشجوي فارغ التحصيل   



بهداشت دانشكده تصويب 

بيماريها با مبارزه كاردانی رشته تصويب 

خانواده بهداشت كاردانی رشته تصويب 

اي حرفه بهداشت كاردانی رشته تصويب 

محيط بهداشت ناپيوسته كارشناسی رشته ايجاد 

( نفر 3 پذيرش) زايمان و زنان تخصصی رشته تصويب 

(دانشگاه رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه علمی هيئت اعضاي كليه ويژه كامپيوتر كالس تشكيل 

(دانشگاه رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه پزشكی مدارك عالی شوراي تشكيل 
رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه حاصله درآمدهاي جهت دانشگاه آموزشی معاونت در بانكی حساب افتتاح  

 (دانشگاه

دانشگاه آموزشی معاونت در وانتقاالت نقل كميته تشكيل 

دانشگاه پزشكی علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز مركزي شوراي اعضاي تعيين 

پزشكی علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز توسط تحقيق روش وكارگاه تدريس روش كارگاه برگزاري   
100 =داخلی نفر 6 -كودكان نفر 7) دستياري ارتقاء آزمون دوره چهاردهمين در  دستياران قبولي درصد%  

 (قبولی

نفر 122 : علمي هيئت اعضاي تعداد 

مصوبه  117  تعداد با جلسه 21 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد 

 

 



 تعداد دانشکده

 7 تحصیالت تکمیلی

 54 پزشکی

 82 پرستاري ومامایی

 41 پیراپزشکی

 43 بهداشت

 نفر184 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 406 پزشکی

 249 پرستاري ومامایی

 138 پیراپزشکی

 87 بهداشت

 نفر880 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 94 پزشکی

 70 پرستاري ومامایی

 36 پیراپزشکی

 40 بهداشت

 نفر240 جمع کل 

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل برحسب دانشكده   

تعداد دانشجوي فارغ التحصيل   



پیراپزشکی دانشکده تصویب 

( نفر 3 پذیرش)  عمومی جراحی رشته تصویب 
پزشکی مدارك کاردانی رشته تصویب 

آزمایشگاهی علوم ناپیوسته کارشناسی رشته ایجاد 

پزشکی علوم آموزش وتوسعه مطالعات مرکز توسط نویسی مقاله کارگاه برگزاري 

دستیاران جهت مادر شیر با تغذیه کارگاه برگزاري 

وعفونی بیهوشی – پزشکی روان تخصص هاي رشته ایجاد جهت الزم ومکاتبات پیگیري 

نفر 3 -کودکان نفر5) تخصصی ودانشنامه گواهینامه دوره آزمون وسومین چهل برگزاري 
 (قبولی %100 = داخلی

3 -داخلی نفر 7 -کودکان نفر5) دستياري ارتقاء آزمون دوره پانزدهمين در دستياران قبولي درصد 
 (قبولی %100 = وزایمان زنان نفر

نفر 115 : علمي هيئت اعضاي تعداد 

مصوبه  60  تعداد با جلسه 18 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد   
مصوبه26 تعداد با جلسه 4 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

 

 

 



 تعداد دانشکده

 11 تحصیالت تکمیلی

 57 پزشکی

 82 پرستاري ومامایی

 86 پیراپزشکی

 118 بهداشت

 نفر354 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 397 پزشکی

 250 پرستاري ومامایی

 215 پیراپزشکی

 161 بهداشت

 نفر1023 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 8 تحصیالت تکمیلی

 66 پزشکی

 78 پرستاري ومامایی

 11 پیراپزشکی

 44 بهداشت

 نفر207 جمع کل 

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل برحسب دانشكده   

 
 

 

تعداد دانشجوي فارغ التحصيل   



 
آموزشی كارگاه  * 2 : مدون برنامه : مداوم آموزش در شده اجرا هاي برنامه تعداد  

    برنامه 17 : مجموع * 5 : سمينار * 5 بهداشتی كارگاه  * 5: وپژوهشی
6 -كودكان نفر 2) دستياري ارتقاء آزمون دوره شانزدهمين در دستياران قبولي درصد 

 (قبولی %100 = وزايمان زنان نفر 5 -داخلی نفر

ودانشنامه گواهينامه دوره آزمون وچهارمين چهل در دستياران قبولي درصد 
 (قبولی %100 = داخلی نفر 3 -كودكان نفر 4) تخصصي

نفر 113 : علمي هيئت اعضاي تعداد 

مصوبه  61  تعداد با جلسه 10 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد   

مصوبه 37 تعداد با جلسه 7 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

 

 

 



 تعداد دانشکده

 14 تحصیالت تکمیلی

 65 پزشکی

 82 پرستاري ومامایی

 128 پیراپزشکی

 107 بهداشت

 نفر396 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 405 پزشکی

 248 پرستاري ومامایی

 342 پیراپزشکی

 225 بهداشت

 نفر1220 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 8 تحصیالت تکمیلی

 57 پزشکی

 81 پرستاري ومامایی

 112 پیراپزشکی

 43 بهداشت

 نفر301 جمع کل 

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

 
 

 

تعداد دانشجوي   
شاغل به تحصيل برحسب دانشكده  تعداد دانشجوي فارغ التحصيل    



ايجاد رشته  كارشناسی ناپيوسته مدارك پزشكی 

دانشگاه 
 (دانشگاه رئيسه هيئت مصوبه براساس)

بخشی درون امتحانات و تكميلی تحصيالت جهت داخلی گروه مدون آموزشی برنامه ارائه 

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

دستياران جهت تحقيق روش كارگاه برگزاري   
زنان -نفر 6 داخلی -نفر7 كودكان) دستياري ارتقاء امتحانات دوره هفدهمين آزمون در دستياران قبولي درصد 

 (قبولی %100 =نفر4 عمومی جراحی -نفر8 وزايمان
داخلی نفر 3 -كودكان نفر 1) تخصصي ودانشنامه گواهينامه دوره وپنجمين چهل آزمون در دستياران قبولي درصد =  

                                                                                                                              (قبولی 100%

مصوبه  79  تعداد با جلسه 12 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد   

 مصوبه 40جلسه با تعداد  9 :تعداد جلسات شوراي تحصيالت تكميلي 

 

 

 



 تعداد دانشکده
 15 تحصیالت تکمیلی

 55 پزشکی
 82 پرستاري ومامایی

 117 پیراپزشکی
 132 بهداشت
 نفر401 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 43 تخصص

 - کارشناسی ارشد
 450 دکتري عمومی

 769 کارشناسی

 751 کاردانی

 نفر2013  جمع کل 

 تعداد دانشکده

 493 پزشکی

 521 پرستاري ومامایی

 508 پیراپزشکی

 491 بهداشت

 نفر2013 جمع کل 

 تعداد دانشکده
 4 تحصیالت تکمیلی

 52 پزشکی
 102 پرستاري ومامایی

 105 پیراپزشکی
 118 بهداشت
 نفر381 جمع کل 

 تعداد عنوان
 - استاد

 - دانشیار
 55 استادیار

 53 مربی

 108 جمع 

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

 
 

 

تعداد دانشجوي فارغ التحصيل   

شاغلتعداد دانشجوي   
مقطعتحصيل برحسب به    

تعداد دانشجوي 
شاغل به تحصيل  
 برحسب دانشكده

 هرم اعضا هيئت علمي



ایجاد رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه اي 

وریز از تقدیر لوح دریافت و بوعلی جشنواره در مداوم آموزش کیفی ارتقاء نخست مقام کسب  
 مناسبت همین به بهداشت

کسب مجوز اجراي برنامه هاي بازآموزي به طور مستقل در دانشگاه 

11 کودکان) دستياري ارتقاء امتحانات دوره هجدهمين آزمون در دستياران قبولي درصد  
 (قبولی %98 =نفر 6 عمومی جراحی -نفر 12 وزایمان زنان -نفر 13 داخلی -نفر

نفر 3) تخصصي ودانشنامه گواهينامه دوره آزمون وپنجمين چهل در دستياران قبولي درصد 
 (قبولی %100 = وزایمان زنان نفر 3 -کودکان

مصوبه  73  تعداد با جلسه 10 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد   
مصوبه 32 تعداد با جلسه 7 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

 مصوبه 16جلسه با  2 :تعداد جلسات كميسيون مواردخاص 

 

 
 



 تعداد دانشکده

 11 تحصیالت تکمیلی

 48 پزشکی

 82 پرستاري ومامایی

 114 پیراپزشکی

 140 بهداشت

 نفر395 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 48 تخصص

 - کارشناسی ارشد

 425 دکتري عمومی

 655 کارشناسی

 601 کاردانی

 نفر1729  جمع کل 

 تعداد دانشکده

 473 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

452 

 407 پیراپزشکی

 397 بهداشت

 نفر1729 جمع کل 

 تعداد دانشکده

تحصیالت 
 تکمیلی

6 

 86 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

68 

 99 پیراپزشکی

 107 بهداشت

 نفر366 جمع کل 

 تعداد عنوان

 - استاد
 2 دانشیار
 52 استادیار

 56 مربی
 110 جمع  

 تعداد دانشجوي شاغل
به تحصيل برحسب مقطع   

 
 

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

 تعداد دانشجوي شاغل
دانشكدهبه تحصيل برحسب    

 
 

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    

 هرم اعضا هيئت علمي



پزشكی مدارك ناپيوسته كارشناسی رشته ايجاد 

( نفر 2 پذيرش) شناسی انگل ارشد كارشناسی رشته ايجاد 

توسط شده تدوين كارنامه از استفاده با علمی هيئت اعضاي ارزشيابی طرح اجراي EDC مصوبه براساس) دانشگاه  
 (دانشگاه رئيسه هيئت

(دانشگاه رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه جديدالورود دانشجويان كليه جهت درمانی بهداشتی پرونده تشكيل 

سالن وتجهيز طراحی EDC دانشگاه 

كارگاه برگزاري focus  PDCA دانشگاه مديران براي تهران دانشگاه تيم توسط  

 

نفر 13 كودكان) دستياري ارتقاء امتحانات دوره نوزدهمين درآزمون دستياران قبولي درصد- 
 (قبولی % 98  =نفر 6  عمومی جراحی -نفر 12  وزايمان زنان -نفر  17 داخلی

مصوبه  85  تعداد با جلسه 13 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد  

مصوبه 24 تعداد با جلسه 6 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

مصوبه 11 با جلسه 1 : مواردخاص كميسيون جلسات تعداد 

 

 
 



 تعداد دانشکده

تحصیالت 
 تکمیلی

13 

 38 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

85 

 156 پیراپزشکی

 157 بهداشت

 نفر436 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 48 تخصص

کارشناسی 
 ارشد

- 

 425 دکتري عمومی

 650 کارشناسی

 571 کاردانی

 نفر 1694 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 473 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

460 

 351 پیراپزشکی

 410 بهداشت

 نفر1694 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 11 تحصیالت تکمیلی

 50 پزشکی

 81 پرستاري ومامایی

 140 پیراپزشکی

 132 بهداشت

 نفر414 جمع کل 

 تعداد عنوان
 - استاد

 2 دانشیار

 57 استادیار

 62 مربی

 121 جمع 

 تعداد دانشجوي شاغل
به تحصيل برحسب مقطع   

 
 

تعداد دانشجوي پذيرفته شده   

 تعداد دانشجوي شاغل
دانشكدهبه تحصيل برحسب    

 
 

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    

 هرم اعضا هيئت علمي



دانشگاه زنان رشته دستياران از يكی توسط زنان تخصصی بورد سراسري امتحان دوم رتبه كسب 

دانشگاه اين دستياران از يكی توسط 1381 سال در كودكان تخصصی بورد  كشوري پنجم رتبه كسب 

علمی هيئت اعضاي جهت بالينی علوم سواالت طراحی كارگاه برگزاري 

علمی هيئت اعضاي براي انگليسی زبان آموزش دوره برگزاري شروع 

دانش از وقدردانی تجليل جهت دانشجويان ونماينده آموزشی مسئولين از مركب اي كميته تشكيل 
 رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه همزمان وبطور ساله همه دانشگاه مختلف هاي رشته آموختگان

 (دانشگاه

حل جهت شبانه دوره سرپرست -ها دانشكده روساي – آموزش كل مدير از مركب اي كميته تشكيل 
 (دانشگاه رئيسه هيئت مصوبه براساس) دانشگاه تحصيلی افت داراي دانشجويان مشكالت

علمی هيئت اعضاي اطالعات بانك افزاري نرم برنامه تهيه 

مصوبه 25 با جلسه 2 : مواردخاص كميسيون جلسات تعداد 

 

 
 



عمومي پزشكان ويژه( ج) مدون برنامه : مداوم آموزش در شده اجرا هاي برنامه- 
 سمينار -زنان متخصصين ويژه (د) مدون برنامه -داروسازان ويژه (الف) مدون برنامه

 -باليني ازمائيهاي كارگاه -عمومي پزشكان ويژه (و) مدون برنامه-اطفال روانپزشكي
  مدون برنامه -ماالريا بيماريهاي آموزشي كارگاه -بنويسيم خوب CV يك چگونه كارگاه

  كارگاه -خون انتقال سمينار -شغلي شايع بيماريهاي كارگاه -عمومي پزشكان ويژه (الف)
 داروسازان ويژه (ب) مدون برنامه  -ايدز سمينار -DOTS استراتژي و سل بيماريهاي

آموزشی كارگاه  * 6 : مدون برنامه : مداوم آموزش در شده اجرا هاي برنامه تعداد  
   برنامه 14 : مجموع * 3 : سمينار  * 4: بهداشتی كارگاه  * 1: وپژوهشی

دستياري ارتقاء امتحانات دوره بيستمين درآزمون دستياران قبولي درصد  
 % 100  =نفر 8  عمومی جراحی -نفر 12  وزايمان زنان -نفر  18 داخلی -نفر 11 كودكان)

 (قبولی

مصوبه74  تعداد با جلسه 12 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد   

مصوبه 20 تعداد با جلسه 4 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

 



 تعداد دانشکده

 13 تحصیالت تکمیلی

 76 پزشکی

 147 پرستاري ومامایی

 224 پیراپزشکی

 274 بهداشت

 734 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 50 تخصص

 - کارشناسی ارشد

 420 دکتري عمومی

 907 کارشناسی

 806 کاردانی

 نفر2183 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 470 پزشکی

 554 پرستاري ومامایی

 565 پیراپزشکی

 594 بهداشت

 نفر2183 جمع کل 

 تعداد دانشکده
 14 تحصیالت تکمیلی

 53 پزشکی
 75 پرستاري ومامایی

 127 پیراپزشکی
 140 بهداشت
 نفر409 جمع کل 

 تعداد عنوان

 - استاد
 4 دانشیار
 59 استادیار

 59 مربی
 122 جمع  

تحصيل برحسب مقطعشاغل به تعداد دانشجوي  تعداد دانشجوي پذيرفته شده    

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    
 هرم اعضا هيئت علمي

دانشكدهتعداد دانشجوي شاغل به تحصيل برحسب   



بالينی مهارتهاي آموزشی مركز اندازي راه 

دستياري ارتقاء امتحانات دوره ويكمين بيست درآزمون دستياران قبولي درصد  
 (قبولی % 99  =نفر 6  عمومی جراحی -نفر 13  وزايمان زنان -نفر  19 داخلی -نفر 10 كودكان)

مصوبه 89  تعداد با جلسه 14 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد  

 مصوبه 16جلسه با  2 :تعداد جلسات كميسيون مواردخاص 

 

 
 



 تعداد دانشکده

 14 تحصیالت تکمیلی

 69 پزشکی

 140 پرستاري ومامایی

 292 پیراپزشکی

 294 بهداشت

 809 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 50 تخصص

 2 کارشناسی ارشد

 393 دکتري عمومی

 886 کارشناسی

 850 کاردانی

 نفر2181 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 445 پزشکی

 564 پرستاري ومامایی

 599 پیراپزشکی

 573 بهداشت

 نفر2181 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 14 تحصیالت تکمیلی

 46 پزشکی

 86 پرستاري ومامایی

 140 پیراپزشکی

 157 بهداشت

 443 جمع کل 

 عنوان
 تعداد

 - استاد

 4 دانشیار

 63 استادیار

 60 مربی

 127 جمع  

شدهتعداد دانشجوي پذيرفته    

عداد دانشجوي شاغل به 
دانشكدهتحصيل برحسب   

دانشجوي شاغل به تحصيل برحسب مقطعتعداد   

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    

 هرم اعضا هيئت علمي



تاسیس مرکز تحقیقات تروما 

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

کسب رتبه سوم کشوري در امتحان جامع علوم پایه پزشکی 

کسب رتبه اول آزمون پذیرش دستیار توسط یکی از دانش آموختگان این دانشگاه 

کسب رتبه اول امتحان جامع پیش کارورزي در بین دانشگاهها 

کسب رتبه دوم به لحاظ تعداد دانش آموختگان پذیرش شده در آزمون پذیرش دستیار 

بین  در پزشکی دانشکده توسط داد برون نظر از 15 رتبه و داد درون نظر از 27 رتبه کسب 
 کشور کل پزشکی هاي دانشکده

مربوطه افزاري نرم برنامه از واستفاده علمی هیئت اعضاي اطالعات بانك دفتر رسمی فعالیت 

9 کودکان) دستياري ارتقاء امتحانات دوره ودومين بيست درآزمون دستياران قبولي درصد  
 (قبولی % 98  =نفر 14  عمومی جراحی -نفر 6  وزایمان زنان -نفر  18 داخلی -نفر

مصوبه 77  تعداد با جلسه 16 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد   
مصوبه 26 تعداد با جلسه7 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

 مصوبه 9جلسه با  3 :تعداد جلسات كميسيون مواردخاص 

 

 
 



 تعداد دانشکده

تحصیالت 
 تکمیلی

11 

 71 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

190 

 239 پیراپزشکی

 294 بهداشت

 805 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 61 تخصص

کارشناسی 
 ارشد

2 

 396 دکتري عمومی

 589 کارشناسی

 512 کاردانی

 830 دوره شبانه

 نفر2390 جمع کل 

 تعداد دانشکده

 459 پزشکی

 493 پرستاري ومامایی

 713 پیراپزشکی

 725 بهداشت

 نفر2390 جمع کل 

 تعداد دانشکده
 10 تحصیالت تکمیلی

 57 پزشکی
 72 پرستاري ومامایی

 134 پیراپزشکی
 152 بهداشت
 425 جمع کل 

 تعداد عنوان
 - استاد

 9 دانشیار
 70 استادیار

 55 مربی
 134 جمع 

شدهتعداد دانشجوي پذيرفته    

تعداد دانشجوي شاغل به 
 تحصيل برحسب مقطع

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل  
دانشكدهبرحسب   

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    

 هرم اعضا هيئت علمي



اجرایی آموزش مختلف هاي حیطه در علمی هیئت اعضاي وظایف  نمودن شفاف جهت وظایف شرح کمیته تشکیل 
   پژوهشی و

کارورزان ویژه وبیمار پزشك ارتباط مهارت کارگاه :پزشكي آموزش وتوسعه مطالعات مركز توسط شده اجرا هاي برنامه 
 هوش تست ) آزمون چهار - SPSS کارگاه -  کارورزان ویژه داروها اشکال با وآشنایی نویسی نسخه کارگاه -

 دانشجویان جهت Torrance خالقیت آزمون -هیجانی هوش آزمون – Peer Group آزمون -ریون پیشرفته
 مقدماتی کارگاه-  تشریحی هاي آزمون مواد تحلیل و طراحی کارگاه- درونی ارزیابی کارگاه- درخشان استعداد
 مهارتهاي و اطالعات ثبت کارگاه- گانت ژانت پروفسور توسط درخشان استعدادهاي سمینار- آزمونها سنجش

 کوتاه دوره -  Evidence-Based کارگاه- شایع بیناریهاي غربالگري روزه دو سمینار- کارورزان ویژه بالینی
 Reference Manager افزار نرم از استفاده طرز کارگاه- برزکی شائمی دکتر مدیریت مبانی با آشنایی مدت

 پیشرفته کارگاه- حاتمی دکتر شواهد بر مبتنی طبابت کارگاههاي مجموعه کارگاه - یمانی دکتر خانم توسط
 جهت یزدانی دکتر توسط پیشرفته تحقیق روش دوره تدریس جلسه 12 فشرده لوح تکثیر - آموزش سنجش
 علمی هیئت اعضاي

 کارگاه تغذیه  –کارگاه روش تحقیق  –کارگاه مانا  -کارگاه مهارتهاي بالینی: برگزاري كارگاههاي ويژه دستياران
 کارگاه اصول مستندسازي -باشیر مادر

زنان -نفر  17 داخلی -نفر 9 کودکان) دستياري ارتقاء امتحانات دوره سومين و بيست درآزمون دستياران قبولي درصد 
 (قبولی % 100  =نفر 7  عمومی جراحی -نفر 14  وزایمان

مصوبه 91  تعداد با جلسه 17 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد   
مصوبه20 با جلسه 5 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

 مصوبه 3جلسه با  2: تعداد جلسات كميسيون مواردخاص 

 

 
 



 تعداد دانشكده

تحصیالت 
 تکمیلی

16   

 77 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

155 

 311 پیراپزشکی

 238 بهداشت

 نفر797 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 54 تخصص

کارشناسی 
 ارشد

5 

 366 دکتري عمومی

 585 کارشناسی

 520 کاردانی

 917 دوره شبانه

ن2447 جمع كل 
 فر

 تعداد دانشكده

 425 پزشکی

 518 پرستاري ومامایی

 774 پیراپزشکی

 730 بهداشت

 نفر2447 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 13 تحصیالت تکمیلی

 55 پزشکی

 149 پرستاري ومامایی

 172 پیراپزشکی

 353 بهداشت

 نفر742 جمع كل 

شدهتعداد دانشجوي پذيرفته   تعداد دانشجوي شاغل به  
 تحصيل برحسب مقطع

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل  
دانشكدهبرحسب   

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    



 (نفر  4پذیرش )ایجاد رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی 

ها آزمون سنجش کارگاه :پزشكي علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز در شده برگزار كارگاههاي - 
 ریه انسدادی مزمن بیماریهای سمینار - دیابت بیماری سمینار - (CVA)ومغزی عروقی حوادث سمینار

مغزی-ریوی-قلبی احیاء کارگاه : مداوم آموزش در شده اجرا هاي برنامهCPCR- آموزشی کارگاه 
 تب عفونی بیماریهای یكروزه علمی کنفرانس -درانگلیسی آکادمیك پاراگرافهای کلی ساختار با آشنایی
   برنامه -سرپائی درطب عفونی های اسهال روزه یك علمی کنفرانس -سرپائی درطب پوستی وبثورات

  کارگاه -وعروق قلب اورژانسهای روزه یك علمی کنفرانس -عمومی پزشكان ویژه (8) کودکان مدون
 علمی کنفرانس -DESIGN)) انواع آماری وبرنامه طراحی )) تحقیق متدولوژی آموزش پیشرفته
 پزشكان ویژه(8) داخلی مدون برنامه -سرپایی توکسوپالسموزدرطب روزه یك علمی کنفرانس -تاالسمی

 بروسلوز روزه یك علمی کنفرانس -عمومی پزشكان ویژه(2) روانپزشكی روزه یك مدون برنامه -عمومی
 همایش دومین -سرپائی درطب ها بیوتیك آنتی منطقی کاربرد روزه یك علمی کنفرانس -سرپائی درطب

 اندازه گیری روش های کارگاه -ادیوگرام برگه های تفسیر و ادیومتری کارگاه -وتوسعه سالمتی صدا، ملی
  مرگ علل  بررسی روزه یك علمی کنفرانس -کنترل مدیریت و ارتعاش و صدا استانداردهای کارگاه -صدا

 -(2) باروری بهداشت مدون برنامه -اعتیاد ودرمان پیشگیری یكروزه علمی کنفرانس -باردار ومیرمادران
  کارگاه -ایدز  بیماری روزه یك علمی کنفرانس -عفونی دربیماریهای رادیولوژی روزه یك علمی کنفرانس
  برنامه -پزشكی درروان داروئی درمانهای علمی کنفرانس برنامه -DOTS استرتژی و سل بیماری آموزشی
 -AEFI سازی ایمن ناخواسته عوارض آموزشی کارگاه -پزشكی درروان داروئی درمانهای علمی کنفرانس

 پزشكان ویژه (1)  کودکان مدون برنامه -وعروقی قلبی شایع بیماریهای درمان و تشخیص سمینار
  تحقیق متدولوژی آموزش پیشرفته کارگاه -عمومی پزشكان ویژه (6) فوریتهای مدون برنامه -عمومی

 سرپایی طب در ادراری های عفونت روزه یك علمی کنفرانس -((DESIGN انواع آمار وبرنامه طراحی))

  

 
 



تحقيق روش كارگاه – مانا كارگاه -بالينی مهارتهاي كارگاه : دستياران ويژه كارگاههاي برگزاري –  
 مستندسازي اصول كارگاه -مادر باشير تغذيه كارگاه

ارتقاء امتحانات دوره چهارمين و بيست درآزمون دستياران قبولي درصد 
  100  =نفر 7  عمومی جراحی -نفر 13  وزايمان زنان -نفر  16 داخلی -نفر 8 كودكان) دستياري

 (قبولی %

امناء هيئت مصوبات طبق 84 سال مهرماه در دستياران هزينه كمك افزايش 

مصوبه93  تعداد با جلسه 21 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد   

مصوبه 12 با جلسه 6 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

 مصوبه 5جلسه با 2 :تعداد جلسات كميسيون مواردخاص 

 



 تعداد دانشكده

تحصیالت 
 تکمیلی

14 

 99 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

164 

 364 پیراپزشکی

 368 بهداشت

 نفر1009 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 58 تخصص

کارشناسی 
 ارشد

5 

 378 دکتري عمومی

 663 کارشناسی

 502 کاردانی

 816 دوره شبانه

 نفر2422 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 441 پزشکی

 515 پرستاري ومامایی

 781 پیراپزشکی

 685 بهداشت

 نفر2422 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 15 تحصیالت تکمیلی

 55 پزشکی

 116 پرستاري ومامایی

 225 پیراپزشکی

 261 بهداشت

 672 جمع كل 

 تعداد عنوان

 - استاد
 12 دانشیار

 73 استادیار

 58 مربی

 143 جمع  

شدهتعداد دانشجوي پذيرفته    

تعداد دانشجوي شاغل به 
 تحصيل برحسب مقطع

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل  
دانشكدهبرحسب   

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    

 هرم اعضا هيئت علمي



آزمون برگزاري OSCE كاشان پزشكی علوم دانشگاه در بار اولين براي  

پزشكی فوريتهاي رشته تاسيس   

شناسی ميكروب ارشد كارشناسی رشته تاسيس 

اينترنتی نام ثبت انجام و 86/85 تحصيلی سال دوم نيمسال در سماء آموزشی افزار نرم برنامه از استفاده   

روزانه هاي دوره هاي دانشكده در شبانه هاي دوره ريزي برنامه و داراي آموزشی امور واگذاري 

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

آموزشی برنامه ملی استانداردهاي تدوين (curriculum) به مربوط فرم وتكميل تخصصی پزشكی آموزش در  
 دانشگاه اين تخصصی هاي رشته پيشنهادات منظور

وآناليز گيري تصميم مختلف هاي رده در آن گزارشات از واستفاده علمی هيئت اعضاي اطالعات بانك  سيستم ارتقاء  
 آنها

بالينی تخصصی هاي رشته دستياري پذيرش دوره سومين و سی آزمون برگزاري   

86/85 تحصيلی سال دوم نيمسال براي بار اولين براي عمومی پزشكی دوره دانشجويان پذيرش 

دانشگاه علمی هيئت اعضاي اطالعات بانك با آشنايی كتاب چاپ  

پيراپزشكی و بهداشت دانشكده جديد ساختمان اندازي راه  

 
 



استادي به دستياري از ويكنفر دانشياري به استادياري از علمی هيئت اعضاي از نفر 3 ارتقاي 

بار اولين براي اينترنتی نام ثبت طراحی 

تكميلی تحصيالت در  امتحانات كميته تشكيل  

تحقيق روش كارگاه – مانا كارگاه -بالينی مهارتهاي كارگاه : دستياران ويژه كارگاههاي برگزاري – 
 مستندسازي اصول كارگاه -مادر باشير تغذيه كارگاه

دانشجويان از اينترنتی نام ثبت اندازي راه و آموزش كل اداره جهت مركزي سرور خريد   
دانشگاه آن دانشجويان و آموزش زمينه در قم اسالمی آزاد دانشگاه و دانشگاه اين بين نامه تفاهم عقد  

   متبوع وزارت تعهدات اساس بر
برگزار 

آموزشی گروههاي با منظم اي دوره جلسات متمركزبرگزاري غير بصورت دستياري ارتقاء آزمون  
 آنان آموزشی مشكالت مورد در نزديك از ورسيدگی

زمان كوتاهترين در اساتيد ارتقاء وضعيت به ورسيدگی آموزشی شوراي تشكيل 

آموزشی معاونت حوزه براي مالی مستقل بخش ايجاد 

واعصاب مغز -روانپزشكی -وبينی وحلق گوش مختلف هاي رشته در جديد متخصص نفر 12 جذب-  
 عمومی جراحی – چشم -ارتوپدي -قلب -بيهوشی -پوست -ادرار ومجاري كليه

(سابق بهداشت دانشكده) دانشگاه پرديس محل به خرداد 15 از آموزش كل اداره انتقال 

 



بالينی خصوصا علمی هيئت اعضاي فعاليتهاي پايش فرم طراحی   
جلسه 12) دانشگاه رياست حضور با دانشگاه آموزشی گروههاي علمی هيئت اعضاي با جلسات برگزاري 

) 

كارگاه :پزشكي علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز در شده برگزار كارگاههاي 
 -پزشكي آموزش در ارتباطي مهارتهاي يكروزه كارگاه  -ارتباط برقراري هاي شيوه يكروزه
 درس طرح تدوين كارگاه -(ها تكنسين ويژه) ترومايي بيماران انواع با اوليه برخورد كارگاه

دستياري ارتقاء امتحانات دوره پنجمين و بيست درآزمون دستياران قبولي درصد  
 (قبولی % 100  =نفر 7  عمومی جراحی -نفر 12  وزايمان زنان -نفر  12 داخلی -نفر 4 كودكان)

مصوبه  141  تعداد با جلسه 19 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد   
مصوبه37 با جلسه 5 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

مصوبه11 با جلسه 2 : مواردخاص كميسيون جلسات تعداد 

 



 تعداد دانشكده

تحصیالت 
 تکمیلی

24 

 120 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

201 

 421 پیراپزشکی

 387 بهداشت

 نفر 1153 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 58 تخصص

کارشناسی 
 ارشد

10 

 428 دکتري عمومی

 740 کارشناسی

 533 کاردانی

 796 دوره شبانه

 نفر2565 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 496 پزشکی

 608 پرستاري ومامایی

 764 پیراپزشکی

 697 بهداشت

 نفر2565 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 13 تحصیالت تکمیلی

 52 پزشکی

 162 پرستاري ومامایی

 247 پیراپزشکی

 235 بهداشت

 نفر 709 جمع كل 

 تعداد عنوان

 1 استاد
 12 دانشیار

 83 استادیار

 62 مربی

 158 جمع  

شدهتعداد دانشجوي پذيرفته    

تعداد دانشجوي شاغل به 
 تحصيل برحسب مقطع

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل  
دانشكدهبرحسب   

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    هرم اعضا هيئت علمي 

 تعداد عنوان

 1 استاد
 12 دانشیار

 83 استادیار

 62 مربی

 158 جمع  

علمي  هرم اعضا هيئت 
 به تفكيك دانشكده



كاشان عالی آموزش مراكز و كاشان پزشكی علوم دانشگاه بين همكاري نامه تفاهم امضاي 

ناپيوسته كارشناسی به كاردانی آزمون در دانشگاه دانشجويان از تن دو توسط كشوري اول رتبه كسب 

كشور سراسر پزشكی علوم دانشگاههاي آموزشی معاونين همايش برگزاري  

معاونت سايت در آموزشی فرمهاي لينك ايجاد   

سايت وب در علمی هيئت اعضاي ويژه فرمهاي لينك ايجاد   

آموزشی معاونت حوزه در علمی هيئت امور كارگزينی شدن مستقر   

آموزشی معاونت حوزه در پيشنهادات و انتقادات صندوق نصب   

اتاقها كليه در آن نصب و معاونت حوزه جهت اخالقی منشور تهيه  

افزار نرم نصب و خريداري ADPSMS مداوم آموزش هاي برنامه رسانی اطالع جهت   

سيستم سماء گوياي تلفن اندازي راه 

جديد فرمت با دانشجويان دانشنامه صدور جهت رنگی پرينتر به التحصيلی فارغ امور تجهيز   

 

 
 



افزار نرم نصب PORTAL بصورت اطالعات ارائه جهت Online و سنجش سازمان به  
 هاي ظرفيت تصويب و تاييد خصوص در گسترش شوراي از اطالعات دريافت و متبوع وزارت

   دانشجو ساالنه پذيرش

آموزش كل اداره در الكترونيك بايگانی ايجاد جهت  پرسرعت اسكنر خريد جهت اقدام 

دانشجويی وكارت دانشنامه فرمت اصالح 

آموزشی معاونت حوزه انفورماتيك بخش وكمی كيفی ارتقاي 

مطب از محروميت حق تعيين وشاخصهاي پرداخت نحوه در تغيير 

دانشگاه پرديس در آموزشی معاونت واحدهاي تجميع 

عينی ارزشيابی براساس علمی هيئت اعضاي ساليانه پايه ارتقاء   

آموزشی معاونت وتشكيالتی سازمانی ساختار اصالح جهت ريزي برنامه    

طول در ودانشگاه متوسطه مقطع مدارس در علمی هيئت اعضاي توسط آموزشی جلسات برگزاري  
 سالمت هفته

دانشگاه رياست حضور با دانشگاه آموزشی گروههاي علمی هيئت اعضاي با جلسات برگزاري   

 



كارگاه :پزشكي علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز در شده برگزار كارگاههاي 
 سنجش آموزشي كارگاه -استومي از مراقبت روزه يك كارگاه -ها آزمون سنجش آموزشي

 قلبي پيشرفته احياء كارگاه -تشريحي هاي آزمون مواد وتحليل طراحي كارگاه -ها آزمون
 ارزيابي در مدرن روندهاي آموزش كارگاه -راهنما استاد وظايف با آشنايي كارگاه -ريوي –

 -English   Academic  Writing -درمانگاهي آموزش كارگاه -فراگيران
ارتقاء امتحانات دوره ششمين و بيست درآزمون دستياران قبولي درصد 

  95  =نفر12  عمومی جراحی -نفر 13  وزايمان زنان -نفر  12 داخلی -نفر 6 كودكان) دستياري
 (قبولی %

مصوبه180 تعداد با جلسه 22 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد   

مصوبه 47 با جلسه6 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

مصوبه12 با جلسه يك : مواردخاص كميسيون جلسات تعداد 

مصوبه4 با جلسه4 : مداوم آموزش شوراي جلسات تعداد 

مصوبه10 با جلسه8 :امتياز تخصيص كميته شوراي جلسات تعداد 

مختلف هاي كميته در شده برگزار جلسات تعداد  EDC:  178  جلسه 

نفر 1استادياري  *نفر  4دانشياري  *نفر –استادي :  به مرتبه ارتقاء 

نفر17 : شده جذب علمي هيئت اعضاي تعداد 

پزشكي علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز در شده برگزار هاي دوره تعداد  :   
 برنامه 53

 



 تعداد دانشكده

تحصیالت 
 تکمیلی

17 

 97 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

163 

 367 پیراپزشکی

 395 بهداشت

 1039 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 69 تخصص

کارشناسی 
 ارشد

9 

 474 دکتري عمومی

 کارشناسی

ناپیوسته )   
 (وپیوسته 

1117 

 955 کاردانی

 نفر2624 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 تعداد دانشكده

 552 پزشکی

 571 پرستاري ومامایی

 764 پیراپزشکی

 737 بهداشت

 نفر2624 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 12 تحصیالت تکمیلی

 47 پزشکی

 140 پرستاري ومامایی

 255 پیراپزشکی

 286 بهداشت

 نفر740 جمع كل 

 تعداد عنوان

 - استاد
 16 دانشیار

 86 استادیار

 62 مربی

 164 جمع  

شدهتعداد دانشجوي پذيرفته    

تعداد دانشجوي شاغل به 
 تحصيل برحسب مقطع

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل  
دانشكدهبرحسب   

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    هرم اعضا هيئت علمي 

 تعداد عنوان

 107 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

26 

 15 پیراپزشکی 

 16 بهداشت

 164 جمع  

علمي  هرم اعضا هيئت 
 به تفكيك دانشكده



           
 وضعيت 

  
  

 دوره
   تحصيلي

نيمسال 
 تحصيلي

  

انتقالي ساير 
دانشگاهها به 
 اين دانشگاه

انتقالي اين 
دانشگاه به  

 سايردانشگاهها

مهماني ساير 
دانشگاهها به 
 اين دانشگاه

مهماني اين 
دانشگاه به  
سايردانشگاه

 ها

 روزانه

 نيمسال اول
36 

  
36 26 14 

 نيمسال دوم
30 

  
30 4 14 

 شبانه

 نيمسال اول
13 

  
6 12 3 

 نيمسال دوم
4 

  
4 0 2 

 33 42 76 83 - جمع كل

 توزيع فراواني دانشجويان مهماني و انتقالي دانشگاه 

 



تصويب رشته كارشناسی اتاق عمل 

تصويب رشته كارشناسی هوشبري 

تصويب رشته كارشناسی علوم آزمايشگاهی 

تصويب رشته كارشناسی راديولوژي 

 (نفر  4پذيرش )تصويب رشته كارشناسی ارشد بهداشت محيط 

 (نفر  2پذيرش )تصويب رشته كارشناسی ارشد فيزيولوژي 

 (نفر  4پذيرش )تصويب رشته كارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه 

 (نفر  4پذيرش )تصويب رشته كارشناسی ارشد مدارك پزشكی 

تصويب رشته كاردانی بهداشت عمومی گرايش مبارزه با بيماريها 

 (نفر  2پذيرش )ايجاد كارشناسی ارشد رشته علوم تشريحی 
پنجاه در كشور سراسر پزشكی علوم دانشگاههاي ميان در وزايمان زنان بيماريهاي دررشته سوم رتبه كسب 

 87 سال ماه شهريور تخصصی دانشنامه آزمون دوره وپنجمين

دانشگاه معاونت سايت وب در درج و دانشگاه آموزشی معاونت در (كار انجام روش) فرآيند ايجاد 

  انتخاب فرآيند نظام استاد راهنماي دانشگاه به عنوان فرآيند برتر در جشنواره سراسري آموزشی شهيد مطهري
 در شيراز  

 
 



 
 
 

كارگاه :پزشكي علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز در شده برگزار كارگاههاي 
  پزشكی مقدماتی دوره ونصب طراحی راهكارهاي كارگاه -درس طرح تدوين كارگاه  -بالينی ارزيابی
  كارگاه -علمی هيئت اعضاي ارتقاء كارگاه -آموزشی گروههاي درونی ارزيابی كارگاه  -(ICM)بالينی

  درونی ارزيابی كارگاه  -درس طرح تدوين  -دانشجويان با ارتباط ونحوه راهنما استاد وظايف با آشنايی
 -آموزشی گروههاي

مصرف و تجويز و نويسی نسخه آموزشی كارگاه :مداوم آموزش در شده اجرا هاي برنامه  
  متخصصين ويژه (2)  نازائی مدون برنامه -مترقبه غير حوادث در صحنه در ترياژ كارگاه -دارو منطقی

 -وزايمان زنان
 گسترش دوره هاي آموزش مداوم براي متخصصین و فارغ التحصیل علوم پزشکی 

  راه اندازي مرکز اینترنت ویژه مشمولین آموزش مداوم 

 برگزاري اولین جشنواره آموزشی شهید مطهري 

معرفی وب سایت معاونت آموزشی بعنوان وب سایت برتر 

 دوره آزمون  55کسب عنوان رتبه سوم در رشته بیماریهاي زنان و زایمان در میان دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور در
 87دانشنامه تخصصی شهریور 

زنان -نفر  12 داخلی -نفر 7 کودکان) دستياري ارتقاء امتحانات دوره هفتمين و بيست درآزمون دستياران قبولي درصد 
 (قبولی % 3/93  =نفر15  عمومی جراحی -نفر 11  وزایمان

نفر 1استادیاري  *نفر  8دانشیاري  *نفر2استادي :  ارتقاء مرتبه 

مصوبه152 تعداد با جلسه 17 :  دانشگاه آموزشي شوراي جلسات تعداد  
مصوبه 43 با جلسه 5 : تكميلي تحصيالت شوراي جلسات تعداد 

مصوبه9 با جلسه 2 : مواردخاص كميسيون جلسات تعداد 

مصوبه7 با جلسه4 : مداوم آموزش شوراي جلسات تعداد 

برنامه 173  :  پزشكي علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز در شده برگزار  جلسات تعداد 

 



 تعداد دانشكده

تحصیالت 
 تکمیلی

28 

 84 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

82 

 244 پیراپزشکی

 320 بهداشت

 نفر 758 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 70 تخصص

کارشناسی 
 ارشد

21 

 458 دکتري عمومی

 1116 کارشناسی

 709 کاردانی

ن2374 جمع كل 
 فر

 تعداد دانشكده

 تعداد دانشكده

 545 پزشکی

 488 پرستاري ومامایی

 611 پیراپزشکی

 730 بهداشت

 نفر2374 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 19 تحصیالت تکمیلی 

 55 پزشکی

 145 پرستاري ومامایی

 263 پیراپزشکی

 284 بهداشت

 766 جمع كل 

 تعداد عنوان

 2 استاد
 21 دانشیار

 90 استادیار

 61 مربی

 174 جمع  

شدهتعداد دانشجوي پذيرفته    

تعداد دانشجوي شاغل به 
 تحصيل برحسب مقطع

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل  
دانشكدهبرحسب   

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    هرم اعضا هيئت علمي 

 تعداد عنوان

 114 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

28 

 17 پیراپزشکی 

 15 بهداشت

 174 جمع  

علمي  هرم اعضا هيئت 
 به تفكيك دانشكده



 (نفر 3پذيرش )ايجاد رشته تخصصی روانپزشكی 

ايجاد رشته كارشناسی فناوري اطالعات سالمت 

 (نفر 1پذيرش ) ايجاد رشته تخصصی بيهوشی 

ايجاد رشته كارشناسی ناپيوسته هوشبري 

ايجاد رشته كارشناسی بهداشت حرفه اي 

ايجاد رشته كارشناسی بهداشت محيط 

 راه اندازي سيستم ارزيابی اساتيد 

  خريداري و راه اندازي نرم افزاري مديريت آموزش مداوم 

  بكارگيري سيستم پورتال آنالين فارغ التحصيلی 

  برگزاري اولين آزمون المپياد علمی 

 

 
 



كسب رتبه اول وب سايت معاونت اموزشی در بين وب سايت ها براي دومين سال 

 برگزاري دوره اموزشی كاربردICT در آموزش ويژه كارشناسان خدمات آموزشی دانشگاه 

 برگزاري كارگاه ارزشيابی برنامه آموزشی 

 برگزاري آزمونOsce  گروههاي آموزشی دستياري 

 برگزاري آزمون سی و هفتمين دوره پذيرش دستياري 

راه اندازي بايگانی الكترونيكی در اداره كل آموزش 

پزشكي علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز در شده برگزار كارگاههاي:  

 

 كارگاه   -سئوال نمونه تحليل افزار نرم با آشنايی كارگاه  -SPSSافزار نرم با آشنايی كارگاه
 كارگاه -پزشكی اخالق كارگاه -جديدالورود دستياران ويژه بالينی مهارتهاي كارگاه -نويسی مقاله

 آموزش كارگاه -جديدالورود دستياران ويژه (مانا) اطفال ناخوشيهاي يافته ادغام مراقبتهاي
 توجيهی آموزشی كارگاه -نوزادان احياء كارگاه -جديدالورود دستياران ويژه سالم كودك مراقبت
 كارگاه - -دستياران ويژه درمانی بهداشتی اطالعات سازي مستند اصول كارگاه  -مشاور استادان

 - دانشگاه مشاور اساتيد ويژه رفتاري - عاطفی مشكالت داراي دانشجويان به كمك راهنماي
 آموزشی برنامه ارزشيابی كارگاه -آموزشی پژوهی دانش با علمی هيئت اعضاي آشنايی كارگاه

 



 برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با کلیه کارشناسان و گروههاي آموزشی دانشگاه با اهداء کتاب چه شد که
 چنان شد 

از زحمات از تقدیر و دانشگاه آموزشی گروههاي و کارشناسان کلیه با پاسخ و پرسش جلسه برگزاري 
 تاریخ به پاسخ کتاب اهداي با آنان

 برگزاري سومین جلسه هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه 

 تشکیل دبیرخانه هیئت اجرایی جذب 

  برگزاري چهل و یکمین دوره آزمون علوم پایه و چهل و چهارمین دوره پیش کارورزي 

 برگزاري بیست و هشتمین دوره آزمون ارتقاء 

 راه اندازي حساب اعتباري آموزش مداوم 

 راه اندازي رشته تخصصی بیماریبهاي عفونی و گرمسیري 

نفر 17:ارشد کارشناسی *نفر 20 :دستیاري  : تکمیلی تحصیالت دانشجوي پذیرش تعداد 

نفر 7 کودکان) دستياري ارتقاء امتحانات دوره هشتمين و بيست درآزمون دستياران قبولي درصد- 
 (قبولی % 6/95  =نفر16  عمومی جراحی -نفر 11  وزایمان زنان -نفر  12 داخلی

نفر - : ارشد کارشناسی *نفر 17 : دستیاري : آموختگان دانش تعداد* 
 نفر 2استادیاري  *نفر  3دانشیاري  *نفر –استادي : ارتقاء به مرتبه 

  مصوبه 136جلسه با تعداد  18: تعداد جلسات شوراي آموزشي دانشگاه 

 جلسه  4: تعداد جلسات شوراي تحصيالت تكميلي 

 مصوبه7جلسه با  2: تعداد جلسات كميسيون مواردخاص 

 مصوبه10جلسه با 4: تعداد جلسات شوراي آموزش مداوم 

 تعداد جلسات برگزار شده در كميته هاي مختلفEDC  :125 جلسه 

 



 تعداد دانشكده

 67 تخصص

کارشناسی 
 ارشد

30 

 516 دکتري عمومی

 887 کارشناسی

 344 کاردانی

 372 دوره شبانه

 نفر2216 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 516 پزشکی

 520 پرستاري ومامایی

 487 پیراپزشکی

 596 بهداشت

 نفر2216 جمع كل 

 تعداد عنوان

 2 استاد
 23 دانشیار

 89 استادیار

 59 مربی

 173 جمع  

تعداد دانشجوي شاغل به 
 تحصيل برحسب مقطع

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل  
دانشكدهبرحسب   

 هرم اعضا هيئت علمي

 تعداد عنوان

 117 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

27 

 14 پیراپزشکی 

 15 بهداشت

 173 جمع  

علمي  هرم اعضا هيئت 
 به تفكيك دانشكده



ايجاد رشته دكتري تخصصی پژوهشی بيولوژي سلولی ومولكولی 

 (نفر 4پذيرش ) ايجاد رشته تخصصی راديولوژي 

 (  نفر 4پذيرش ) ايجاد رشته تخصصی پاتولوژي 

ايجاد رشته دكتري تخصصی پژوهشی علوم اعصاب 

 (نفر 2پذيرش ) ايجاد رشته تخصصی بيماري هاي عفونی و گرمسيري 

ايجاد رشته كارشناسی پيوسته بهداشت عمومی 

موافقت وزارت متبوع با تاسيس دانشكده دندانپزشكی 

(نفر  5پذيرش )ايجاد رشته كارشناسی ارشد پرستاري 

موافقت با تاسيس دانشكده توانبخشی 

به ورود مهارتهاي آموزش نام با مطهري شهيد كشوري جشنواره به دانشگاهی برتر فرآيند ارائه 
   جديدالورود دانشجويان ويژه دانشگاه

مقطع در دانشجو پذيرش فراخوان PhD by Research علوم و فيزيولوژي تحقيقات مركز در 
  دانشگاه تشريح

  معرفی وب سايت معاونت آموزشی بعنوان وب سايت برتر براي سومين سال 

 

 
 



بالينی استدالل كارگاه :پزشكي علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز در شده برگزار كارگاههاي- 
  روش كارگاه -آموزشی پژوهی دانش با علمی هيئت  اعضاء آشنايی كارگاه -بالينی ارزشيابی نوين روشهاي كارگاه
  هاي گروه درونی ارزيابی كارگاه -  اي گزينه چند هاي آزمون يابی اعتبار مفاهيم با آشنايی كارگاه -تدريس هاي

 مشاور استادان توجيهی ، آموزشی كارگاه -Academic Medical Writing Workshop(1) - آموزشی

 برگزاري طرح ضیافت نور ویژه ي کارکنان 

  برگزاري طرح ضیافت اندیشه دانشجویان 

  برگزاري آزمون علوم پایه پیش کارورزي 

 دوره آزمون ارتقاء   29برگزاري 

  همکاري در برگزاري آزمون سومین المپیاد قرآنی کشوري 

 دایر نمودن دفاتر توسعه پزشکی(EDO)   در دانشکده ها 

8 کودکان) دستياري ارتقاء امتحانات دوره نهمين و بيست درآزمون دستياران قبولي درصد  
 -نفر1 روانپزشکی – نفر12  عمومی جراحی -نفر 11  وزایمان زنان -نفر  16 داخلی -نفر

 (قبولی % 100  =نفر1 بیهوشی
نفر 3به مرتبه استادیاري  *نفر  3به مرتبه دانشیاري  *نفر1استادي   :ارتقاء به مرتبه 

  مصوبه  104جلسه با تعداد  16 :تعداد جلسات شوراي آموزشي دانشگاه 

 مصوبه 18جلسه با 3 :تعداد جلسات شوراي تحصيالت تكميلي 

 مصوبه 6جلسه با  2 :تعداد جلسات كميسيون مواردخاص 

مصوبه6جلسه با 3 :تعداد جلسات شوراي آموزش مداوم 

جلسه 81:  جلسات برگزار شده در مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي 

 



 تعداد دانشكده

تحصیالت 
 تکمیلی

62 

 147 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

152 

 115 پیراپزشکی

 219 بهداشت

 نفر698 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 80 تخصص

کارشناسی 
 ارشد

58 

Ph.D 4 
 518 دکتري عمومی

 1270 کارشناسی

 136 کاردانی

 نفر2066 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 624 پزشکی

 524 پرستاري ومامایی

 407 پیراپزشکی

 511 بهداشت

 نفر2066 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 22 تحصیالت تکمیلی 

 73 پزشکی

 105 پرستاري ومامایی

 76 پیراپزشکی

 178 بهداشت

 نفر454 جمع كل 

 تعداد عنوان

 3 استاد
 23 دانشیار

 93 استادیار

 58 مربی

 177 جمع  

شدهتعداد دانشجوي پذيرفته    

تعداد دانشجوي شاغل به 
 تحصيل برحسب مقطع

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل  
دانشكدهبرحسب   

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    هرم اعضا هيئت علمي 

 تعداد عنوان

 119 پزشكي

 27 پرستاري ومامايي

 15 پيراپزشكي 

 16 بهداشت

 177 جمع  

علمي  هرم اعضا هيئت 
 به تفكيك دانشكده



 وضعيت            

  
  

 دوره تحصيلي 

انتقالي ساير 
دانشگاهها به 
 اين دانشگاه

انتقالي اين 
دانشگاه به  

 سايردانشگاهها

مهماني ساير 
دانشگاهها به 
 اين دانشگاه

مهماني اين 
دانشگاه به  

 سايردانشگاهها

 1 1 3 1 تخصص

 16 16 14 - دكتري عمومي

 32 27 46 38 كارشناسي

 - - - - كارداني
 49 44 63 39 جمع كل

 توزيع فراواني دانشجويان مهمان و انتقالي دانشگاه به تفكيك مقطع تحصيلي 

 



ایجاد رشته دکتري تخصص پژوهشی در مرکز تحقیقات تروما 

 (نفر 3پذیرش ) ایجاد رشته تخصصی بیماریهاي مغز و اعصاب 
ایجاد دکتري تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم تشریح با گرایش سلولهاي بنیادي 

 ایجاد رشته علوم تغذیه در مقطع کارشناسی پیوسته 

 (نفر  5پذیرش )ایجاد رشته پرستاري سالمندي مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 
تمدید مجوز بهداشت عمومی مقطع کارشناسی پیوسته 

راه اندازي سامانه ارزیابی اساتید 

  راه اندازي سیستم پیامك عمومی دانشجویان 

 راه اندازي گروه اتاق عمل 

 دانشگاه در امتحانات جامع علوم پایه 40کسب رتبه هفتم در بین 

  برگزاري سومین جشنواره شهید مطهري 

 برگزاري آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزي در دانشگاه 

  برگزاري ضیافت اندیشه اساتید 

(1)بالینی ارزشیابی نوین روشهاي  کارگاه :پزشکی علوم آموزش وتوسعه مطالعات مرکز در شده برگزار کارگاههاي  
 -بالینی درعلوم  اي گزینه چند سواالت طراحی اصول  کنفرانس - (2)بالینی ارزشیابی نوین روشهاي  کارگاه -

  -بالینی آموزش کارگاه -پژوهی دانش و ارتقاء کنفرانس
 

 
 



کارگاه -المپیاد با آشنایی کارگاه :درخشان استعداد دانشجويان ويژه  شده برگزار كارگاههاي Concept map ارائه و 
 تحقیق روش کارگاه -مقاله ارائه و ( فرضیات ) تحقیق روش کارگاه -دانشجویان توسط Concept map ارائه کارگاه -مقاله

 -آزمون از قبل مقاالت ارائه و خوانی مقاله کارگاه -دانشجویان توسط متغیرها و فرضیات ارائه کارگاه -مقاله ارائه و ( متغییرها )
 شده ارائه مطالب بررسی منشور به شده انتخاب دانشجویان براي  الکترونیك حضوري غیر هاي کارگاه -بندي جمع کارگاه

 منشور کارگاه -اطالعاتی منابع مدیریت -بالینی حاکمیت کارگاه -بالینی بخشی اثر کارگاه -ریسك مدیریت کارگاه -دانشجویان
 هاي ابزار با آشنایی -کیفیت ارتقاء هاي سیستم کارگاه -بیمار ایمنی کارگاه -شکایات به رسیدگی مدیریت کارگاه -بیمار حقوق
 و قلب هاي بیماري کارگاه -گوارشی هاي بیماري کارگاه -پزشکی اخالق کارگاه -   کارکنان مدیریت کارگاه -  کیفیت بهبود
 -ریه هاي بیماري کارگاه -  روماتولوژي هاي بیماري کارگاه -عفونی هاي بیماري کارگاه -کلیوي هاي بیماري کارگاه -عروق
 کارگاه -عفونی هاي بیماري کارگاه -جراحی هاي بیماري کارگاه -اعصاب هاي بیماري کارگاه -  کودکان هاي بیماري کارگاه

  1390 سال المپیاد سومین بالینی حیطه ویژه آموزشی هاي کالس برنامه -بالینی استدالل

(2)باليني ارزشيابي نوين روشهاي  كارگاه- (1)باليني ارزشيابي نوين روشهاي  كارگاه :باليني علمي هيئت اعضاء ويژه ارگاههاي - 
 روش كنفرانس - باليني آموزش كارگاه- پژوهي دانش و ارتقاء كنفرانس - باليني درعلوم  اي گزينه چند سواالت طراحي اصول  كنفرانس

   تدريس

كارگاه  -دستياري آموزشي گروههاي دستياران كليه ويژه تحقيق روش كارگاه: ارشد كارشناسي دانشجويان و دستياران ويژه كارگاه  
  -كودكان و زايمان و زنان دستياران ويژه سالم كودک كارگاه و مانا كارگاه  -كودكان و زايمان و زنان دستياران ويژه مادر شير با تغذيه
  كليه ويژه درماني بهداشتي اطالعات سازي مستند اصول كارگاه  -دستياري آموزشي گروههاي دستياران كليه ويژه باليني مهارتهاي كارگاه

  ارشد كارشناسي دانشجويان ويژه پژوهشي ISI مقاالت كارگاه- دستياران

نفر 12 وزايمان زنان -نفر  14 داخلی -نفر 7 كودكان) دستياري ارتقاء امتحانات دوره مين و سي درآزمون دستياران قبولي درصد- 
 (قبولی % 98  =نفر 1 عفونی -نفر 4 راديولوژي  -نفر 6 بيهوشی -نفر 6 روانپزشكی – نفر11 عمومی جراحی

نفر 1استادياري   *نفر  5دانشياري  *نفر1استادي :  ارتقاء به مرتبه 

  مصوبه  91جلسه با تعداد 16 :تعداد جلسات شوراي آموزشي دانشگاه 

 مصوبه49جلسه با تعداد  5:تعداد جلسات شوراي تحصيالت تكميلي 

 



 تعداد دانشكده

 146 پزشکی

پرستاري 
 ومامایی

179 

 138 پیراپزشکی

 139 بهداشت

 602 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 تعداد دانشكده

 104 تخصص

کارشناسی 
 ارشد

113 

Ph.D 6 
 587 دکتري عمومی

 1442 کارشناسی

 64 کاردانی

 نفر2316 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 739 پزشکی

 592 پرستاري ومامایی

 480 پیراپزشکی

 505 بهداشت

 نفر2316 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 73 پزشکی

 116 پرستاري ومامایی

 77 پیراپزشکی

 54 بهداشت

 نفر 320 جمع كل 

 تعداد عنوان

 4 استاد
 25 دانشیار

 87 استادیار

 53 مربی

 169 جمع  

شدهتعداد دانشجوي پذيرفته    

تعداد دانشجوي شاغل به 
 تحصيل برحسب مقطع

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل  
دانشكدهبرحسب   

فارغ التحصيلتعداد دانشجوي    هرم اعضا هيئت علمي 

 تعداد عنوان

 111 پزشکی

 28 پرستاري ومامایی

 14 پیراپزشکی 

 16 بهداشت

 169 جمع  

علمي  هرم اعضا هيئت 
 به تفكيك دانشكده



 وضعيت            

  

  
 دوره تحصيلي 

انتقالي ساير 
دانشگاهها به 
 اين دانشگاه

انتقالي اين 
دانشگاه به  

 سايردانشگاهها

مهماني ساير 
دانشگاهها به 
 اين دانشگاه

مهماني اين 
دانشگاه به  

 سايردانشگاهها

 7 22 7 0 دكتري عمومي

 23 31 15 25 كارشناسي

11 3 12 2 

 - 1 - 0 كارداني
 32 66 25 36 جمع كل

 توزيع فراواني دانشجويان مهمان و انتقالي دانشگاه به تفكيك مقطع تحصيلي 

 



 تاسيس مركز تحقيات بيوشيمی و تغذيه در بيماريهاي متابوليك1.

 تاسيس مركز تحقيقات پرستاري تروما  2.

 (نفر  5پذيرش )ايجاد رشته روانشناسی بالينی در مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته 3.

 ايجاد دكتري تخصصی رشته مطالعات اعتياد در دانشگاه  4.

 ايجاد رشته دكتراي عمومی دندانپزشكی  5.

 ( نفر 2 پذيرش) ( ph.D) تخصصی دكتري مقطع كاربردي سلولی علوم رشته ايجاد6.

 ايجاد رشته فيزيك پزشكی در مقطع كارشناسی ارشد  7.

  با كشوري برتر فرايند بعنوان مطهري شهيد جشنواره به  ارسالی فرايند 5 از فرايند يك انتخاب8.
 گذاري لوله یادگیري در مؤثر آموزشی بسته طراحی با محور خود یادگیري :عنوان

   تراشه

 برگزاري كالس آموزشی نرم افزار سماء ويژه كاركنان 9.

 برگزاري كالس آموزشی برنامه ريزي درسی ويژه كليه كارشناسان حوزه معاونت آموزشی  01.

 برگزاري جلسه كميته منطقه اي مديران آموزشی دانشگاه11.

 برگزاري آزمون كارشناسی ارشد  21.

 
 



 
 برگزاري آزمون ارتقاء دستياران  1.

 از دانشگاه آموزشی هاي شاخص كليه ارائه ,  دستاوردها - دانشگاه فعاليت قرن ربع نمايشگاه برپايی2.
 تاكنون تاسيس ابتداي

 آموختگان دانش كانون اندازي راه در همكاري3.

 اعالم سال دو مدت براي  متبوع وزارت علمی هيئت امور مركز سوي از دانشگاه مميزه هيئت اعضاي4.
   .گرديدند

 كشور پزشكی علوم دانشگاههاي دانشجويان علمی المپياد چهارمين در دانشگاه هشتم رتبه كسب5.

 التدریس حق کمیته تشکیل6.

  از پيشگيري :پزشكي علوم آموزش وتوسعه مطالعات مركز در شده برگزار كارگاههاي7.
 -لكچر كارگاه -اي گزينه چند هاي آزمون سواالت طراحی -المپياد در كننده شركت دانشجويان جهت سرطان
  ارزيابی هاي گروه با مشاوره -  تشريحی هاي آزمون -osce كارگاه -(فوليو پورت ) دانشجو ارزيابی كالس
 دانشجو ارزيابی -درونی

 -نفر 75 ارشد کارشناسی -نفر 35 دستیاري  : تكميلي تحصيالت دانشجوي پذيرش تعداد8.
 119=نفر2 داخلی بورس – نفر1 پژوهشی تخصصی دکتري -نفرPh.D 6 تخصصی دکتري

 نفر

 نفر 4 استادیاري * نفر15 دانشیاري *نفر3 استادي : مرتبه به ارتقاء9.

 مصوبه   88جلسه با تعداد 15: تعداد جلسات شوراي آموزشي دانشگاه  01.

 مصوبه 78جلسه با تعداد  9: تعداد جلسات شوراي تحصيالت تكميلي 11.

 مصوبه 2جلسه با  1: تعداد جلسات كميسيون مواردخاص 21.
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 تعداد دانشكده

 120 تخصص

 171 کارشناسی ارشد

 Ph.D 6دکتري تخصصی 

 7 دکتري تخصصی پژوهشی

 617 دکتري عمومی

 1550 کارشناسی

 35 کاردانی

 نفر2506 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 841 پزشکی

 636 پرستاري ومامایی

 533 پیراپزشکی

 496 بهداشت

 نفر2506 جمع كل 

 تعداد دانشكده

 88 پزشکی

 123 پرستاري ومامایی

 88 پیراپزشکی

 107 بهداشت

 نفر406 جمع كل 

 تعداد عنوان

 7 استاد
 37 دانشیار

 77 استادیار

 44 مربی

 165 جمع  

تعداد دانشجوي شاغل به 
 تحصيل برحسب مقطع

تعداد دانشجوي شاغل به تحصيل  
دانشكدهبرحسب   

فارغ تعداد دانشجوي  
 التحصيل

 هرم اعضا هيئت علمي

 تعداد عنوان

 108 پزشکی

 25 پرستاري ومامایی

 16 پیراپزشکی 

 16 بهداشت

 165 جمع  

علمي  هرم اعضا هيئت 
 به تفكيك دانشكده



 ها شاخص

 اخذ مجوز رشته دندانپزشکی جهت دانشکده دندانپزشکی  

 اخذ مجوز رشته هاي  دانشکده توانبخشی 

 اخذ مجوز تاسیس رشته
 بیولوژي تولیدمثل  دکتري تخصصی پژوهشی

 بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد

 رشته هاي بازدید شده  
 بيوشيمی

 گفتار درمانی 

 با تالش معاونت محترم پژوهشی دانشگاهPhD by research تاسيس دو دوره 

 دانشگاه در آران بيدگل  ( بين الملل) تاسيس واحد پرديس 

 %( 50تقريبا معادل ميانگين كشوري )در بورد تخصصی % 47ميانگين قبولی 

 با ارزيابی بسيار خوب  91در امتحان جامع علوم پايه پزشكی شهريور ماه  19از  5كسب رتبه 

 



 شاخص ها

با ارزيابی بسيار  91در امتحان جامع پيش كارورزي پزشكی شهريور ماه  11از  3كسب رتبه 
 خوب 

 91اخذ مجوز هيئت مميزه مركزي دانشگاه و آغاز بكار آن در سال 

 در بين دانشگاههاي علوم پزشكی كشور 91در المپياد كشوري سال  8كسب رتبه 

 ارتقاء دانشگاه از تيپ دو به تيپ يك  

 مجري  نام فرآیند 

 
 ريوي باارائه بسته آموزشی تلفيقی-توانمندسازي كارورزان پزشكی دراحياي قلبی

  فخرالسادات
 میرحسینی

بهبود رضايت دانشجويان از خدمات دانشكده پيراپزشكی گامی در راستاي تعالی  
 EFQMدانشكده  بر اساس مدل  مديريت كيفيت اتحاديه اروپا 

دکتر زهرا  
 میدانی

 92فرآيند هاي سال 



 تعداد    

  

 مرتبه علمی

 جمع کل زن مرد

 10 1 9 استاد

 40 13 27 دانشیار

 80 23 57 استادیار

 43 19 24 مربی

 173 56 117 جمع کل

 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي دانشگاه به تفكيك
 1392مرتبه علمي و برحسب جنس در سال  

 



 زن مرد جمع کل

                                                     
 جنس

  

  

 مقطع تحصیلی

 دکتري تخصصی بالینی 73 67 140

 (Ph.D)دکتري تخصصی  8 5 13
 دکتري تخصصی پژوهشی 6 5 11

 کارشناسی ارشد 157 61 218

 پزشكی 413 274 687

 دکتري عمومی  
 دندانپزشكی 23 13 36

 پيوسته  1007 312 1319
 کارشناسی

 ناپيوسته 46 25 71

 کاردانی   0 27 27

 جمع کل 1733 789 2522

 توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه
 1392به تفكيك مقطع تحصيلي و جنس در سال  

 
 

 



 شاخص ها
 حيطه در مدال شش كسب با  كشور سراسر دانشجويان علمی المپياد ششمين در دانشجويان موفقيت كسب
 درحيطه برنز مدال دو و نقره مدال يك سالمت، نظام مديريت حيطه در برنز مدال دو كسب” مختلف هاي

 ” پايه علوم درحيطه نقره مدال يك و بالينی استدالل

كسب رتبه اول در شاخص اعتبار درونی نمرات امتحانی دانشجويان بر اساس اطالعات ارزشيابی طرح راد در  
 بين دانشگاه هاي علوم پزشكی تيپ يك كشور

 بين در راد طرح ارزشيابی اطالعات اساس بر باالتر مقاطع در دانشجويان قبولی شاخص در دوم رتبه كسب
 كشور يك تيپ پزشكی علوم هاي دانشگاه

 بين در راد طرح ارزشيابی اطالعات اساس بر (برتر آموزشی معاون)آموزش مديريت حيطه در دوم رتبه كسب
 كشور يك تيپ پزشكی علوم هاي دانشگاه

 راه اندازي سامانه مجازي آموزش مداوم دانشگاه

 كسب مجوز تاسيس رشته هاي دكتري حرفه اي  ميكروب شناسی و پرستاري

 



 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي دانشگاه به تفكيك
 1393مرتبه علمي و برحسب جنس در سال  

 

 تعداد    

  

 مرتبه علمی

 جمع کل زن مرد

 12 1 11 استاد

 دانشیار
25 15 40 

 استادیار
70 27 97 

 مربی
22 17 39 

 188 60 128 جمع کل



 زن مرد جمع کل

                                                     
 جنس

  

  

 مقطع تحصیلی

 دکتري تخصصی بالینی 87 66 153

 (Ph.D)دکتري تخصصی  10 9 19
 دکتري تخصصی پژوهشی 6 5 11

 کارشناسی ارشد 164 76 240

 پزشكی 434 293 727
 دکتري عمومی  

 دندانپزشكی 37 26 63

 پيوسته  951 336 1287
 کارشناسی

 ناپيوسته 16 9 25

 کاردانی   0 25 25

 جمع کل 1705 845 2550

 توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه
 1393به تفكيك مقطع تحصيلي و جنس در سال  

 



 

 سال   شاخص ها 

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

94 

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

 بازخوردو 

  فراخوان سیزدهمین نام ثبت و علمی هیئت جذب فراخوان دوازدهمین برگزاری
 علمی هیئت جذب

 رشته تاسیس اخذمجوز
 اعصاب و مغز جراحی تخصصی دستیاری

 ارشد کارشناسی
  و ایمنی سالمت، مدیریت

 زیست محیط

 آموزش در پژوهش کارگاه و غرفه برگزاری 

 تعمیر و تجهیز نمازخانه، رنگ )و توسعه فضاهای فیزیكی معاونت ی بهسازی
عدد سریس  5کاری ساختمان های مرکز توسعه و آموزش مداوم، ساخت 

عدد انبار بایگانی اسناد آموزش کل، مرکز توسعه و  3بهداشتی، تاسیس 
 (آموزش مداوم، دفتر معاونت آموزشی



 تعداد     

  

 مرتبه علمی

 جمع کل زن مرد

 16 3 13 استاد

 44 14 30 دانشیار

 108 32 76 استادیار

 33 16 17 مربی

 201 65 136 جمع کل

 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي دانشگاه
 1394به تفكيك مرتبه علمي و  برحسب جنس در سال  

 



 زن مرد جمع کل

                                                     
 جنس

  

  

 مقطع تحصیلی

 دکتري تخصصی بالینی 99 73 172

 (Ph.D)دکتري تخصصی  10 10 20
 دکتري تخصصی پژوهشی 6 4 10

 کارشناسی ارشد 200 82 282

 پزشكی 459 319 778
 دکتري عمومی  

 دندانپزشكی 58 38 96

 پيوسته  941 335 1276
 کارشناسی

 ناپيوسته 11 7 18

 کاردانی   - 3 3

 جمع کل 1784 871 2655

 توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه 
 1394به تفكيك مقطع تحصيلي و جنس در سال 

 



برگزاري مراسم بازديد معاون محترم آموزشی وزرات بهداشت از دانشگاه همزمان با  
 95/2/23اين سالگر تاسيس دانشگاه در تاريخ 30

 افتتاح مركز آزمون الكترونيك دانشگاه  با حضور معاون محترم آموزشی  
 95/2/23وزارت بهداشت مورخ 

 مدیریت اطالعات سالمتكسب مجوز راه اندازي رشته دكتري تخصصی 
 كارشناسی ارشد تغذيه

 



 جمع مربي استاديار دانشيار استاد دانشكده

 131 4 80 35 12 پزشکی

 12 - 12 - - دندانپزشکی

پرستاري و 
 مامایی

2 - 6 16 24 

 16 6 6 4 - پیراپزشکی

 17 7 5 3 2 بهداشت

 200 33 109 42 16 مجموع

 نفر200 جمع کل

 تعداد عنوان  
 16 استاد  

 42 دانشیار

 109 استادیار

 33 مربی

 200 جمع

تعداد اعضاي 
 هيئت علمي

بر حسب  
 دانشكده

 هرم  اعضاي هيئت علمي



 تعداد عنوان 

و رسمی  رسمی
 آزمایشی

110 

 32 پیمانی

 58  - 1ماده  –تعهدات 

 200 جمع

 تعداد عنوان 

 95 بالینی

 105 پایه

 200 جمع

آماراعضاي هيئت علمي بر  
 اساس نوع استخدام

آماراعضاي هيئت علمي بر  
پايه  -اساس  باليني  



 تعداد مقطع
 نفر 30 تخصصی دکتري

 نفر171 بالینی دستیار تخصصی

 نفر878 دکتراي عمومی

 نفر247 ارشد کارشناسی

 نفر1291 کارشناسی

 نفر2 کاردانی

 نفر2619 جمع کل

 
تعداد دانشجو به تفكيك  مقطع    

 



 سال (گام چهارم)شاخص ترين فعاليت ها در راستاي اجراي طرح تحول سالمت در آموزش

 شوراي جلسه سومین همچنین و94/4/4 مورخ دانشگاه شوراي نشست اولین برگزاري

 گام موضوع با دانشگاه شوراي ویژه نشست *        94/10/17 تاریخ در 94 سال دانشگاه

 94/7/9 تاریخ در (پزشکی علوم آموزش نوآوري و تحول) سالمت تحول طرح چهارم

 
94 

 و سایت وب طریق از پزشکی علوم آموزش نوآوري و تحول هاي بسته جامع رسانی اطالع

 دانشگاه پورتال

 دانشگاه هاي ماموریت استخراج و بالقوه هاي پتانسیل و ها توانمندي شناسایی

 ویژه ماموریت) سالمت اطالعات فناوري دانش توسعه مرکز  بعنوان دانشگاه انتخاب

 (دانشگاه

 پزشکی علوم آموزش سازي المللی بین راستاي در فعالیت

   آموزشی هاي بیمارستان و موسسات بخشی اعتبار راستاي در فعالیت



 شاخص ترين فعاليت ها در راستاي اجراي طرح تحول سالمت
 سال (گام چهارم)

 تاريخ در كشوري هفتم آمايشی منطقه آموزشی معاونين شوراي هاي نشست در شركت

 اصفهان پزشكی علوم دانشگاه در 94/11/8 و 94/9/5 و 94/8/7 هاي

 

94 

    پزشكی آموزش در نوآوري و تحول هاي بسته سياستگذاري شوراي جلسات برگزاري

  منظم و ادواري بصورت

 94/11/19  مورخ درخشان استعداد دانشجويان ويژه طلوع مراسم برگزاري

 بالينی صالحيت آزمون برگزاري

 94/12/13 تاريخ در الكترونيكی صورت به بار اولين براي كارورزي پيش  آزمون برگزاري



مات  اصلی رد خصوص پیگیری ماموريت اهی مشترك  اقدا

 












 



 تالش جهت ايجاد گفتمان  تحول و نوآوری رد آموزش و تدوین  رتجمان

 :بسته اهی تحول رد دااگشنه از طریق 









 



مات  رد راستای  ماموريت   رتويج و توسعه زريساختهای »اهم اقدا
 «اخالق زپشكی و تعهد حرهف ای

 










 













EDUCATION 

IRAN

مات  رد راستای  ماموريت   «تالش جهت توسعه فعاليت اهی نيب المللی»اهم اقدا



مات  رد راستای  ماموريت   زی مرکز سنجش صالحيت بالینی»اهم اقدا  «راه اندا

 








 



مات  رد راستای  ماموريت    اجرای ربانهم اعتبار بخشی» اهم اقدا
 «مؤسسه ای دااگشنهها 

 
 تشكيل و صدور ابالغ اعضاي كميته خودارزيابي اعتباربخشي

 موسسه اي در  دانشگاه 

ابالغ بسته هاي اعتبار بخشي به معاونتها و مديريتهاي تابعه 

 برگزاري جلسات توجيهي با مسئولين  و نمايندگان قسمت هاي

 مختلف دانشگاه  

  تشكيل كارگروه اعتباربخشي در كليه معاونتهاي ذيربط 

تعيين رابطين كميته خودارزيابي اعتباربخشي موسسه اي 

تشكيل جلسات توجيهي متعدد با رابطين در خصوص سنجه ها 
 



مات  رد راستای  ماموريت   اجرای ربانهم اعتبار بخشی مؤسسه ای»اهم اقدا
 «مراکز آموزشی ردمانی 

 
 

تشكيل تيم اعتباربخشي آموزشي بيمارستانها در كليه بيمارستانهاي آموزشي تابعه 

  ابالغ بسته اعتبار بخشي آموزشي بيمارستانهاي آموزشي به دانشكده ها 

 و بيمارستانهاي آموزشي و واحدهاي مربوطه

 برگزاري جلسات توجيهي با سرپرستان، معاونين آموزشي  و كليه گروههاي

 آموزشي مستقر در بيمارستانها  

طرح موضوع در شوراي آموزشي بيمارستانها 

 برقراي ارتباط دوسويه با رابط دبيرخانه اعتبار بخشي در دانشگاه

 ( سركارخانم احمدي)ايران

 جمع آوري گزارش وضعيت جاري بيمارستانهاي آموزشي و سنجه هاي اعتبار

 بخشي 

 خود ارزيابي و استخراج نتايج 
 



تحصیلی رب اساس ظرفیتهای »اهم اقدامات  رد راستای  ماموريت  
توسعه رشته و مقاطع 
 «موجود رد منطقه و طبق ضوابط

 
  تشكيل كارگروه    با حضور نمايندگان دانشكده ها و

 معاونتهاي ذيربط

طرح موضوع در شوارهاي تخصصي آموزشي 

 و تحصيالت تكميلي  

  بررسي ظرفيتهاي دانشگاه در خصوص توسعه رشته 

استخراج  نتايج و نيازمنديها در خصوص توسعه رشته 

 بر مبناي نيازهاي منطقه اي و بومي  



مات  رد راستای  ماموريت   زی مرکز آموزشهای مجازی علوم زپشكی»اهم اقدا  «راه اندا
 

 برنامه ریزي جهت ارتقاء تجهیزات و زیرساخت هاي الکترونیکی دانشگاه

 علوم پزشکی کاشان

 تکمیل کادر هیئت علمی گروه مدیریت و فناوري اطالعات سالمت با

 متخصصان انفورماتیك پزشکی و کامپیوتر و باهدف پیگیري 

 ماموریت ویژه دانشگاه

 معرفی نماینده دانشگاه جهت شرکت در جلسات مشورتی، برنامه ریزي و

 کارگروه هاي تخصصی درحوزه آموزش پزشکی مجازي

 پیشنهاد پروژه پایلوت براي ارزیابی اولیه جهت راه اندازي مرکز آموزش

 راه اندازي رشته هاي مجازيمجازي دانشگاه علوم پزشکی  کاشان و 

در مقاطی تحصیالت تکمیلی، دوره هاي آموزش مداوم، توانمندسازي  

 اعضاي هیئت علمی

ارائه چندین  واحد درسی در قالب آموزش مجازي و  بصورت پایلوت 

   راه اندازي سامانه مجازي آموزش مداوم 

 



مات  رد راستای  ساري ماموريت   اهی مشترك و وژيه منطقه   7اهم اقدا
 و دیگر مناطق آمايشی 

 
معرفي نماينده دانشگاه جهت عضويت 

 در كارگروه ماموريت توسعه رشته پرستاري 

 معرفي نماينده دانشگاه جهت عضويت 

 در كارگروه ماموريت توسعه رشته مامايي  

 معرفي اعضاي هيات علمي عالقمند در خصوص

 ماموريت توسعه ميان رشته اي 

  شركت در جلسات و كارگروههاي تخصصي 

  ارائه گزارش و نتايج 



 شاخص ترین فعالیت ها در راستاي اجراي طرح تحول سالمت در آموزش
 (گام چهارم)

 سال

  و درسی واحدهاي هاي کوریکولوم ي ترجمه – Education Iran سامانه در عضویت
  Education Iran سایت در آن آپلود
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  و مجوز گرفتن)دروس الکترونیك محتواي تهیه براي الزم هاي زیرساخت آوردن فراهم
 (نیاز مورد فنی تجهیزات

  کارشناسی مقطع هاي کوریکولوم بازنگري ؛ دانشگاه ویژه ماموریت 1 فاز برگزاري
 سالمت اطالعات فناوري رشته

   آموزشی شوراي دبیرخانه نیازسنجی هاي پروژه در مشارکت

 بیمارستانی و اي موسسه اعتباربخشی بسته جهت در خودارزیابی انجام

  تحصیالت دانشجویان براي 3 نسل هاي دانشگاه با آشنایی هاي کارگاه برگزاري
 تکمیلی

  در کشوري هفتم آمایشی منطقه آموزشی معاونین شوراي هاي نشست در شرکت

 ........ پزشکی علوم دانشگاه در........... هاي تاریخ

    پزشکی آموزش در نوآوري و تحول هاي بسته سیاستگذاري شوراي جلسات برگزاري

 یکبار هفته دو هر



وماجراء شده ربای مشمولین اقنون آموزش  ی آموزش توزعي فراوانی  ربانهم اهی ول ا جد     مدا

ی فعاليت مرکز ات پایان دهه سوم فعاليت دااگشنه   از ابتدا
 



ردی
 ف

تعدادشرکت  کدبرنامه عنوان برنامه
 کننده

 تعداد
 سخنرانی

 برنامهاجراي تاریخ 

 5/3/72لغايت1/3/72 نفر9 نفر34 3010301 برنامه الف از برنامه هاي مدون  پزشكان عمومی 1

برنامه ب از برنامه هاي مدون باز آموزي پزشكان  2
 عمومی

 26/8/72لغايت22/8/72 نفر11 نفر28 3020301

 جدول توزيع فراواني  برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم
 1372درسال  

 

تعدادشرکت  کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
 کننده

 تعداد
 سخنرانی

 تاریخ اجرا ي برنامه

 28/2/73لغايت24/2/73 نفر13 نفر49 3030301 برنامه ج از برنامه هاي مدون باز آموزي پزشكان عمومی 1

 21/10/73لغايت17/10/73 نفر13 نفر47 3080301 برنامه ح از برنامه هاي مدون باز آموزي پزشكان عمومی 2

 جدول توزيع فراواني  برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم
 1373درسال  

 

تعدادشرکت  کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
 کننده

 تعداد
 سخنرانی

 تاریخ اجرا ي برنامه

 26/7/74لغايت22/7/74 نفر8 نفر64 3050301 از برنامه هاي باز آموزي پزشكان عمومی-برنامه ه 1

 27/10/74لغايت23/10/74 نفر18 نفر34 3020502 برنامه ب از برنامه هاي مدون باز آموزي داورسازان 2

 23/12/74لغايت19/12/74 نفر5 نفر52 3801401 برنامه ط از برنامه هاي مدون باز آموزي 3

 25/7/74لغايت25/7/84 نفر5 نفر100 1101516 سمينار بهداشتی روانی 4

 11/10/74لغايت11/10/74 نفر5 نفر100 1102761 سمينار ايدز 5

 21/11/74لغايت19/11/74 نفر8 نفرARI 1121768 32كارگاه آموزشی 6

 جدول توزيع فراواني  برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم

 1374درسال  

 



 تعداد کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
شرکت 

 کننده

 تعداد
 سخنرانی

 تاریخ اجرا ي برنامه

لغايت  29/2/75 نفر 4 نفر37 11200185 كارگاه آموزشی پزشكی جامعه نگر 1
30/2/75 

لغايت  15/6/75 نفر 4 نفر34 11200184 كارگاه آموزشی مقاله نويسی در پزشكی 2
16/6/75 

 6/4/75لغايت  2/4/75 نفر 26 نفر 45 3080301 پزشكان عمومی( ه ) برنامه مدون  3

 5/6/75لغايت  3/6/75 نفر 12 نفر 34 11200215 كارگاه آموزشی روش تحقيق 4

لغايت  15/10/75 نفر 14 نفر 30 3070301 پزشكان عمومی( ز)برنامه مدون  5
20/10/75 

لغايت  7/11/75 نفر 5 نفر 45 1122003 كارگاه احيا قلبی ريوي 6
18/11/75 

لغايت 8/10/75 نفر 7 نفر 20 11200277 كارگاه آموزشی روش تحقيق 7
13/10/75 

 جدول توزيع فراواني  برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1375درسال 

 



 تعداد کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
شرکت 

 کننده

 تعداد
 سخنرانی

 تاریخ اجرا ي برنامه

 18/2/76لغايت17/2/76 نفر11 نفر110 1100325 سميناراورژانسهاي پزشكی 1

 1/3/76لغايت1/3/76 نفر11 نفر110 1102310 سمينارليشمانيوزجلدي 2

 24/3/76لغايت17/3/76 نفر15 نفر30 11217137 كارگاه ترويج تغذيه باشيرمادر 3

 12/3/76لغايت10/3/76 نفر3 نفر30 11217150 كارگاه مبارزه بابيماريهاي اسهالی 4

 19/4/76لغايت18/4/76 نفر10 نفر21 11200299 كارگاه نگارش وارائه مقاالت پزشكی 5

 25/5/76لغايت23/5/76 نفر5 نفر41 11200302 كارگاه روش تحقيق پيشرفته 6

 14/7/76لغايت12/7/76 نفر4 نفرARI 112117155 28كارگاه بيماريهاي حادتنفسی  7

 جدول توزيع فراواني  برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1376درسال 

 



برنامه ج ازبرنامه هاي مدون  8
 بازآموزي

 7/8/76لغايت 3/8/76 نفر15 نفر61 3030301

لغايت10/8/76 نفر11 نفر14 11200298 كارگاه روش تحقيق 9
12/8/76 

كارگاه ترويج تغذيه باشيرمادرويژه  10
 داروسازان

لغايت17/8/76 نفر12 نفر25 11217156
24/8/76 

سميناربازآموزي جايگزينی خون   11
 ومايعات

لغايت12/9/76 نفر16 نفر104 11008124
13/9/76 

برنامه ب ازبرنامه هاي مدون  12
 بازآموزي

لغايت29/9/76 نفر15 نفر65 3020301
3/10/76 

لغايت18/9/76 نفر12 نفر106 1112727 سمينارايدز 13
18/9/76 

سمينارپيشگيري وكنترل آنمی  14
 فقرآهن

 1/9/76لغايت1/9/76 نفر9 نفر47 1110869

لغايت26/9/76 نفر4 نفر32 11200312 كارگاه برنامه ريزي آموزشی 15
27/9/76 

لغايت11/11/76 نفر15 نفر37 11200305 كارگاه فوريتهاي پزشكی 16
13/11/76 

 لغايت15/11/76 نفر9 نفر26 11200300 كارگاه نگارش وارائه مقاالت 17



 تعداد کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
شرکت 

 کننده

 تعداد
 سخنرانی

تاریخ اجرا ي 
 برنامه

لغايت30/2/77 نفر16 نفر67 1101055 سمينارغربالگري سرطانهاي زنان 1
31/2/77 

لغايت6/3/77 نفر3 نفر32 11200398 كارگاه ارزشيابی فرآيندآموزش 2
7/3/77 

لغايت12/3/77 نفر3 نفر14 11217208 كارگاه بيماريهاي اسهالی 3
13/3/77 

لغايت20/3/77 نفر16 نفر86 1101223 سميناركانسرهاي شايع جراحی 4
21/3/77 

لغايت10/3/77 نفر4 نفر41 12222710 كارگاه مديريت سل شهرستان 5
11/3/77 

لغايت27/4/77 نفر11 نفر74 3070301 طب كار(ز)برنامه مدون بازآموزي  6
31/4/77 

 جدول توزيع فراوني  برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1377درسال 

 



 9/7/77لغايت8/7/77 نفر4 نفر43 112172207 كارگاه بيماريهاي حادتنفسی 7

 21/7/77 نفر184 نفر286 11027116 كنگره سل كشوري 8
 23/7/77لغايت

لغايت20/8/77 نفر3 نفر12 11200429 كارگاه برنامه ريزي تدريس 9
21/8/77 

لغايت25/9/77 نفر13 نفر21 11217206 كارگاه ترويج تغذيه باشيرمادر 10
26/9/77 

لغايت3/11/77 نفر10 نفر30 11000467 كارگاه روش تحقيق 11
10/11/77 

لغايت17/11/77 نفر4 نفر46 38014001 روانپزشكی(ط)برنامه مدون  12
21/11/77 

لغايت19/11/77 نفر7 نفر34 11200482 كارگاه مقاله نويسی 13
21/11/77 

لغايت6/12/77 نفر4 نفر60 1110066 كنفرانس تاالسمی 14
6/12/77 

لغايت12/12/77 نفر4 نفر30 11200470 كارگاه ارزشيابی مهارتهاي بالينی 15
13/12/77 

كنفرانس بيماريهاي گوش و حلق و  16
 بينی

لغايت18/12/77 نفر4 نفر18 1110211
18/12/77 



 تعداد کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
شرکت 

 کننده

 تعداد
 سخنرانی

 تاریخ اجرا ي برنامه

 26/1/78لغايت25/1/78 نفر5 نفر21 11200479 كارگاه اهداف يادگيري 1

 23/2/78لغايت22/2/78 نفر23 نفر148 11000119 سمينارسردرد 2

 30/2/78لغايت29/2/78 نفر17 نفر39 1101065 سمينارحاملگی پرمخاطره 3

 6/3/78لغايت5/3/78 نفر10 نفر130 1100576 سمينارگياه درمانی 4

 27/3/78لغايت26/3/78 نفر3 نفر12 11200919 كارگاه آموزشی طرح درس 5

 13/3/78لغايت13/3/78 نفر11 نفر36 1113614 كنفرانس علمی سرطانهاي ريه 6

 24/4/78لغايت22/4/78 نفر7 نفر15 11200951 كارگاه نگارش وارائه مقاالت پزشكی 7

 7/5/78لغايت7/5/78 نفر4 نفر31 11200951 كارگاه ارزيابی درونی گروه آموزشی 8

 14/5/78لغايت13/5/78 نفر6 نفر47 11200918 كارگاه آموزشی شيوه هاوالگوي تدريس 9

 21/5/78لغايت20/5/78 نفر4 نفر24 11217379 كارگاه احياءنوزادان 10

 4/6/78لغايت3/6/78 نفر7 نفرCDD 11217377 14كارگاه بيماريهاي اسهالی  11

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم  
 1378درسال 

 



 18/6/78لغايت17/6/78 نفر5 نفر41 11200920 كارگاه ارزشيابی دانشجو 12

 1/7/78لغايت31/6/78 نفر4 نفرARI 1120872 30كارگاه بيماريهاي حادتنفسی  13

 22/7/78لغايت20/7/78 نفر12 نفر93 1101799 بيماريهاي شايع كودكان 14

 20/8/78لغايت19/8/78 نفر14 نفر92 11000134 سميناراعتياد 15

 26/8/78لغايت26/8/78 نفر12 نفر27 1112821 كنفرانس علمی ديابت 16

 11/9/78لغايت10/9/78 نفر10 نفر68 1100585 سمينارتجويزمنطقی داروها 17

 18/9/78لغايت18/9/78 نفر5 نفرICD 11200992 27كارگاه نحوه تشخيص نويسی مبتنی بر 18

 7/11/78لغايت7/11/78 نفر5 نفرICD 11200993 9كارگاه نحوه تشخيص نويسی مبتنی بر 19

 20/11/78لغايت6/11/78 نفر11 نفر47 3070301 برنامه مدون طب كارپزشكان عمومی 20

 12/12/78لغايت10/12/78 نفر4 نفرCase series 11227123 33كارگاه بيماريهاي شايع عفونی  21

 كارگاه آشنائيبامفاهيم واصول ترجمه  22
 پزشكیمتون 

لغايت 24/12/78 نفر4 نفر14 112001030
25/12/78 



 تعداد کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
شرکت 

 کننده

 تعداد
 سخنرانی

 تاریخ اجرا ي برنامه

 1/2/79لغايت 31/1/79 نفر6 نفر40 11001029 كارگاه آموزشی كاربردرسانه هاي آموزشی 1 

 13/2/79لغايت10/2/79 نفر33 نفر40 3700601 رشته هاي جراحی(د)برنامه مدون   2

لغايت 20/2/79 نفر5 نفر14 11204436 كارگاه منطقه اي تشخيص آزمايشگاهی سل  3
21/2/79 

لغايت 28/2/79 نفر6 نفر32 112001049 كارگاه آموزش بالينی اعضاءهيئت علمی  4
29/2/79 

 4/3/79لغايت 3/3/79 نفر4 نفر40 11227133 كارگاه پيشگيري ودرمان التور  5

لغايت 18/3/79 نفر3 نفر65 11227131 كارگاه پيشگيري ودرمان التور  6
19/3/79 

 25/3/79لغايت21/3/79 نفر17 نفر63 3020301 ويژه پزشكان عمومی(ب )برنامه مدون   7

 25/3/79لغايت24/3/79 نفر7 نفر8 112001040 كارگاه طراحی تدوين ونقد طرح درس  8

لغايت  18/4/79 نفر14 نفر27 11001062 كارگاه روش تحقيق ويژه اعضاءهئيت علمی  9
21/4/79 

 30/4/79لغايت29/4/79 نفر3 نفر19 11217489 كارگاه احياءنوزادان  10

 6/5/79لغايت5/5/79 نفر5 نفر22 112001077 كارگاه آموزشی روش تدريس 11

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1379درسال 

 



 9/6/79لغايت 7/6/79 نفر2 نفر47 112001096 كارگاه آموزشی افزايش ازمديريت جامع كيفيت  12

لغايت 21/6/79 نفر3 نفر17 112001044 كارگاه آموزشی مديريت  13
24/6/79 

كارگاه اختالالت تغذيه اي وپايش رشددردانش   14
 آموزان

 27/6/79لغايت26/6/79 نفر4 نفر55 11217477

 29/7/79لغايت28/7/79 نفر17 نفر114 1103037 سمينارسراسري تازه هاي تشنج  15

 29/7/79لغايت28/7/79 نفر17 نفر114 3801401 روانپزشكی(ط)برنامه مدون   16

 19/8/79لغايت18/8/79 نفر7 نفر20 112001122 كارگاه آهداف آموزشی  17

 23/8/79لغايت23/8/79 نفر5 نفرICD 11200114 13كارگاه نحوه تشخيص نويسی مبتنی بر  18

 26/8/79لغايت25/8/79 نفر21 نفر96 11000176 سمينار طب مكمل  19

 1/9/79لغايت28/8/79 نفر10 نفر25 3041702 متخصصين اطفال(ط)برنامه مدون   20

 30/8/79لغايت30/8/79 نفر5 نفرICD 11200114 13كارگاه نحوه تشخيص نويسی مبتنی بر  21

لغايت14/10/79 نفر17 نفر58 1104605 سمينار كمر درد  22
15/10/79 

لغايت20/10/79 نفر16 نفر32 3020801 مدون ب ويژه متخصصين داخلی  23
23/10/79 

لغايت 5/11/79 نفر10 نفرCPR 1120119 63كارگاه احياء قلبی رويوي   24
6/11/79 



 تعداد کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
شرکت 

 کننده

 تعداد
 سخنرانی

تاریخ اجرا ي  
 برنامه

ويژه پزشكان  ( ج )برنامه مدون  1
 عمومی

لغايت15/2/80 نفر18 نفر55 39030301
18/2/80 

لغايت19/2/80 نفر6 نفر55 301502 ويژه داروسازان(الف)برنامه مدون  2
21/2/80 

ويژه متخصصين  ( د)برنامه مدون  3
 زنان

لغايت29/2/80 نفر20 نفر36 39041001
31/2/80 

لغايت13/2/80 نفر10 نفر68 1101559 سمينار روانپزشكی اطفال 4
14/2/80 

ويژه پزشكان  (و)برنامه مدون  5
 عمومی

لغايت26/2/80 نفر4 نفر67 39060301
30/2/80 

لغايت16/4/80 نفر6 نفر12 292248001 كا رگاه ازمائيهاي بالينی 6
18/4/80 

 جدول توزيع فراواني  برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1380درسال 

 



خوب CVكار گاه چگونه يك  7
 بنويسيم

لغايت23/4/80 نفر2 نفر23 292248002
24/4/80 

كا رگاه آموزشی بيماري  8
 ماالريا

لغايت13/5/80 نفر7 نفر26 11208109
14/5/80 

ويژه ( الف)برنامه مدون  9
 پزشكان عمومی

لغايت15/5/80 نفر18 نفر47 39010301
18/5/80 

لغايت11/7/80 نفر8 نفر23 1123736 كا رگاه بيماريهاي شايع شغلی 10
12/7/80 

لغايت18/7/80 نفر17 نفر154 11000202 سمينار انتقال خون 11
19/7/80 

كار گاه بيماري سل  12
 DOTSواسترراتژي 

لغايت5/8/80 نفر6 نفر46 11227169
6/8/80 

لغايت1/11/80 نفر15 نفر198 11027165 سمينار ايدز 13
2/11/80 

ويژه (ب )برنامه مدون  14
 داروسازان

لغايت15/11/80 نفر17 نفر54 39020502
17/11/80 



 تعداد کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
شرکت  

 کننده

 تعداد
 سخنرانی

تاریخ اجرا ي  
 برنامه

 3/2/81لغايت1/2/81 نفر2 نفر50 292248101 كارگاه آموزشی مديريت فرآيند 1

 5/2/81لغايت4/2/81 نفر2 نفر29 292248102 كارگاه مقاله نويسی به زبان انگليسی 2

لغايت9/2/81 نفر8 نفر70 3907301 ويژه پزشكان عمومی(ز) برنامه مدون  3
12/2/81 

ويژه متخصصين  (الف)برنامه مدون  4
 زنان

لغايت28/2/81 نفر24 نفر20 39011001
30/2/81 

ويژه پزشكان (ب )برنامه مدون  5
 عمومی

لغايت18/3/81 نفر19 نفر48 39020301
21/3/83 

كا رگاه پيشگيري ودرمان بيماريهاي   6
 اسهالی

 2/4/81لغايت1/4/81 نفر2 نفر18 11027172

 جدول توزيع فراواني  برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم

 1381درسال  

 



كا رگاه آموزشی طراحی مركز آموزش   7
 مهارتهاي بالينی

 2/4/81لغايت1/4/81 نفر1 نفر34 292248103

كا رگاه مقدمات آشنائی با تحقيقات   8
 كيفی

لغايت25/4/81 نفر2 نفر34 292248104
27/4/81 

كا رگاه پيشگيري از بروز موارد   9
 تاالسمی

 3/5/81لغايت2/5/81 نفر5 نفر40 1122030

كا رگاه آموزش پيشگيري ودرمان   10
 اعتياد

لغايت12/5/81 نفر7 نفر30 1121420
14/5/81 

لغايت22/7/81 نفر14 نفر16 39031702 برنامه مدون ج متخصصين اطفال 11
26/9/81 

لغايت23/9/81 نفر16 نفر23 39030301 برنامه مدون چ ويژه پزشكان عمومی 12
26/9/81 

لغايت23/10/81 نفر11 نفر24 39080301 برنامه مدون ح ويژه پزشكان عمومی 13
26/10/81 

سمينار پيشگيري از قصور وتخلفات   14
 پزشكی

لغايت10/11/81 نفر6 نفر49 11000271
11/11/81 

لغايت29/11/81 نفر5 نفر20 292248105 كا رگاه آموزشی ارتقاء مستمر كيفيت 15
30/11/81 



شرکت  کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
 کننده

 تعداد
 سخنرانی

اجراي تاریخ 
 برنامه

 28/1/82 نفر2 نفر32 292248202 كارگاه نگارش وبام بندي اهداف آموزشی 1

 13/2/82 تفر2 نفر37 292248201 كارگاه نگارش وبام بندي اهداف آموزشی 2

لغايت 17/2/82 نفر8 نفر37 292248203 كارگاه ديابت 3
18/2/81 

 20/2/82 نفر5 نفر30 - كنفرانس علمی طب سالمندان 4

لغايت 24/2/82 نفر16 نفرCPCR 292248204 44كارگاه  5
25/2/82 

 27/2/82 نفر6 نفر13 182248201 كنفرانس كزاز 6

و7لغايت31/2/82 نفر9 نفر52 39030502 مدون ج داروسازان 7
8/3/82 

 26/3/82 نفر5 نفر64 182248203 كنفرانس علمی سارس 8

 22/3/82 نفر6 نفر84 182248202 كنفرانس ايدز وهپاتيت 9

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1382درسال 

 



لغايت 1/4/82 نفر8 نفر51 39070301 مدون زپزشكان عمومی 10
4/4/82 

 12/4/82 نفر5 نفر108 182248204 كنفرانس ايدزوهپاتيت 11

 14/5/82 نفر4 نفر28 292248206 كارگاه استانداردسازي آموزش پزشكی عمومی 12

لغايت 26/5/82 نفر3 نفر26 292248205 كارگاه مانا 13
28/5/82 

 8/7/82 نفر3 نفرICT 292248207 24كارگاه  14

كارگاه آموزشی اختالالت تغذيه اي وپايش رشد دردانش  15
 آموزان

لغايت12/7/82 نفر3 نفر25 292248208
13/7/82 

كارگاه آموزشی اختالالت تغذيه اي وپايش رشد دردانش  16
 آموزان

لغايت14/7/82 نفر3 نفر27 292248209
15/7/82 

لغايت21/7/82 نفر18 نفر17 39031001 برنامه مدون ج ويژه متخصصين زنان 17
24/7/82 



لغايت26/7/82 نفر10 نفر52 39020301 برنامه مدون ب ويژه پزشكان عمومی 18
29/7/82 

لغايت 10/8/82 نفر5 نفر9 1103114 سمينارتروماي سر 19
11/8/82 

 8/9/82و3/9/82 نفر11 نفر103 182248205 كنفرانس علمی برخورد با سرخك وسرخجه مادرزادي 20

 10/9/82 نفر6 نفر26 182248206 كنفرانس علمی برخورد با سرخك وسرخجه مادرزادي 21

لغايت24/10/82 نفر5 نفر27 292248211 كارگاه آموزش پيشگيري وكنترل اختالالت روانپزشكی 22
25/10/82 

 2/11/82 6نفر نفرENT 182248207 90كنفرانس علمی اورژانسهاي چشم و 23

لغايت7/11/82 نفر4 نفر30 292248212 كارگاه آموزشی بهبود رشد وتغذيه كودكان 24
8/11/82 

لغايت14/11/82 تفر4 نفر25 292248213 كارگاه آموزشی بهبود رشد وتغذيه كودكان 25
15/11/82 

لغايت27/11/82 نفر5 نفر20 292248214 كارگاه مانا 26
29/11/82 

 6/12/82 نفر4 نفرADR 182248208 105كنفرانس علمی عوارض ناخواسته داروها 27

  



شرکت  کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
 کننده

 تعداد
 سخنرانی

تاریخ  
اجراي  
 برنامه

 21/1/83 نفر4 نفر24 292248305 ارزيابی سريع وضعيت تراخمكارگاه  1

 4/2/83 نفر4 نفر23 292248306 ارزيابی سريع وضعيت تراخمكارگاه  2

 10/2/83 نفر2 نفر18 - كنفرانس علمی ليزر 3

 13/2/83 نفر6 نفر22 3301055 (1)برنامه مدون طب كار  4

 14/2/83 نفر2 نفر25 3301056 (2)برنامه مدون طب كار  5

 18/2/83 نفر4 نفر21 29224837 ارزيابی سريع وضعيت تراخمكارگاه  6

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1383درسال 

 



كارآموزش شيوه زندگی سالم دردوره   7
 سالمندي

لغايت  26/2/83 نفر13 نفر33 292248303
27/2/83 

لغايت23/2/83 نفر4 نفر49 39040502 مدون د ويژه دكتراي داروساز 8
7/3/83 

لغايت28/2/83 نفر13 نفر20 182248304 كارگاه كشوري جامعه ايمن 9
29/2/83 

 31/2/83 نفر3 نفر10 182248302 كارگاه مديريت آموزشی 10

 21/3/83 نفر3 نفر11 292248302 كارگاه طراحی وتحليل آزمونهاي تشريحی 11

 26/3/83 نفر7 نفر42 292248309 كارگاه مانا 12

 3/4/83 نفر6 نفر37 292248308 بيماريهاي روده اي با اولويت التوركارگاه  13

كارگاه آموزشی مهارتهاي زندگی درسنين   14
 دانش آموزي

 3/6/83 نفر5 نفر23 292248311



شرکت  کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
 کننده

 تعداد
 سخنرانی

تاریخ اجرا ی 
 برنامه

کارگاه آموزشی مهارتهاي زندگی درسنین دانش  15
 آموزي

 4/6/83 نفر5 نفر26 292248312

 7/6/83 نفر6 نفر24 292248318 یشگیري تشخیص ودرمان آسم÷اصول کارگاه  16

 8/6/83 نفر6 نفر22 292248319 یشگیري تشخیص ودرمان آسم÷اصول کارگاه  17

 19/6/83 نفر4 نفر11 3307001 ویژه متخصصین داخلی( 1)مدون بیماریهاي خون  18

 20/6/83 نفر5 نفر14 3307002 ویژه متخصصین داخلی( 2)مدون بیماریهاي خون  19

 8/7/83 نفر4 نفر39 1111769 کنفرانس علمی مراقبت از بیماري فلج اطفال 20

 5/9/83 نفر11 نفر32 3301045 مدون یك روز دیابت ویژه پزشکان عمومی 21

ویژه پزشکان ( 1)مدون یکروزه بیماریهاي داخلی  22
 عمومی

 11/9/83 نفر3 نفر27 3301015

ویژه پزشکان ( 2)مدون یکروزه بیماریهاي داخلی  23
 عمومی

 12/9/83 نفر5 نفر29 3301016

 6/10/83 نفر6 نفر41 292248310 کارگاه کنترل بیماریهاي قابل انتقال بین انسان وحیوان 24

پزشکی وعوارض  –برنامه کارگاه خطاهاي دارو  25
 دارویی

 7/11/83لغایت 6 نفر10 نفر34 292248323



 27/11/83 نفر8 نفر23 182248301 کنفرانس علمی اورژانسهاي گوارش واندوکرینولوژي 33

کنفرانس اورژانسهاي نفرولوژي ومغز واعصاب  34
 (نورولوژي)

 5/12/83 نفر6 نفر36 182248304

کنفرانس علمی یکروزه پیشگیري از عفونتهاي  35
 بیمارستانی

 9/12/83 نفر11 نفر48 182248307

لغایت15/12/83 نفر11 نفر34 292248320 کارگاه برخوردار با عفونتهاي ویروسی دردوران بارداري 36
16/12/83 

لغایت17/12/83 نفر11 نفر28 292248321 کارگاه برخوردار با عفونتهاي ویروسی دردوران بارداري 37
18/12/83 

لغایت19/12/83 نفر6 نفر27 11000382 سمینار غربالگري بیماریهاي شایع 38
20/12/83 

 23/12/83 نفر7 نفر182248305 29 (STD)کنفرانس علمی یکروزه بیماریهاي آمیزشی  39

 24/12/83 نفر7 نفر182248306 27 (STD)کنفرانس علمی یکروزه بیماریهاي آمیزشی  40

برنامه مدون یك روزه ناتوانیهاي حنسی از طرف شوهر  26
 ویژه پزشکان عمومی

 8/11/83 نفر10 نفر30 3301085

 13/11/83 نفر7 نفر35 292248313 کارگاه اورژانسهاي روانپزشکی 27

 14/11/83 تفر7 نفر35 292248314 کارگاه اورژانسهاي روانپزشکی 28

 17/11/83 نفر7 نفر22 3301026 مدون یك روزه بیماریهاي زنان ویژه پزشکان عمومی 29

لغایت 19 نفر7 نفر39 292248322 کارگاه آموزشی مراقبت از کودك سالم 30
20/11/83 

 25/11/83 نفر6 نفر26 292248302 کنفرانس بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن 31

 26/11/83 نفر6 نفر25 292248303 کنفرانس بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن 32



تعداد   کدبرنامه عنوان برنامه ردیف
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
 سخنران

تاریخ اجراي  
 برنامه

لغايت 18/3/84 نفر11 نفرCPCR 292248401 79مغزي-ريوي-كارگاه احياء قلبی 1
19/3/84 

كارگاه آموزشی آشنايی با ساختار كلی  2
 پاراگرافهاي آكادميك درانگليسی

لغايت 28/3/84 نفر3 نفر24 292248402
29/3/84 

كنفرانس علمی يكروزه بيماريهاي عفونی  3
 تب وبثورات پوستی درطب سرپائی

 26/4/84 نفر5 نفر38 182248401

كنفرانس علمی يك روزه اسهال هاي   4
 عفونی درطب سرپائی

 16/5/84 نفر6 نفر57 182248402

ويژه پزشكان ( 8)برنامه  مدون كودكان  5
 عمومی

 23/5/84 نفر8 تفر56 3301014

 اورژانسهايكنفرانس علمی يك روزه  6
 قلب وعروق 

 27/5/84 نفر3 نفر64 182248409

 جدول توزيع فراواني  برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم  
 1384سال در

 



 كارگاه پيشرفته آموزش متدولوژي تحقيق 7
 DESIGN))طراحی وبرنامه آماري انواع ))  

 7/6/84 نفر1 نفر14 292248404

 14/6/84 نفر7 نفر55 182248410 كنفرانس علمی تاالسمی 8

كنفرانس علمی يك روزه توكسوپالسموزدرطب  9
 سرپايی

 20/6/84 نفر5 نفر39 182248403

 6/7/84 نفر2 نفر53 3301022 ويژه پزشكان عمومی(8)برنامه مدون داخلی  10

ويژه پزشكان  (2)برنامه مدون يك روزه روانپزشكی  11
 عمومی

 10/7/84 نفر2 نفر52 3301036

 17/7/84 نفر6 نفر46 182248404 كنفرانس علمی يك روزه بروسلوز درطب سرپائی 12

كنفرانس علمی يك روزه كاربرد منطقی آنتی   13
 بيوتيك ها درطب سرپائی

 15/8/84 نفر6 نفر78 182248405

لغايت 24/8/84 نفر40 نفر117 11000417 دومين همايش ملی صدا، سالمتی وتوسعه 14
26/8/84 

 24/8/84 نفر3 نفر26 292248406 كارگاه اديومتري و تفسير برگه هاي اديوگرام 15



ف
دی

ر
 

 دبیر کدبرنامه عنوان برنامه
 علمی

تعداد  امتیاز
شرکت 
 کنندگان

تاریخ اجرای 
 برنامه

 25/8/84 نفر3 نفر29 نفر29 292248407 كارگاه روش هاي اندازه گيري صدا 16

كارگاه استانداردهاي صدا و ارتعاش و  17
 مديريت كنترل

 18/8/84 نفر3 نفر28 نفر28 292248408

كنفرانس علمی يك روزه بررسی  علل  18
 مرگ وميرمادران باردار

 18/8/84 نفر8 نفر38 نفر38 18224811

كنفرانس علمی يكروزه پيشگيري ودرمان  19
 اعتياد

 5/9/84 نفر7 نفر70 نفر70 18224815

 10/9/84 نفر7 نفر67 نفر67 3301025 (2)برنامه مدون بهداشت باروري  20

كنفرانس علمی يك روزه راديولوژي   21
 دربيماريهاي عفونی

 13/9/84 نفر5 نفر43 نفر43 182248406

 23/9/84 نفر8 نفر203 نفر203 182248414 كنفرانس علمی يك روزه بيماري  ايدز 22



لغايت3/10/84 نفر10 نفر DOTS 292248405 54 كارگاه آموزشی بيماري سل و استرتژي 23
4/10/84 

 7/10/84 نفر 6 نفر34 182248412 برنامه كنفرانس علمی درمانهاي داروئی درروان پزشكی 24

 8/10/84 نفر 6 نفر21 182248413 برنامه كنفرانس علمی درمانهاي داروئی درروان پزشكی 25

 14/10/84 نفر 4 نفر AEFI 292248409 27كارگاه آموزشی عوارض ناخواسته ايمن سازي  26

لغايت26/10/84 نفر 6 نفر 94 1102099 سمينار تشخيص و درمان بيماريهاي شايع قلبی وعروقی 27
27/10/84 

 13/11/84 نفر 5 نفر38 3301007 ويژه پزشكان عمومی( 1)برنامه مدون كودكان   28

 26/11/84 نفر3 نفر38 3301006 ويژه پزشكان عمومی( 6)برنامه مدون فوريتهاي  29

لغايت26/11/8 نفر2 نفر30 292248411 كارگاه آموزشی الگوهاي نوين روش تدريس 30
28/11/84 

طراحی وبرنامه ))كارگاه پيشرفته آموزش متدولوژي تحقيق  31
 ((DESIGNآمار انواع 

لغايت1/12/84 3 نفر25 292248410
4/12/84 

كنفرانس علمی يك روزه عفونت هاي ادراري در طب  32
 سرپايی

 14/12/1384 3 نفر 70 182248407



ف
دی

ر
 

تعداد  امتیاز دبیرعلمی کدبرنامه عنوان برنامه
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاريخ اجراي 
 برنامه

برنامه خودآموزي آنفلو آنزاي  1
 پرندگان

لغايت     4/8/84 - نفر300 3 - 51000188
4/8/85 

ويژه پزشكان (1)مدون راديولوژي   2
 عمومی

 دكترحميدرضا 3301044
 طاالري

 30/1/85 نفر3 نفر50 5

ويژه پزشكان (2)مدون راديولوژي  3
 عمومی

دكتر حميدرضا  3301071
 طاالري

 31/1/85 نفر3 نفر50 5

ويژه پزشكان  3مدون طب كار  4
 عمومی

دكتر حميدرضا  3301057
 صابري

 5/2/85 نفر2 نفر50 5

ويژه پزشكان  4مدون طب كار  5
 عمومی

دكتر حميدرضا  3301058
 صابري

 6/2/85 نفر5 نفر50 5

ويژه پزشكان  5مدون طب كار  6
 عمومی

دكتر حميدرضا  3301059
 صابري

 7/2/85 - نفر50 5

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1385در سال 

 



دكتر عليرضا  182248501 كنفرانس علمی يكروزه بيوتروريسم 7
 شريف

 11/2/85 نفر7 نفر95

كارگاه مهارتهاي ارتباطی در آموزش  8
 پزشكی

 14/2/85 نفر5 نفر15 محمد افشار 292248501

هفتمين همايش سراسري علوم  9
 تشريحی ايران

دكتر حسين  1102905
 نيكزاد

لغايت  20/2/85 نفر 115 نفر120
22/2/85 

مدون بيماريهاي مقاربتی ويژه پزشكان  10
 عمومی

دكتر حسن  3301064
 افضلی

 3/3/85 نفر5 نفر50

كنفرانس علمی يكروزه راديولوژي  11
 مداخله اي

دكترحميدرضاطا 182248502
 الري

 7/3/85 نفر2 نفر60

مدون گوش و حلق وبينی ويژه پزشكان  12
 عمومی

دكتر احمد يگانه  3301028
 مقدم

 17/3/85 نفر2 نفر74

دكتر مهدي  3301027 مدون چشم ويژ ه پزشكان عمومی 13
 شاعري

 24/3/85 نفر6 نفر75

مدون سردرد وكمردرد ويژه پزشكان  14
 عمومی

دكتر اسماعيل  3301072
 فخاريان

 14/4/85 نفر5 نفر50

كنفرانس علمی يكروزه آنفلوانزاي  15
 انسانی وپرندگان

 27/4/85 نفر7 نفر80 دكتر رضا رزاقی 182248505

دكتر حسن  3301065 ويژه پزشكان عمومی Bمدون هپاتيت  16
 افضلی

 27/6/85 نفر9 نفر50



ف
دی

ر
 

تعداد   دبیرعلمی کدبرنامه عنوان برنامه
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ 
اجراي 
 برنامه

كنفرانس علمی يك روزه برخورد با   17
 مصدومين پرتويی و هسته اي

دكتر سيد عليرضا   182248508
 عبادي

 30/6/85 نفر6 نفر200

كنفرانس علمی يك روزه عفونتهاي   18
 تنفسی

 8/8/85 نفر8 نفر47 دكتر رضا رزاقی 182248503

دكتر افشين   3301035 (1)برنامه مدون روانپزشكی  19
 احمدوند

 14/8/85 نفر4 نفر44

دكتر گودرز   3301036 (2)برنامه مدون روانپزشكی  20
 عكاشه

 17/8/85 نفر4 نفر47

دكتر گودرز   3301037 (3)برنامه مدون روانپزشكی  21
 عكاشه

 21/8/85 نفر4 نفر 42

دكتر رضوان   3301031 (2)برنامه مدون پوست  22
 طاليی

 23/8/85 نفر3 نفر 50



 24/8/85 نفر2 نفر 36 دكتر فاطمه عصاريان 3301038 (4)برنامه مدون روانپزشكی  23

 28/8/85 نفر4 نفر42 دكتر افشين احمدوند 3301039 (5)برنامه مدون روانپزشكی  24

كارگاه روش هاي نوين ارزشيابی بالينی  25
(1) 

 13/9/85 نفر1 نفر21 دكتر نادر ممتاز منش 292248504

كارگاه روش هاي نوين ارزشيابی بالينی  26
(2) 

 27/9/85 نفر1 نفر25 دكتر نادر ممتاز منش 292248505

كنفرانس علمی يكروزه پيشگيري از  27
 بيماريهاي عفونی

دكتر منصوره مومن  182248504
 هروي

 2/11/85 نفر9 نفر100

ويژه پـزشكان ( 2)برنامه مدون اعصاب   28
 عمومی

 21/11/85 نفر5 نفر27 دكتر ابراهيم كوچكی 3301034

كنفرانس علمی يك روزه ترماهاي قفسه  29
 سينه وديافراگم

دكتر عبدالحسين  182248509
 داودابادي

 26/11/85 نفر5 نفر27

كنفرانس علمی يك روزه تروماهاي  30
 گوش وحلق وبينی

 10/12/85 نفر5 نفر50 دكتر احمد يگانه مقدم 182248511

كنفرانس علمی يك روزه تروماهاي مغز  31
 واعصاب

 17/12/85 نفر4 نفر50 دكتر همايون تابش 182248510



ف
دی

ر
 

تعداد  دبیرعلمی کدبرنامه عنوان برنامه
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ اجراي 
 برنامه

كنفرانس علمی يك روزه تروماهاي  1
 چشم

 23/1/86 نفر8 نفر32 دكتر داود آقادوست 182248601

كنفرانس علمی يك روزه تروماهاي    2
 ارتوپدي

 30/1/86 نفر8 نفر 43 دكترخسروي 182248602

كنفرانس علمی يك روزه تروماهاي   3
 گردن وشكم

 6/2/86 نفر7 نفر36 دكتر كاشی 182248603

 13/2/86 نفر20 نفر319 دكترحيدرزاده 1104724 سمينار آسم ، آلرژي و ايمونولوژي  4
 14/2/86لغايت 

ويژه ( 1)برنامه مدون نازائی   5
 متخصصين زنان وزايمان

دكتر فاطمه  3317015
 فروزانفرد

 20/2/86 نفر6 نفر21

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
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كارگاه آموزشی مراقبت هاي ادغام   6
 يافته كودك سالم

(Well Child Care) 

دكتر سيدعليرضا  292248601
 مروجی

لغايت  25/2/86 نفر7 نفر39
26/2/86 

كنفرانس علمی يك روزه ايدز و   7
 هپاتيت

 31/2/86 نفر11 نفر69 دكتر رضا رزاقی 182248604

كارگاه آشنايی با بانكهاي اطالعاتی   8
 پزشكی

لغايت9/3/86 نفر3 نفر8 دكتر حسين نيكزاد 292248602
10/3/86 

 24/3/86 نفر9 نفر35 دكتر رضا رزاقی 3301048 2برنامه مدون سل   9

 24/4/86 نفر8 نفر42 دكتر حسن افضلی 3301049 برنامه مدون تب مالت  10

دكتر سيد عليرضا  182248607 كنفرانس علمی يك روزه ديابت  11
 عبادي

 28/4/86 نفر7 نفر79

كارگاه طراحی و تحليل مواد آزمون   12
 هاي تشريحی

دكتر سيد اصغر  292248604
 رسولی نژاد

 4/5/86 نفر4 نفر6

كنفرانس علمی يك روزه رويكرد   13
 سالمت در سالمندي

دكتر محسن اديب  182248609
 حاج باقري

 11/5/86 نفر9 نفر95

دكتر محسن تقی  ADR 182248606كنفرانس علمی يك روزه   14
 زاده

 16/5/85 نفر5 نفر82

كارگاه آشنايی با آخرين دستاوردهاي   15
 علمی در زمينه آنفلوانزا

 18/5/86 نفر6 نفر40 دكتر زهرا سليمانی 292248608



ف
دی

ر
 

 دبیر کدبرنامه عنوان برنامه
 علمی

تعداد 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ 
اجراي 
 برنامه

ويژه ( 2)برنامه مدون عفونی   16
 پزشكان عمومی

دكتر عليرضا  3301042
 شريف

 24/5/86 نفر7 نفر33

كنفرانس علمی يك روزه عوارض   17
 و درمان ديابت

دكتر عباس  182248608
 ارج

 25/5/86 نفر9 نفر99

دكتر محمد  292248605 كارگاه روش هاي موثر تدريس  18
 حسن زاده

 31/5/86 نفر1 نفر7
لغايت 
1/6/86 

كنفرانس علمی يك روزه   19
بيماريهاي منتقله از طريق آب 

 وغذا

دكتر حسن  182248611
 افضلی

 15/6/86 نفر6 نفر24

كارگاه آشنايی با نظام خود   20
 مراقبتی در سالمت

دكتر سيد  292248607
عليرضا 
 مروجی

 18/6/86 نفر2 نفر27

كنفرانس علمی يك روزه   21
 آنفلوآنزاي انسانی و پرندگان

دكتر زهرا  182248611
 سليمانی

 23/7/86 نفر10 نفر36



ف
دی

ر
 

 دبیر کدبرنامه عنوان برنامه
 علمی

تعداد 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ 
اجراي 
 برنامه

ويژه ( 2)برنامه مدون عفونی   16
 پزشكان عمومی

دكتر  3301042
عليرضا 
 شريف

 24/5/86 نفر7 نفر33

كنفرانس علمی يك روزه   17
 عوارض و درمان ديابت

دكتر عباس  182248608
 ارج

 25/5/86 نفر9 نفر99

دكتر محمد  292248605 كارگاه روش هاي موثر تدريس  18
 حسن زاده

 31/5/86 نفر1 نفر7
لغايت 
1/6/86 

كنفرانس علمی يك روزه   19
بيماريهاي منتقله از طريق آب 

 وغذا

دكتر حسن  182248611
 افضلی

 15/6/86 نفر6 نفر24

كارگاه آشنايی با نظام خود   20
 مراقبتی در سالمت

دكتر سيد  292248607
عليرضا 
 مروجی

 18/6/86 نفر2 نفر27

كنفرانس علمی يك روزه   21
 آنفلوآنزاي انسانی و پرندگان

دكتر زهرا  182248611
 سليمانی

 23/7/86 نفر10 نفر36



ف
دی

ر
 

تعداد  دبیرعلمی کدبرنامه عنوان برنامه
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ 
اجراي 
 برنامه

كارگاه آموزشی نسخه نويسی و  1 
 تجويز و مصرف منطقی دارو

دكتر اعظم  292248613
 مصداقی نيا

لغايت17/2/87 نفر3 نفر39
18/2/87 

كارگاه ترياژ در صحنه در حوادث   2
 غير مترقبه

دكتر اسماعيل  292248612
 فخاريان

 19/2/87 نفر3 نفر25

ويژه ( 2)برنامه مدون نازائی    3
 متخصصين زنان وزايمان

دكتر فاطمه  39317016
 فروزانفرد

 2/3/87 نفر7 نفر28

ويژه ( 1)برنامه مدون عفونی   4
 پزشكان عمومی

 7/3/87 نفر8 نفر54 دكتر حسن افضلی 39301041

كارگاه مديريت خالقيت و   5
 نوآوري

دكتر غالمعلی  292248705
 حميدي

لغايت9/3/87 نفر2 نفر68
10/3/87 

كارگاه اصول طراحی سئواالت   6
چند گزينه اي در آزمون هاي 

 پزشكی

دكتر مهرداد حسين  292248702
 پور

لغايت11/3/87 نفر2 نفر22
12/3/87 

ويژه ( 1)برنامه مدون داخلی    7
 پزشكان عمومی

دكتر زهرا چيت  39301015
 سازيان

 23/3/87 نفر2 نفر17

كارگاه ترياژ در صحنه در حوادث   8
 غير مترقبه

دكتر اسماعيل  292248701
 فخاريان

 28/3/87 نفر4 نفر47

ويژه ( 3)برنامه مدون داخلی    9
 پزشكان عمومی

دكتر محسن  39301017
 رضوي زاده

 12/4/87 نفر3 نفر18

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم
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كنفرانس علمی يك روزه مراقبت  10
 از بيماران ديابتی

 19/4/87 نفر7 نفر152 محمد افشار 182248702

كنفرانس علمی يك روزه  اصول   11
مستند سازي و قوانين حرفه اي 

 پرستاران

دكتر محسن  182248705
اديب حاج 

 باقري

 3/5/87 نفر6 نفر129

ويژه ( 3)برنامه مدون عفونی   12
 پزشكان عمومی

دكتر عليرضا  39301043
 شريف

 15/5/87 نفر7 نفر29

ويژه ( 9)برنامه مدون داخلی    13
 پزشكان عمومی

دكتر زهرا چيت  39301023
 سازيان

 23/5/87 نفر1 نفر15

كارگاه مراقبتهاي ادغام يافته   14
 ((مانا))ناخوشيهاي اطفال 

دكتر محمدرضا  292248703
 شريف

 28/6/87 نفر3 نفر56

كارگاه آموزشی مراقبت كودك   15
 (Well Child Care)سالم

دكتر محمدرضا  292248704
 شريف

 30/6/87 نفر7 نفر30

ويژه پزشكان ( 3)مدون كودكان   16
 عمومی

دكتر امير  39301009
حسين 
 موحديان

 14/7/87 نفر7 نفر16

ويژه پزشكان ( 4) مدون داخلی  17
 عمومی

 17/7/87 نفر5 نفر34 دكتر عباس ارج 39301018

دكتر كمال  182248704 كنفرانس علمی يكروزه كمردرد  18
 اصالت منش

 25/7/87 نفر11 نفر305

دكتر همايون  292248711 كارگاه كلونينگ مولكولی  19
 نادريان

 27/7/87 نفر4 نفر6
 2/8/87لغايت 



كنفرانس علمی يك روزه    20
 واژينيت و سرويسيت

 7/8/87 نفر3 نفر41 فاطمه عباس زاده 182248708

سمينار علمی تشخيص، درمان و   21
 مشاوره توده هاي پستان

دكتر الهه مصداقی  192248702
 نيا

لغايت  7/8/87 نفر12 نفر50
8/8/87 

ويژه ( 5)برنامه مدون داخلی   22
 پزشكان عمومی

دكتر محمد علی  39301019
 صبا

 9/8/87 نفر4 نفر30

 كارگاه سوانح ، سوختگی و   23
 مسموميت هاي كودكان در مانا

دكتر مرضيه  292248706
 حيدرزاده

 11/8/87 نفر10 نفر60
لغايت 

12/8/87 

دكتر صمد نوري  192248701 سمينار علمی طب سنتی  24
 زاد

 15/8/87 نفر9 نفر292
لغايت 

16/8/87 

كنفرانس علمی يك روزه تازه   25
 هاي آنفلوانزاي انسانی و پرندگان

 25/8/87 نفر12 نفر39 دكترزهرا سليمانی 182248701

كارگاه اصول فيزيوتراپی در   26
آسيب هاي ورزشی و 

 ماسكولواسكلتال

 30/8/87 نفر2 نفر16 دكتر منصور سياح 292248708
 1/9/87لغاينت 

سمينار علمی روش هاي نوين   27
ارزيابی و درمان توانبخشی 
كودك مبتال به فلج مغزي 

 اسپاستيك

دكترسيد علی  192248703
 مسعود

لغايت  4/9/87 نفر3 نفر83
5/9/87 

كنفرانس علمی يك روزه    28
 واژينيت و سرويسيت

 6/9/87 نفر3 نفر61 فاطمه عباس زاده 182248709



و  HIVكنفرانس علمی يكروزه   29
AIDS 

دكتر منصوره مومن  182248703
 هروي

 13/9/87 نفر10 نفر500

ويژه پزشكان  8مدون داخلی   30
 عمومی

دكتر زهرا چيت  39301022
 سازيان

 20/9/87 نفر3 نفر29

كارگاه آشنايی با منابع كتابخانه   31
 ملی ديجيتال پزشكی

 23/9/87   نفر21 دكتراحمد پيروزمند 292248709
لغايت 

25/9/87 

كارگاه مقاومت آنتی بيوتيكی در   32
ميكروب شناسی بالينی و بيماري 

 هاي عفونی

 26/9/87 نفر4 نفر14 دكتر رضوان منيري 292248707

كنفرانس علمی يك روزه  انتقال   33
خون و فرآوردها و واكنش هاي 

 مربوطه

دكتر  محمدرضا  182248716
 فاضل

 28/9/87 نفر7 نفر45

كنفرانس علمی يك روزه    34
 بيماريهاي دهان

دكتر رضوان  182248710
 طاليی

 1/10/87 نفر6 نفر32

كنفرانس علمی يكروزه   35
 بيماريهاي التهابی روده

 5/10/87 نفر8 نفر75 دكترعباس ارج 182248706

كنفرانس علمی يك روزه    36
 بيماريهاي مشترك انسان و دام

 8/10/87 نفر7 نفر38 دكتر زهرا سليمانی 182248707

كنفرانس علمی يك روزه    37
اقدامات درمانی و بازتوانی در 
 بيماران مبتال به سكته مغزي

دكتر سيد علی  182248712
 مسعود

 12/10/87 نفر7 نفر76

كنفرانس علمی يك روزه  اصول   38
كاربرد محلول هاي تزريقی در 

 بالين

 19/10/87 نفر6 نفر55 دكتر مهدي رجبی 182248714

ويژه ( 2)برنامه مدون داخلی   39
 پزشكان عمومی

 26/10/87 نفر2 نفر32 دكتر فريبا رايگان 39301016



كنفرانس علمی يك روزه    40
آشنايی با روش هاي ارزيابی 

 سالمت جنين

 1/11/87 نفر2 نفر23 فرزانه صابري 182248711

كنفرانس علمی يكروزه اصول  41 
پيشگيري و مراقبت در انواع 

 شوك

 10/11/87 نفر7 نفر72 مهدي رجبی 182248715

ويژه پزشكان  7مدون داخلی   42
 عمومی

دكتر عليرضا  39301021
 سليمانی

 16/11/87 نفر5 نفر31

كارگاه  بررسی انگلی و ميكروبی   43
 نمونه هاي مدفوع

 16/11/87 نفر4 نفر16 دكتر خورشيدي 292248710
لغايت 

17/11/87 

كنفرانس علمی يك روزه  شيوه   44
 هاي كنترل عفونت بيمارستانی

دكتر منصوره مومن  182248717
 هروي

 19/11/87 نفر5 نفر110

سمينار علمی  اصول خدمات   45
 بهداشت محيط

 23/11/87 نفر8 نفر33 دكتر داورخواه ربانی 192248705
لغايت 

24/11/87 

برنامه مدون دارو درمانی   46
بيماريهاي عفونی ويژه دكتراي 

 دارو ساز

دكتر محمدرضا  39302015
 نيكبخت

 1/12/87 نفر1 نفر75

برنامه مدون دارو درمانی   47
اختالالت عصبی ويژه دكتراي 

 دارو ساز

دكتر محمدرضا  39302014
 نيكبخت

 1/12/87 نفر1 نفر75



برنامه مدون دارو درمانی   48
بيماريهاي قلب و عروق  ويژه 

 دكتراي دارو ساز

دكتر محمدرضا  39302006
 نيكبخت

 2/12/87 نفر3 نفر75

برنامه مدون دارو درمانی غدد   49
 درون ريز

 ويژه دكتراي دارو ساز

دكتر محمدرضا  39302013
 نيكبخت

 2/12/87 نفر2 نفر75

كنفرانس علمی يك روزه    50
تشخيص و اقدام درپره 
 اكالمپسی و اكالمپسی

دكتر منصوره  182248718
 صميمی

 3/12/87 نفر7 نفر15

كارگاه ترياژ در صحنه در حوادث   51
 غير مترقبه

دكتر اسماعيل  292248712
 فخاريان

 4/12/87 نفر4 نفر44

كنفرانس علمی يك روزه    52
تشخيص و اقدام درپره 
 اكالمپسی و اكالمپسی

دكتر منصوره  182248719
 صميمی

 5/12/87 نفر7 نفر40

كنفرانس علمی يك روزه    53
 سالمت روان در دوران بلوغ

فاطمه سادات  182248720
 قريشی

 11/12/87 نفر6 نفر24

كنفرانس علمی يك روزه  اصول   54
مراقبت از بيماران با افزايش فشار 

 داخل جمجمه

 14/12/87 نفر2 نفر60 اسماعيل فخاريان 182248713

سمينار علمی  اختالالت بلع،   55
 گفتار و زبان

دكتر سيد علی   192248704
 مسعود

 20/12/87 نفر3 نفر30
لغايت 

22/12/87 



ف
دی

 ر

 کد عنوان برنامه
 برنامه 

 دبیر
 علمی

تعداد 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ 
اجراي 
 برنامه

كنفرانس علمی يك روزه كودك  1
 آزاري

دكتر زهرا  182248801
 سپهر منش

 27/1/88 نفر4 نفر 50

دكتر فرناز  192248801 سمينار اعتياد 2
 اعتصام

لغايت  9/2/88 نفر 7 نفر59
10/2/88 

 كنفرانس علمی يك روزه  3
 مراقبت هاي پزشكی در حوادث 

 هسته اي

دكتر زهرا  182248802
 شاهی

 24/2/88 نفر4 نفر 137

كنفرانس علمی يك روزه  4
 پيشگيري از بروز تاالسمی ماژور

دكتر مجيد  182248803
 احسانی

 6/3/88 نفر6 نفر 50

ويژه پزشكان ( 1)مدون سل  5
 عمومی

دكتر رضا  39301047
 رزاقی

 10/3/88 نفر 7 نفر 32

برنامه مدون دارو درمانی  6
بيماريهاي گوارشی ويژه دكتراي 

 دارو ساز

دكتر  39302008
محمدرضا 
 نيكبخت

 20/3/88 نفر1 نفر63
 (نوبت صبح) 

برنامه مدون دارو درمانی زنان و  7
 زايمان ويژه دكتراي دارو ساز

دكتر  39302012
محمدرضا 
 نيكبخت

 20/3/88 نفر1 نفر63
 (نوبت عصر) 

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 

 1388در سال 

 



برنامه مدون دارو درمانی  8
اختالالت كليه و مجاري ادراري 

 ويژه دكتراي دارو ساز

دكتر محمدرضا  39302009
 نيكبخت

 21/3/88 نفر1 نفر63
 (نوبت صبح) 

برنامه مدون دارو درمانی  9
اختالالت تنفسی  ويژه دكتراي 

 دارو ساز

دكتر محمدرضا  39302007
 نيكبخت

 21/3/88 نفر1 نفر63
 (نوبت عصر) 

برنامه مدون دارو درمانی  10
سرطان و بيماريهاي خونی  ويژه 

 دكتراي دارو ساز

دكتر محمدرضا  39302016
 نيكبخت

 22/3/88 نفر1 نفر63
 (نوبت صبح) 

برنامه مدون دارو درمانی درد  11
اختالالت روماتوييدي ويژه 

 دكتراي دارو ساز

دكتر محمدرضا  39302011
 نيكبخت

 22/3/88 نفر1 نفر63
 (نوبت عصر) 

 ECGكارگاه آريتمی و تفسير  12
  

دكتر نگين  292248801
 مسعودي علوي

 24/3/88 نفر4 نفر 30

  

كارگاه الپاراسكوپی و  13
 هيستروسكوپی

  

دكتر زهرا  292248811
 عسگري

 27/3/88 نفر3 نفر25
لغايت 

28/3/88 

كنفرانس علمی يك روزه درد  14
 زانو
  

 28/3/88 نفر10 نفر80 دكتر بتول زمانی 182248804



كنفرانس علمی يك روزه  15
اصول مستند سازي و  

 قوانين حرفه اي پرستاران

دكتر محسن   1822488 09
اديب حاج  

 باقري

 30/3/88 نفر5 نفر 39

كارگاه آشنايی با نرم افزار   16
SPSS 

  

دكتر منصور   292248812
 سياح

 2/4/88 نفر1 نفر20

كارگاه آشنايی با نرم افزار   17
 تحليل نمونه سوال

دكتر منصور   292248813
 سياح

 9/4/88 نفر2 نفر20

دكتر منصور   292248814 كارگاه مقاله نويسی 18
 سياح

 16/4/88 نفر3 نفر20

كارگاه مرور   19
 (Reviewسيستماتيك

(Systematic 

دكتر غالمعلی   292248810
 حميدي

  20/4/88 نفر1 نفر30
لغايت

21/4/88 

كارگاه پيشگيري،   20
تشخيص  و درمان  

 بيماريهاي قلبی و عروقی

دكتر فريبا   292248807
 رايگان

 15/5/88 نفر4 نفر30

كارگاه پيشگيري،   21
تشخيص  و درمان  

 بيماريهاي قلبی و عروقی

دكتر فريبا   292248808
 رايگان

 22/5/88 نفر4 نفر30



دكتر نگين   292248802 كارگاه مراقبت از استومی 22
 مسعودي

 24/5/88 نفر4 نفر30

كنفرانس علمی يك روزه  23
 A (H1N1)آنفلوانزاي نوع 

دكتر منصوره   182248819
 مومن هروي

 8/6/88 نفر 8 نفر530

دكتر زيبا   39301007 (1)برنامه مدون كودكان  24
 مسيبی

 31/6/88 نفر 7 نفر59

كنفرانس علمی يك روزه  25
اصول مستند سازي و قوانين 

 حرفه اي پرستاران

182248810 

  

دكتر محسن  
اديب حاج  

 باقري

  

 2/7/88 نفر5 نفر66

كنفرانس علمی يك روزه درد  26
 (Bone pain) استخوان

182248813 

  

دكتر كمال  
 اصالت منش

 9/7/88 نفر 10 نفر143

كارگاه ترياژ در صحنه در   27
 حوادث غير مترقبه

دكتر اسماعيل   292248817
 فخاريان

 14/7/88 نفر 3 نفر 29

دكتر نگين   292248803 كارگاه مايع درمانی 28
مسعودي  

 علوي

 16/7/88 نفر 4 نفر41



كارگاه مراقبت هاي روانپزشكی  29
 كودكان و نوجوانان

دكتر فاطمه  292248804
 عصاريان

 18/7/88 نفر 2 نفر 28

كارگاه مراقبت هاي روانپزشكی  30
 كودكان و نوجوانان

دكتر فاطمه  292248805
 عصاريان

 19/7/88 نفر 2 نفر 34

كنفرانس علمی يك روزه  تازه هاي  31
 آنفلوانزاي انسانی و پرندگان

دكتر زهرا  182248805
 سليمانی

 26/7/88 نفر 10 نفر 38

لغايت  28/7/88 نفر 5 نفر 66 زهرا سوكی 192248803 سمينار علمی تغذيه نوزاد نارس 32
29/7/88 

  

كنفرانس علمی يك روزه  تازه هاي  33
پزشكی و پرستاري در بيماريهاي 

 گوارشی

 5/8/88 نفر 5 نفر 69 دكتر عباس ارج 182248814

برنامه مدون تشخيص پره ناتال  34
 ناهنجاريهاي مادرزادي

دكتر زهره  39317007
 طبسی

 10/8/88 نفر 8 نفر 16

كنفرانس علمی يك روزه  آشنايی با  35
 انواع سردرد

دكتر ابراهيم  182248815
 كوچكی

 11/8/88 نفر 8 نفر65

كارگاه اصول درمان و مراقبت از  36
 زخم

 16/8/88 نفر 5 نفر 32 علی حاج باقري 292248819



ويژه ( 2)برنامه مدون پوست  37
 پزشكان عمومی

دكتر رضوان  39301031
 طاليی

 24/8/88 نفر 4 نفر 60

كارگاه ترياژ در صحنه در حوادث  38
 غير مترقبه

دكتر اسماعيل  292248818
 فخاريان

 10/9/88 نفر 4 نفر 29

كنفرانس علمی يك روزه تازه هاي  39
HIV و ايدز 

  

دكتر منصوره مومن  182248806
 هروي

 11/9/88 نفر 8 نفر470

كارگاه مراقبت پرستاري در درمان  40
 دارويی آنتی ديس ريتمی

دكتر محسن اديب  292248809
 حاج باقري

 16/9/88 نفر5 نفر 27

كارگاه آموزشی روشهاي  41
 سرولوژيك و كنترل كيفی آنها

دكتر احمد  292248820
 پيروزمند

 18/9/88 نفر3 نفر 15
لغايت 

19/9/88 

كنفرانس علمی يك روزه  42
 تهديدهاي بهداشتی هزاره جديد

دكتر اسماعيل  182248822
 فخاريان

 22/9/88 نفر 7 نفر 61

كنفرانس علمی يك روزه   43
 پيشگيري از خودكشی

فاطمه سادات  182248807
 قريشی

 24/9/88 نفر5 نفر46

كنفرانس علمی يك روزه  طب  44
انتقال خون و مصرف بهينه خون و 

 فرآوردهاي خونی

 25/9/88 نفر 7 نفر 95 دكتر مجيد احسانی 182248818

دكتر علی اكبر  39303002 مدون پريودانتيكس 45
 رضايی

 26/9/88 نفر3 نفر 75

دكتر علی اكبر  39303025 (4)پروتزهاي دندانی  46
 رضايی

 27/9/88   نفر 75



كنفرانس علمی يك روزه  ديابت و  47
 بارداري

دكتر منصوره  182248820
 صميمی

 28/9/88 نفر 7 نفر 40

كنفرانس علمی يك روزه  ديابت و  48
 بارداري

دكتر منصوره  182248821
 صميمی

 29/9/88 نفر 7 نفر 45

كنفرانس علمی يك روزه   49
 پيشگيري از خودكشی

فاطمه سادات  182248808
 قريشی

 1/10/88 نفر5 نفر60

دكتر علی اكبر  39303010 (2)برنامه مدون ترميمی  50
 رضايی

 10/10/88 نفر 1  
 (نوبت صبح) 

دكتر علی اكبر  39303011 (3)برنامه مدون ترميمی  51
 رضايی

 10/10/88 نفر 1  
 (نوبت عصر) 

ويژه ( 8)برنامه مدون كودكان  52
 پزشكان عمومی

دكتر محمدرضا  39301014
 شريف

 12/10/88 نفر 7 نفر 37

دكتر منصوره  292248816 كارگاه ارزشيابی برنامه آموزشی 53
 مومن هروي

 23/10/88 نفر 5 نفر 26

سمينار علمی تجويز منطقی آنتی  54
 بيوتيكها

دكتر عليرضا  192248802
 شريف

 27/10/88 نفر 7 نفر64
لغايت

28/10/88 

كنفرانس علمی يك روزه كبد  55
 چرب

دكتر سيد محسن  182248817
 رضوي زاده

 1/11/88 نفر6 نفر64



كنفرانس علمی يك روزه  56
پيشگيري ، تشخيص و درمان 

 سرطان هاي شايع دستگاه گوارش

 13/11/88   نفر 56   182248812

كنفرانس علمی يك روزه آشنايی با   57
 روش هاي تشخيص مولكولی

دكتر احمد  182248823
 پيروزمند

 8/11/88 نفر 3 نفر17

كنفرانس علمی يك روزه اصول  58
مستند سازي و قوانين حرفه اي 

 پرستاران

دكتر محسن اديب  182248811
 حاج باقري

 21/11/88 نفر 6 نفر41

 27/11/88 نفر 5 نفر51 زهرا سوكی 192248804 سمينار علمی تغذيه نوزاد نارس 59
لغايت

28/11/88 

)  كارگاه مديريت سالمت در بحران 60
Advance Primary) 

 29/11/88 نفر 2 نفر 30 دكتر عباس ارج 292248821
لغايت

30/11/88 

كنفرانس علمی يك روزه  تدابير  61
دندانپزشكی براي بيماران با 

 مشكالت سيستميك

 6/12/88 نفر5 نفر 24 دكتر فريبا رايگان 182248816

دكتر حميدرضا  292248822 كارگاه تجويز منطقی دارو 62
 بنفشه

 12/12/88 نفر5 نفر 22

برنامه مدون اختالالت اسيد و باز   63
 ويژه متخصصين داخلی

دكتر عليرضا  39307032
 سليمانی

 20/12/88 نفر 2 نفر 6

كارگاه مراقبتهاي ادغام يافته  64
 ((مانا))ناخوشيهاي اطفال 

دكتر محمدرضا  292248823
 شريف

 23/12/88 نفر 6 نفر 30
لغايت 

24/12/88 



ف
دی

 ر

تعداد  دبیرعلمی کدبرنامه عنوان برنامه
شرکت 
کنندگا

 ن

 تعداد
 سخنران

تاریخ 
اجراي 
 برنامه

كنفرانس علمی يك روزه مراقبت  1
هاي پرستاري در بيماري مزمن 

و تازه هاي  (COPD)انسدادي ريه 
 آن

 24/1/89 نفر 7 نفر36 ندا مير باقر 182248904

كنفرانس علمی يك روزه بيماريهاي  2
 گوش  و چالش هاي درمان

 30/1/89 نفر 5 نفر32 دكتر يگانه مقدم 182248901

كنفرانس علمی يك روزه  3
 هليكوباكترپيلوري

 6/2/89 نفر 6 نفر 20 دكتر رايكا جمالی 182248911

كنفرانس علمی يك روزه احياء قلبی  4
 ريوي مغزي –

 9/2/89 نفر 6 نفر 42 دكتر مهدي رجبی 182248906

كنفرانس علمی يك روزه عفونت  5
 هاي فضاهاي گردن

 14/2/89 تفر 4 نفر 32 دكتر يگانه مقدم 182248902

كنفرانس علمی يك روزه پيشگيري  6
و تشخيص زودرس سرطان هاي 

 شايع زنان

 دكتر فريبا  182248912
 فربهنام 

 16/2/89 نفر 3 نفر82

كنفرانس علمی يك روزه تازه هاي   7
پرستاري سوختگی و عوارض و 

 درمان آن

 19/2/89 نفر 6 نفر 70 زهرا راحمی 182248905

كنفرانس علمی يك روزه تازه هاي  8
 آرتروز

 30/2/89 نفر 8 نفر84 دكتر بتول زمانی 182248909

كارگاه مراقبتهاي ادغام يافته  9
 ((مانا))ناخوشيهاي اطفال 

دكتر محمدرضا  292248901
 شريف

لغايت  1/3/89 نفر 9 نفر32
2/3/89 

10 
كنفرانس علمی يك روزه غربالگري، 
تشخيص و درمان هيپوتيروئيدي در 

 نوزادان

دكتر كبري  182248907
 شياسی

 نفر 5 نفر60

5/3/89 

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1389در سال 

 



11 
كنفرانس علمی يك روزه غربالگري، 
تشخيص و درمان هيپوتيروئيدي در  

 نوزادان

 نفر 5 نفر60 دكتر كبري شياسی 182248908

19/3/89 

كنفرانس علمی يك روزه تازه هاي   12
 نازائی

دكتر فاطمه فروزان   182248903
 فرد

 نفر 4 نفر44
27/3/89 

كارگاه ثبت گزارش نويسی در پرونده   13
 بيمار

292248903 
  

 نفر 4 نفر32 محمد افشار
27/4/89 

14 
كارگاه آموزشی مراقبت كودك سالم  

(Well Child Care) 

دكتر محمدرضا  292248905
 شريف

 نفر 4  

31/4/89 

15 

كارگاه  آموزشی تشخيص مولكولی با 
PCR 

 نفر3 نفر21 دكتر احمد پيروزمند 292248908
لغايت  12/5/89

13/5/89 

16 

كارگاه مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي  
 ((مانا))اطفال 

دكتر محمدرضا  292248906
 شريف

 نفر9 نفر 30
لغايت  27/6/89

28/6/89 

17 
كارگاه آموزشی مراقبت كودك سالم  

(Well Child Care) 

دكتر محمدرضا  292248907
 شريف

 نفر4 نفر 30

29/6/89 

18 

 ATLSكارگاه آموزشی 

دكتر اسماعيل   
 فخاريان

 نفر4 نفر 30
لغايت  31/6/89

2/7/89 

19 
 كارگاه احياء نوزادان

دكتر محمد   292248909
 جهانگيري

 نفر4 نفر 30
4/7/89 

20 
كنفرانس علمی يك روزه تازه هاي  

 نوپديدي و جهانگيري آنفلوانزا

 نفر8 نفر60 دكتر زهرا سليمانی 182248910

8/7/89 

21 

كنفرانس علمی يك روزه شيوه هاي  
 كنترل عفونت بيمارستانی

 نفر9 نفر 77 دكتر عليرضا شريف 182248913

20/7/89 



آشنايی با مفاهيم اعتبار يابی آزمون  22
 هاي چند گزينه اي

 نفر 2 نفر21 دكتر منصور سياح 292248815
21/7/89 

23 
 سمينار ملی بازتوانی روانی اجتماعی

  

دكتر افشين  192248901
 احمدوند

 نفر26 نفر350
لغايت  27/7/89

29/7/89 

24 
 9/8/89 نفر8 57 عليرضا شريف 39301064 برنامه مدون بيماريهاي مقاربتی

25 
كنفرانس علمی يك روزه طب 

انتقال خون و مصرف بهينه خون و 
 فرآورده هاي خونی

 نفر7 نفر 68 مجيد احسانی 182248914

13/8/89 

برنامه مدون اصول تشخيص و  26
 درمان هاي ارتودنسی

 نفر2 نفر 60 علی ژاله خواه 39303028
20/8/89 

برنامه مدون مبانی تئوري درمان  27
 هاي ارتودنسی

 نفر2 نفر 60 علی ژاله خواه 39303029
20/8/89 

28 
 21/8/89 نفر3 نفر 60 دكتر علی ژاله خواه 39303024 (3)برنامه مدون پروتزهاي دندانی 

كنفرانس علمی يك روزه كنترل و  29
 پيشگيري از عوارض  ديابت

 نفر9 نفر70 دكتر فاطمه جعفري 182248915
23/8/89 

مدون آشنايی با سه مرحله اصلی  30
 درمان ريشه

 نفر3 نفر 60 دكتر علی ژاله خواه 39303016
11/9/89 

31 
برنامه مدون آماده كردن كانال با 

+  پركردن كانال + سيستم روتاري 
آشنايی با ابزار جديد در اندو 

 دانتيكس

 نفر3 نفر 60 دكتر علی ژاله خواه 39303020

11/9/89 



كنفرانس علمی يك روزه آموزه  32
 هاي پيشگيري از بارداري

دكتر منصوره  182248916
 صميمی

 نفر9 نفر65
14/9/89 

33 

 سمينار پرستاري جراحی قلب

 نفر7 نفر70 محسن تقدسی 192248902
لغايت  17/9/89

18/9/89 

 برنامه مدون  34
 جراحی ويژه پزشكان عمومی

دكتر نوشين سادات  39301032
 موسوي

 نفر4 نفر4
6/10/89 

كارگاه ثبت گزارش نويسی در  35
 پرونده بيمار

 23/10/89 نفر4 نفر 30 محمد افشار 292248904

36 
كارگاه آموزشی تشخيص مولكولی 

 PCRبا 

 نفر 5   دكتر احمد پيروزمند 292248913
15/10/89 

لغايت 
16/10/89 

37 

 كارگاه پزشكی مبتنی بر شواهد

دكتر غالمعلی  292248910
 حميدي

 نفر1  
29/10/89 

لغايت 
30/10/89 

 كارگاه آموزشی  38
 « Academic Medical 

Writing Workshop(1) 

 نفر2   جعفر عسگري 292248912

4/11/89 

 برنامه مدون  39
يبوست و ضايعات كولون و ركتوم 
 ويژه متخصصين جراحی عمومی

دكتر اسماعيل  39306014
 عبدالرحيم كاشی

 نفر 6  

18/11/89 

 برنامه مدون  40
 ويژه پزشك عمومی( 2)سل 

 نفر 7 74 دكتر رضا رزاقی 39301048
28/11/89 

كنفرانس علمی يك روزه تروماي   41
 هسته اي

دكتر مهرداد حسين  182248917
 پور

 9/12/89 نفر 4 87

خودآموز رويكردهاي درمانی در  42
 B هپاتيت مزمن

   83 دكتر رايكا جمالی 5100015
  

خودآموز مروري بر بيماري كبد  43
 چرب

   143 دكتر رايكا جمالی 5100571
  



ف
دی

 ر

تعداد  دبیرعلمی کدبرنامه  عنوان برنامه
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

 تاریخ اجراي برنامه

سمينار علمی  تشخيص و   1
درمان عوارض ناشی از 

 مصدوميت شيميايی و هسته اي

لغايت  20/1/1390 9 141 دكتر محمد افشار 192249001
21/1/1390 

برنامه مدون دارو درمانی غدد   2
 درون ريز

دكتر حميدرضا   39302013
 بنفشه

62 2 24/1/1390 

برنامه مدون دارو درمانی   3
 بيماري هاي عفونی

دكتر حميدرضا   39302015
 بنفشه

75 3 25/1/1390 

برنامه مدون دارو درمانی   4
 اختالالت عصبی

دكتر حميدرضا   39302014
 بنفشه

82 2 31/1/1390 

برنامه مدون دارو درمانی   5
 بيماريهاي قلب و عروق

دكتر حميدرضا   39302006
 بنفشه

76 3 1/2/1390 

كنفرانس علمی يك روزه   6
 كاهش مرگ و مير مادران باردار

دكتر فاطمه  182249001
 فروزان فرد

86 8 15/2/1390 

اصول  ( 1)برنامه مدون جراحی  7
 –كنترل و درمان عفونت ها 

 اورژانس ها

دكتر علی ژاله  39303005
 خواه

  2 

 صبح 22/2/1390

آشنايی  ( 2)برنامه مدون جراحی  8
با بيماري هاي سيستميك  
 درگير با بيماران دندانپزشكی

دكتر علی ژاله  39303006
 خواه

 عصر 22/2/1390 2 52

اصول  ( 3)برنامه مدون جراحی  9
 جراحی هاي دهان و دندان

دكتر علی ژاله  39303007
 خواه

43 2 23/2/1390 

كنفرانس علمی يك روزه چالش   10
هاي تشخيصی و درمانی  

 تومورهاي سرو گردن

 26/2/1390 6 43 احمد يگانه مقدم 182249003

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1390در سال 

 



برنامه مدون پرتزوهاي دندانی  11
(4) 

دكتر علی ژاله   39303025
 خواه

58 3 29/2/1390 

برنامه مدون درمان هاي  12
پروتزهاي ) تكميلی پروتز كامل 

 (5دندانی 

دكتر علی ژاله   39303026
 خواه

55 3 29/2/1390 

دكتر عليرضا   39301041 (1)برنامه مدون عفونی  13
 شريف

70 6 2/3/90 

دكتر غالمعلی   19224901 سمينار قرآن پژوهی و طب 14
 حميدي

75 3 4/3/1390 
لغايت 

5/3/1390 
كارگاه مديريت مصدومين تروما  15

 در اورژانس  بيمارستان

دكتر مهر داد   292249001
 حسين پور

30  3 9/3/1390 

 10/3/90 7 82 دكتر رضا رزاقی 39301042 (2)برنامه مدون عفونی  16

كارگاه آموزشی پيشگيري ،   17
تشخيص و درمان بيماريهاي  

 قلبی و عروقی

 17/3/1390 9 40 دكتر فريبا رايگان 292249004
لغايت 

19/3/1390 
دكتر منصوره   (3)برنامه مدون عفونی  18

 مومن هروي

72 7 21/3/1390 

كارگاه تشخيص و درمان   19
اختالالت رشد در كودكان و 

 نوجوانان

دكتر كبري   292249006
 شياسی

30  8 23/3/1390 

كارگاه تشخيص و درمان   20
اختالالت رشد در كودكان و 

 نوجوانان

دكتر كبري   292249007
 شياسی

  8 30/3/1390 

كارگاه آشنايی با تكنيك   21
 فلوسيتومتري

دكتر حسن   292249008
 نيكوئی نژاد

20 3 1/4/1390 



دكتر  39301055 (1)برنامه مدون طب كار  22
حميدرضا  

 صابري

100 7 4/4/90 

دكتر  39301056 (2)برنامه مدون طب كار  23
حميدرضا  

 صابري

100 1 5/4/90 

دكتر  39301057 (3)برنامه مدون طب كار  24
حميدرضا  

 صابري

100 1 6/4/90 

دكتر  39301058 (4)برنامه مدون طب كار  25
حميدرضا  

 صابري

100 1 7/4/90 

دكتر  39301059 (5)برنامه مدون طب كار  26
حميدرضا  

 صابري

100 2 8/4/90 

كنفرانس علمی يك روزه غفلت  27
هاي تشخيصی در بيماريهاي 

 Missing diseases)كودكان

in pediatrics) 

دكتر بابك  182249002
 سلطانی

70 10 14/4/1390 

كارگاه آموزشی پيشگيري ،  28
تشخيص و درمان بيماريهاي قلبی 

 و عروقی

دكتر فريبا  292249005
 رايگان

50 6 21/4/1390 
لغايت 

23/4/1390 

سمينار تشخيص و درمان  29
 فشارخون باال 

دكتر قريبا  192249002
 رايگان

لغايت  6/7/1390 11   300
7/7/1390 

كنفرانس علمی يك روزه اورژانس  30
 هاي چشم

دكتر مهدي     182249005
 شاعري

81 5 21/7/1390 



دكتر حميدرضا    39301055 (1)برنامه مدون طب كار  22
 صابري

100 7 4/4/90 

دكتر حميدرضا    39301056 (2)برنامه مدون طب كار  23
 صابري

100 1 5/4/90 

دكتر حميدرضا    39301057 (3)برنامه مدون طب كار  24
 صابري

100 1 6/4/90 

دكتر حميدرضا    39301059 (5)برنامه مدون طب كار  26
 صابري

100 2 8/4/90 

كنفرانس علمی يك روزه غفلت هاي   27
تشخيصی در بيماريهاي  

 Missing diseases in)كودكان

pediatrics) 

دكتر بابك  182249002
 سلطانی

70 10 14/4/1390 

كارگاه آموزشی پيشگيري ، تشخيص   28
 و درمان بيماريهاي قلبی و عروقی

دكتر فريبا  292249005
 رايگان

لغايت   21/4/1390 6 50
23/4/1390 

سمينار تشخيص و درمان فشارخون  29
 باال 

دكتر قريبا  192249002
 رايگان

لغايت   6/7/1390 11   300
7/7/1390 

كنفرانس علمی يك روزه اورژانس  30
 هاي چشم

دكتر مهدي      182249005
 شاعري

81 5 21/7/1390 

كنفرانس علمی يك روزه بيماريهاي   31
قابل پيشگيري با واكسن و عوارض  

 (AEFI)واكسن 

دكتر عليرضا       182249007
 شريف

50   9   17/8/1390 



بينی و    كنفرانس علمی يك روزه 32
 سينوس

 26/8/1390  4 60 دكتر يگانه مقدم      182249005

كنفرانس علمی يك روزه بيماريهاي   33
 مشترك انسان و حيوان

  

 29/8/1390 9 50 دكتر زهرا سليمانی 182249008

دكتر منصوره مومن    HIV/AIDS 182249005 كنفرانس علمی يك روزه 34
 هروي

20 9 20/9/1390    

مقاومت هاي ضد ميكروبی و تجويز   35
 منطقی آنتی بيوتيك

دكتر منصوره مومن   18224908
 هروي

90 9 10/10/1390 

تازه هاي درمان نگهدارنده با متادون   36
 كنفرانس علمی يك روزه

دكتر فاطمه سادات  18224909
 قريشی

58 3 19/10/1390 

 25/10/1390 4 30 دكتر محمد افشار 292249003 كارگاه گزارش نويسی 39

كنفرانس علمی يك روزه برخورد  37
 سندروميك بيماريهاي آميزشی

 27/10/1390 10 32 دكتر زهرا سليمانی  18224907

كنفرانس علمی يك روزه برخورد  38
 سندروميك بيماريهاي آميزشی

 28/10/1390 10 14 دكتر زهرا سليمانی  18224906

 10/12/1390 6 30 دكتر مهدي رجبی 292249009 ريوي مغزي   –كارگاه احياء قلبی  40

كنفرانس علمی يك روزه چشم و   41
 بيماري هاي سيستميك  

 11/12/1390 5 100 دكتر داود آقادوست     182249006

 18/12/1390 7 30 دكتر مهدي رجبی  292249010 ريوي مغزي   –كارگاه احياء قلبی  42

 خودآموز مروري بر بيماري كبد چرب  
 143 دكتر رايكا جمالی 5100571

  
  



ف
دی

 ر

تعداد   دبیرعلمی کدبرنامه عنوان برنامه
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
سخنرا

 ن

تاریخ 
اجراي 
 برنامه

برنامه مدون درمان هاي تكميلی  1
 (5پروتزهاي دندانی) پروتز كامل

دكتر علی   39303026
 اكبر رضائی

نوبت صبح  2 64
14/2/1391 

برنامه مدون تشخيص و طرح  2
درمان و مراحل آماده پروتز  

 (6پروتزهاي دندانی) پارسيل 

دكتر علی   39303027
 اكبر رضائی

نوبت عصر   2 64
14/2/1391 

برنامه مدون راديولوژي دهان و  3
 فك صورت

دكتر علی   39303001
 اكبر رضائی

64 2 15/2/1391 

برنامه مدون بيماريهاي دهان و  4
 (1)دندان 

دكتر علی   39303014
 اكبر رضائی

65 2 28/2/1391 

برنامه مدون بيماريهاي دهان و  5
 (2)دندان 

دكتر علی   39303015
 اكبر رضائی

65 2 29/2/1391 

كنفرانس علمی يك روزه  6
 سرطان، پيشگيري و درمان

دكتر سيد   18224914
احمدرضا  

 اميران

31 3 4/3/1391 

كنفرانس علمی يك روزه  7
 بيماريهاي مو

دكتر   182249101
رضوان 
 طاليی

48 3 8/3/1391 

كنفرانس علمی يك روزه  8
 سرگيجه

دانشور   18224913
 كاخكی

32 4 11/3/1391 

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم 
 1391در سال 

 



مدون دارو درمانی درد و اختالالت  9
 روماتوئيدي

دكتر حميدرضا  39302011
 بنفشه

/  18/3عصر  3 99
1391 

برنامه مدون دارو درمانی زنان و  10
 زايمان ويژه داروسازان

دكتر حميدرضا  39302012
 بنفشه

صبح   3 99
18/3/1391 

حرفه اي  – مدون مباحث اجتماعی 11
 ۀويژه داروسازان( 4)

دكتر حميدرضا  39302004
 بنفشه

88 3 19/3/1391 

برنامه مدون دارو درمانی اختالالت  12
 تنفسی ويژه داروسازان

دكتر حميدرضا  39302007
 بنفشه

صبح  3 87
25/3/1391 

مدون دارو درمانی بيماريهاي  13
 گوارشی ويژه داروسازان

دكتر حميدرضا  39302008
 بنفشه

95 3 
عصر 

25/3/1391 

ظام مراقبت از خون ن 14
 (هموويژيالنس)

 4 80 دكتر حسن احترام  18224919
18/4/1391 

سمينار تشخيص و درمان سندرم  15
 هاي كرونري قلب

دكتر مجيد  19224913
 مازوچی

46 5 
21/4/1391 

لغايت 
22/4/1391 

كنفرانس علمی يك روزه سكته  16
 مغزي

دكتر سيد علی  18224912
 مسعود

32 5 
26/4/1391 



كنفرانس علمی يك روزه  17
 خونريزي هاي زايمانی

معصومه عابد   18224917
 زاده

30 3 9/6/1391 

كنفرانس علمی يك روزه  18
 تشنج

 13/7/1391 7 49 جواد ابوالحسنی   18224918

كنفرانس علمی يك روزه  19
اهميت مراقبت پيش از  

 بارداري

 5 42 منصوره صميمی 182249112
24/7/1391 

كنفرانس علمی يك روزه  20
اهميت مراقبت پيش از  

 بارداري

 5 20 منصوره صميمی 182249111
25/7/1391 

دكتر  فريبا   19224912 سمينار فشار خون باال 21
 رايگان

100 9 26/7/1391  
لغايت  

27/7/1391 
كنفرانس علمی يك روزه  22

مولتيپل اسكلروزيس  
(MS) 

دكتر ابراهيم   18224915
 كوچكی

92 6 
11/8/1391 

سمينار آلزايمر و ساير   23
 علل دمانس

دكتر ابراهيم   19224914
 كوچكی

65 7 17/8/1391  
لغايت  

18/8/1391 
سمينار تجويز و مصرف   24

منطقی داروها در  
 سالمندان

دكتر حميدرضا   19224915
 بنفشه

90 8 
24/8/1391 

برنامه مدون جراحی   25
 عمومی

 13/9/1391 4 83 دكتر ليال غفور 39301032

كنفرانس علمی يك روزه  26
شنايی با روشهاي نوين  
تشخيص مولكولی با  

تاكيد برتكنيك ريل تايم 
 real time)پی سی آر

PCR ) 

دكتر احمد   182249114
 پيروزمند

21 4 

15/9/1391 



27  
علمی يك روزه طب انتقال كنفرانس 

خون و مصرف بهينه خون و فرآورده 
 هاي خونی

18224916 
 

 7 100 دكتر مجيد احسانی

22/9/1391 

كنفرانس علمی يك روزه تشخيص   28
 زايمان غير طبيعی و اداره آن در ليبر

182249110 
  

 4 42 زهره سادات

19/10/1391 

كنفرانس علمی يك روزه پيشگيري و   29
 غربالگري سرطان پستان

نوشين سادات  182249113
 موسوي

100 8 

4/10/1391 

كنفرانس علمی ادواري  پيشگيري و  30
 درمان سوء مصرف مواد

دكتر فاطمه سادات  182249115
 قريشی

43 1 
16/11/1391 

كنفرانس علمی ادواري  پيشگيري و  31
 درمان سوء مصرف مواد

دكتر فاطمه سادات  182249115
 قريشی

35 1 
1/12/1391 

دكتر نگين مسعودي  11000715 كنگره پرستاري جامع نگر 32
 علوي

40 14 
1/12/1391  

لغايت  
3/12/1391 

دكتر محمد حسين  1104180 كنگره سراسري عناصر كمياب ايران 33
 اعرابی

40 9 
8/12/1391  

لغايت  
10/12/1391 

كنفرانس علمی ادواري  پيشگيري و  34
 درمان سوء مصرف مواد

دكتر فاطمه سادات  182249115
 قريشی

45 1 
17/12/1391 

كنفرانس علمی ادواري  پيشگيري و  35
 درمان سوء مصرف مواد

دكتر فاطمه سادات  182249115
 قريشی

45 1 

22/12/1391 



 1394 1393 1392 نوع برنامه 

كنفرانس علمی 

 ادواري
17 52 53 

كنفرانس علمی يك 

 روزه 
12 16 25 

 10 14 10 سمينار

 18 18 23 مدون 

 15 3 - كارگاه

 2 - - كنگره

 123 103 62 جمعه كل برنامه ها

 3167 3650 3440 تعداد شركت كننده

 313 328 174 تعداد سخنرانان

 1394لغايت 1392برنامه هاي آموزش مداوم از سال 
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ف
دی

 ر

 کد عنوان برنامه
 برنامه

 دبیر
 علمی

تعداد  
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ اجراي  
 برنامه

دكتر علی  39303009 (   1)برنامه مدون ترميمی  1
 اكبر رضايی

صبح   نفر2 نفر67
29/1/1392 

دكتر علی  39303010 (  2)برنامه مدون ترميمی  2
 اكبر رضايی

عصر  نفر2 نفر67
29/1/1392 

دكتر علی  39303011 (  3)برنامه مدون ترميمی  3
 اكبر رضايی

صبح   نفر2 نفر67
30/1/1392 

دكتر علی  39303002 برنامه مدون پريودانتيكس 4
 اكبر رضايی

صبح و  عصر   4 نفر67
5/2/1392 

دكتر علی  39303025 4برنامه مدون پروتزهاي دندانی  5
 اكبر رضايی

صبح   2 نفر67
12/2/1392 

دكتر علی  39303026 5برنامه مدون پروتزهاي دندانی  6
 اكبر رضايی

عصر 3 نفر67
12/2/1392 

دكتر علی  39303027 6برنامه مدون پروتزهاي دندانی  7
 اكبر رضايی

صبح   3 نفر67
13/2/1392 



ف
دی

 ر

 کد عنوان برنامه
 برنامه

 دبیر
 علمی

تعداد 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ اجراي 
 برنامه

دكتر علی  39303009 (   1)برنامه مدون ترميمی  1
 اكبر رضايی

صبح  نفر2 نفر67
29/1/1392 

دكتر علی  39303010 (  2)برنامه مدون ترميمی  2
 اكبر رضايی

عصر  نفر2 نفر67
29/1/1392 

دكتر علی  39303011 (  3)برنامه مدون ترميمی  3
 اكبر رضايی

صبح  نفر2 نفر67
30/1/1392 

دكتر علی  39303002 برنامه مدون پريودانتيكس 4
 اكبر رضايی

صبح و  عصر  4 نفر67
5/2/1392 

برنامه مدون پروتزهاي  5
 4دندانی 

دكتر علی  39303025
 اكبر رضايی

صبح  2 نفر67
12/2/1392 

برنامه مدون پروتزهاي  6
 5دندانی 

دكتر علی  39303026
 اكبر رضايی

 12/2/1392عصر 3 نفر67

برنامه مدون پروتزهاي  7
 6دندانی 

دكتر علی  39303027
 اكبر رضايی

صبح  3 نفر67
13/2/1392 



كنفرانس علمی ادواري پيشگيري  18
 و درمان سوء مصرف مواد

دكتر فاطمه   182249207
 سادات قريشی

 10/4/1392 نفر1 64

كنفرانس علمی ادواري پيشگيري  19
 و درمان سوء مصرف مواد

دكتر فاطمه   182249207
 سادات قريشی

 21/5/1392 نفر1 40

اسهالی و  ) بيماريهاي عفونی  20
 (تنفسی

دكتر محمدرضا   192249924
 شريف

لغايت   22/5/1392 11 270
23/5/1392 

كنفرانس علمی ادواري پيشگيري  21
 و درمان سوء مصرف مواد

دكتر فاطمه   182249207
 سادات قريشی

 5/6/1392 نفر 1 نفر35

مدون بيماريهاي عفونی در اطفال  22
(1) 

دكتر محمدرضا   39312020
 شريف

 7/6/1392 نفر 4 نفر12

كنفرانس علمی يك روزه   22
 واكسيناسيون

دكتر محمدرضا   182249212
 شريف

 21/6/1392 نفر 7 نفر 115

كنفرانس علمی ادواري پيشگيري  23
 و درمان سوء مصرف مواد

دكتر فاطمه   182249207
 سادات قريشی

 28/6/1392 نفر 1 نفر38

ويژه ( 1)برنامه مدون طب كار  24
 پزشكان عمومی

دكتر حميدرضا   39301055
 صابري

 2/7/1392 نفر2 نفر55

برنامه مدون برخورد با تب و   25
واكسيناسيون ويژه متخصصين 

 اطفال

دكتر محمدرضا   39312001
 شريف

 4/7/1392 نفر3 نفر7

ويژه  2برنامه مدون طب كار  26
 پزشكان عمومی

دكتر حميدرضا   39301056
 صابري

 9/7/1392 نفر2 نفر60

ويژه  3برنامه مدون طب كار  27
 پزشكان عمومی

دكتر حميدرضا   39301057
 صابري

 16/7/1392 نفر2 نفر62



كنفرانس علمی ادواري   
موضوعات و چالش هاي شايع 

 ) تشخيص و درمان)پزشكی

دكتر عليرضا  182249217
 فرخيان

 18/7/1392 نفر1 نفر55

ويژه  4برنامه مدون طب كار  28
 پزشكان عمومی

دكتر حميدرضا  39301058
 صابري

 23/7/1392 نفر2 نفر54

ويژه  5برنامه مدون طب كار  29
 پزشكان عمومی

دكتر حميدرضا  39301059
 صابري

 30/7/1392 نفر 2 50

كنفرانس علمی ادواري  30
پيشگيري و درمان سوء مصرف 

 مواد

دكتر فاطمه  182249207
 سادات قريشی

 7/8/1392 نفر1 نفر38

دكتر فريبا   19224927 سمينار فشار خون باال 31
 رايگان

لغايت  8/8/1392 نفر12 نفر60
9/8/1392 

كنفرانس علمی يك ادواري  32
موضوعات وچالش هاي شايع 

 پزشكی

دكتر فاطمه  182249217
 سادات قريشی

 9/8/1392 نفر1 نفر38

دكتر فريبا  19224928 سمينار فشار خون باال 33
 رايگان

 29/8/1392 نفر12 نفر42
 30/8/1392لغايت

دكتر فريبا   19224926 سمينار درمان فشار خون باال 34
 رايگان

لغايت  6/9/1392 نفر9 نفر44
7/9/1392 

دكتر زهرا   39301064 برنامه مدون بيماريهاي مقاربتی 35
 سليمانی

 13/9/1392 نفر 5 نفر50



36  
علمی يك ادواري موضوعات كنفرانس 

 وچالش هاي شايع پزشكی

 
182249217 

 14/9/1392 نفر 1 نفر51 دكتر عليرضا فرخيان

 21/9/1392 نفر6 نفر30 دكتر فريبا رايگان 39301015 (ويژه پزشكان عمومی) مدون داخلی 37

دكتر محمدرضا    39301009 (3)برنامه مدون كودكان  38
 شريف

 24/9/1392 نفر 5 نفر 24

 =دكتر فريبا رايگان  192249205 سمينار درمان فشار خون باال 39
  

لغايت  27/9/1392 نفر9 نفر40
28/9/1392 

كنفرانس علمی يك روزه آموزش  30
 پيشگيري از سوء مصرف مواد و اعتياد

 28/9/92 5   دكتر فاطمه زرگر  182249201

كنفرانس علمی ادواري موضوعات و   31
تشخيص و )چالش هاي شايع پزشكی

 (درمان

 5/10/92 1 50 دكتر عليرضا فرخيان 182249217

دكتر محمدرضا  39301010 4كودكان 32
 شريف

24 6 5/10/92 

 14/10/95 6 67 دكتر حسن افضلی B 39301065هپاتيت 33

كنفرانس علمی يك روزه آشنايی انواع    
 دردهاي چشمی

 19/10/92 8 52 دكتر مهدي شاعري 182249210

كنفرانس علمی ادواري موضوعات و   34
تشخيص و )چالش هاي شايع پزشكی

 (درمان

 26/10/92 1 30 دكتر عليرضا فرخيان 182249217

اسهالی و  ) سمنار بيماريهاي عفونی  35
 (تنفسی

دكتر محمدرضا  192249209
 شريف

لغايت 25/10/92 9 100
26/10/92 



كنفرانس علمی يك روزه كنترل  36
 عفونت بيمارستانی

دكتر منصوره  182249211
 مومن هروي

57 6 10/11/92 

مدون دارو درمانی بيماريهاي  37
 عفونی

دكتر محمدرضا  39312015
 شريف

- 6 17/11/92 

مدون بيماريهاي خونی در اطفال  38
(1) 

دكتر محمدرضا  39312016
 شريف

7 2 24/11/92 

كنفرانس علمی ادواري  39
موضوعات و چالش هاي شايع 

 (تشخيص و درمان)پزشكی

دكتر عليرضا  182249219
 فرخيان

11 1 1/12/92 

كنفرانس علمی ادواري سالمت  40
 مادران

سيد عليرضا  182249218
 مروجی

35 1 6/12/92 

دكتر محمدرضا  39312021 (2)بيماريهاي عفونی در اطفال  41
 شريف

9 4 8/12/92 

كنفرانس علمی ادواري سالمت  42
 مادران

سيد عليرضا  182249218
 مروجی

3 1 14/12/92 

 14/12/92 6 90 دكتر رضا رزاقی 182249209 كنفرانس علمی يك روزه  سل 43

كنفرانس علمی ادواري  44
موضوعات و چالش هاي شايع 

 (تشخيص و درمان)پزشكی

دكتر عليرضا  182249219
 فرخيان

16 1 22/12/92 

كنفرانس علمی يك روزه احياي  45
 تنفسی–قلبی 

دكتر مهدي  182249205
 رجبی

78 7 22/12/92 

كنفرانس علمی ادواري سالمت  46
 مادران

سيد عليرضا  182249218
 مروجی

44 1 25/12/92 



ف
دي

 ر

 كد عنوان برنامه

 برنامه

 دبیر

 علمی

تعداد 

شركت  

 كنندگان

 تعداد
 سخنران

تاريخ اجراي 

 برنامه

كنفرانس ادوار ي  1
موضوعات و چالش هاي 

 شايع پزشكي
182249219 

دكتر علیرضا 
 فرخیان

 14/1/1393 تشكیل نشد

2 
كنفرانس ادواري سالمت 

سالمت روان در )مادران 
دكتر فاطمه ( بارداری

 سادات قريشي

182249307 
دكتر سید 
علیرضا 
 مروجي

31 1 21/1/1393 

3 

كنفرانس ادوار ي 
موضوعات و چالش هاي 

اضطراب در ) شايع پزشكي
دكتر ( كودكان و نوجوانان 
 عبداله امیدي

182249308 
دكتر علیرضا 

 فرخیان
32 1 21/1/1393 

4 
كنفرانس ادوار ي 

موضوعات و چالش هاي 
عناوين )شايع پزشكي 

دكتر ( كلیدي شايع گوارش
 حسین شريفي

182249219 
دكتر علیرضا 

 فرخیان
7 1 28/1/1393 

كنفرانس علمي يك روزه  5
 سالمت روان در مدارس

182249310 
دكتر افشین 

 احمدوند
45 6 1/2/1393 

كنفرانس علمي يك روزه  6
اخالق حرفه اي در اتاق 

 عمل
182249301 

دكتر  محمد  
 افشار

17 4 4/2/1393 

جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين  
 1393در سال آموزش مداوم  قانون

 



7 
كنفرانس ادوار ي  

موضوعات و چالش هاي  
دكتر ( سرگیجه)شايع پزشكي 

 سید علي مسعود

182249308 
دكتر  

علیرضا  
 فرخیان

28 1 4/2/93 

8 
كنفرانس ادواري سالمت  

ارزيابي سالمت )مادران  
خانم محبوبه كفايي  ( جنین

 عطريان

182249218 
دكتر سید  

علیرضا  

 مروجي

60 1 14/2/1393 

9 
دومین سمینار سراسري موج 

 سوم رفتار درماني شناختي
192249306 

دكتر عبداله  

 امیدي
 11/2/93و  10 10 90

10 
برنامه مدون جراحي ويژه  

 پزشكان عمومي
39301032 

دكتر لیال  

 غفور
33 8 15/2/1393 

11 
برنامه مدون دندانپزشكي 

 1كودكان 
39303012 

دكتر زهرا  

هاشم زاده  

 اصفهاني

73 2 25/2/1393 

12 
برنامه مدون دندانپزشكي 

 2كودكان
39303013 

دكتر زهرا  

هاشم زاده  

 اصفهاني

73 2 25/2/1393 

برنامه مدون جراحی   13
اصول کنترل و درمان  (1)

 اورژانسها-عفونتها
39303005 

دكتر زهرا  

هاشم زاده  

 اصفهاني

72 2 26/2/1393 

برنامه مدون جراحی   14
آشنائی با بیماريهای (2)

سیستمیک درگیر با بیماران  
 دندانپزشکی

39303006 
دكتر زهرا  

هاشم زاده  

 اصفهاني

72 2 26/2/1393 



كنفرانس علمی يك روزه  15
بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان 

 و انسان
182249303 

دكتر عليرضا 
 شريف

45 8 30/2/1393 

كنفرانس ادوار ي موضوعات و  16
تازه )چالش هاي شايع پزشكی 

دكتر ابراهيم ( هاي درمان آسم
 رضی

182249308 
دكتر عليرضا 

 فرخيان
26 1 18/2/1393 

برنامه مدون آماده كردن كانال  17
پركردن +با سيستم دوتاري

آشنائی با ابزار جديد در +كانال
 اندودانتيكس ويژه دندانپزشكان

39303020 
دكتر زهرا هاشم 

 زاده اصفهانی
7
4 2 1/3/1393 

تشخيص در اندودانتيكس آماده  18
حوادث ابزار و +كردن كانال

 39303018 وسايل جديد ويژه دندانپزشكان
دكتر زهرا هاشم 

 زاده اصفهانی
74 2 1/3/13932 

آماده كردن وپركردن كانال و  19
ابزارو وسايل جديد درمان 
دندانهاي تروماتيزه ويژه 

 دندانپزشكان

39303019 
دكتر علی اكبر 

 رضايی
74 2 2/3/1393 

20 
 39303002 پريودانتيكس ويژه دندانپزشكان

دكتر علی اكبر 
 رضايی

75 2 8/3/1393 

 كنفرانس علمی يك روزه آلزايمر 21
182249306 

دكتر سيد عليرضا 
 مروجی

42 4 8/3/1393 

كنفرانس ادواري موضوعات و  22
(  كليه)چالش هاي شايع پزشكی 
 دكتر عليرضا سليمانی

182249308 
دكتر عليرضا 

 فرخيان
27 1 1/3/1393 

كنفرانس ادواري موضوعات و  23
چالش هاي شايع پزشكی 

دكتر ( آنفلونزا وكورونا ويروس)
 زهرا سليمانی

182249308 
دكتر عليرضا 

 فرخيان
22 1 8/3/1393 



كنفرانس ادواري سالمت  24
بيماري هاي داخلی و  )مادران

خانم دكتر اعظم  ( بارداري
 زيلوچيان مقدم

دكتر سيد   182249218
 عليرضا مروجی

60 1 24/3/93 

كنفرانس ادواري موضوعات و  25
تازه )چالش هاي شايع پزشكی 

دكتر جعفر ( هاي درمان ديابت
 شادي

دكتر عليرضا   182249308
 22/3/1393 1 45 فرخيان  

كنفرانس علمی يك روزه سل  26
 و كنترل آن

دكتر محمدرضا   182249305
 28/3/1393 6 50 شريف

كنفرانس علمی يك روزه تازه  27
 182249311 هاي ديابت

دكتر جعفر  
 شادي

70 3 29/3/1393 

كنفرانس علمی يك روزه  28
مقاومت هاي ضد ميكروبی و 

 تجويز منطقی آنتی بيوتيك

دكتر محمدرضا   182249302
 5/4/1393 4 50 شريف

كنفرانس علمی ادواري   29
موضوعات و چالش هاي شايع 

تشخيص و درمان )پزشكی 
دكتر سيد  ( هليكوباكترپيلوري

 محسن رضوي زاده

182249308 
دكتر عليرضا  

 فرخيان
20 1 5/4/1393 

كنفرانس علمی ادواري   30
موضوعات و چالش هاي شايع 

سندرم تحريك بيش ) پزشكی 
دكتر فاطمه  ( از حد تخمدان

 فروزان فرد

182249308 
دكتر عليرضا  

 فرخيان
23 1 19/4/93 



كنفرانس علمی ادواري  31
موضوعات و چالش هاي 

برخورد با )نحوه شايع پزشكی 
(   اختالالت رشد دربچه ها
 دكتر كبري شياسی 

دكتر عليرضا  182249308
 فرخيان

36 1 2/5/1393 

كنفرانس علمی ادواري  32
پيشگيري و درمان سوء 

 مصرف مواد

دكتر فاطمه  182249313
 14/5/1393 1 20 سادات قريشی

كنفرانس علمی ادواري  33
موضوعات و چالش هاي 

بيماري هاي )شايع پزشكی 
دكتر دادود ( شايع چشم 

 آقادوست

دكتر عليرضا  182249308
 فرخيان

32 1 16/5/1393 

برنامه مدون اسهال و يبوست  34
 در اطفال

دكتر محمدرضا  39312006
 23/5/1392 3 12 شريف

)  سمينار بيماري هاي عفونی  35
 (اسهالی و تنفسی

دكتر محمدرضا  192249301
 29/5/1393و / 28/5 11 90 شريف

كنفرانس علمی ادواري  36
موضوعات و چالش هاي 

درمان نوين )شايع پزشكی 
دكتر فريبا ( نارسايی قلبی 

 رايگان

دكتر عليرضا  182249308
 فرخيان

39 1 30/5/1393 

كنفرانس علمی يك روزه  37
 سياست هاي جديد جمعيتی

دكتر سيد عليرضا  182249315
 5/6/1393 4 31 مروجی



كنفرانس علمی يك روزه  38
 سياست هاي جديد جمعيتی

دكتر سيد عليرضا   182249311
 6/6/1393 4 30 مروجی

دكتر حسن   192249311 سمينار تب مالت  39
 افضلی

 12/6/93و  11/6 10 45

كنفرانس علمی يك روزه  40
پيشگيري و درمان سوء  

 مصرف مواد

دكتر فاطمه   182249313
 11/6/93 1 13 سادات قريشی

كنفرانس علمی ادواري   41
موضوعات و چالش هاي 

شايع پزشكی  دكتر عباس  
 ارج

دكتر عليرضا   182249308
 13/6/93 1 26 فرخيان

برنامه مدون بيماري هاي  42
 1سيتم تنفسی در اطفال 

دكتر محمدرضا   39312009
 13/6/93 5 12 شريف

سمينار دو روزه طب و  43
 بهداشت سالمندان

دكتر سيد عليرضا   192249303
 20/6/93و  19/6 10 45 مروجی

كنفرانس علمی ادواري   44
موضوعات و چالش هاي 

اختالالت  ) شايع پزشكی
(  شايع روانپزشكی  اطفال
 دكتر زهرا سپهرمنش 

دكتر عليرضا   182249308
 فرخيان

4 1 27/6/1393 

كنفرانس علمی يك روزه  45
 التور

دكتر محمدرضا   182249304
 شريف

31 5 27/6/1393 



ف
دی

 کد عنوان برنامه ر
 برنامه

 دبیر
 علمی

تعداد  امتیاز
دریافت 
 گواهی

تاریخ 
اجراي 
 برنامه

كنفرانس علمی ادواري روش  1
 182249314 شناسی در تحقيقات كاربردي

دكتر مجتبی 
 صحت

5/1 - 9/7/1393 

2 
كنفرانس علمی ادواري 

موضوعات و چالش هاي شايع 
دكتر رضا رزاقی ( سل)پزشكی 

 متخصص بيماري هاي عفونی 

182249308 
دكتر عليرضا 

 فرخيان
25/1 30 10/7/1393 

3 
برنامه مدون دارو درمانی غدد 

 درون ريز 
39302013 

دكتر 
حميدرضا 

 بنفشه
3 68 10/7/1393 

4 
برنامه مدون دارو درمانی قلب و 

 عروق 
39302006 

دكتر 
حميدرضا 

 بنفشه
3 64 10/7/1393 

5 
برنامه مدون دارودرمانی 

 اختالالت عصبی
39302014 

دكتر 
حميدرضا 

 بنفشه
3 65 11/7/1393 

6 
برنامه مدون دارو درمانی بيماري 

 هاي عفونی
39302015 

دكتر 
حميدرضا 

 بنفشه
3 63 11/7/1393 



كنفرانس علمی ادواري روش  7
 شناسی در تحقيقات كاربردي

182249314 
دكتر مجتبی 

 صحت
1 1 16/7/93 

برنامه مدون بيماري هاي  8
 و سوختگی 2تنفسی در اطفال 

39312010 
دكتر محمدرضا 

 شريف
10 3 17/7/1393 

9 
كنفرانس يك روزه احياي فلبی 

 و ريوي
182249309 

دكتر محسن 
 اديب حاج باقري

46 5 24/7/1393 

10 

كنفرانس علمی ادواري 
موضوعات و چالش هاي شايع 

بيماري هاي شايع )پزشكی 
دكتر احمد ( گوش حلق و بينی

يگانه مقدم  متخصص بيماري 
 هاي عفونی

182249308 
دكتر عليرضا 

 فرخيان
26 1 24/7/1393 

كنفرانس علمی يك روزه  11
 كورونا ويروس

182249318 
دكتر زهرا 
 سليمانی

120 7 29/7/1393 

كنفرانی علمی ادواري  13
پيشگيري و درمان سوء مصرف 

 مواد
182249313 

دكتر فاطمه 
 سادات قريشی

17 1 8/7/1393 

14 

كنفرانس علمی ادواري 
موضوعات و چالش هاي شايع 

دكتر معيري  ( كهير)پزشكی 
 متخصص بيماري هاي پوست

182249308 
دكتر عليرضا 

 قرخيان
35 1 8/8/1393 



15 
 22/8/1393و  21/8 10 80 دكتر فريبا رايگان ECG 192249313سمينار 

كنفرانس علمی ادواري روش   16
 21/8/1393 1 10 دكتر مجتبی صحت 182249314 شناسی در تحقيقات كاربردي

كنفرانس علمی ادواري موضوعات و  17
تفسير )چالش هاي شايع پزشكی 

گرافی قفسه سينه و روشهاي جديد  
تصوير برداري دكتر حميدرضا 

 طاالري
182249308 

دكتر عليرضا 
 قرخيان

30 1 22/8/1393 

كنفرانس علمی ادواري پيشگيري و  18
 182249313 درمان سوء مصرف مواد 

دكتر فاطمه سادات 
 قريشی

12 1 24/8/1393 

كنفرانس علمی ادواري روش   19
 29/8/1393 1 10 دكتر مجتبی صحت 182249314 شناسی در تحقيقات كاربردي

مفاهيم، تكنيك )مقابله با اضطراب  20
ها و روش هاي نوين درمان هاي  

 5/9/1393 3 55 دكتر عبداله اميدي 182249318 (روان شناختی و دارويی

21 
كنفرانس علمی ادواري موضوعات و 

 HIV ))چالش هاي شايع پزشكی 
 دكتر منصوره مومن هروي

182249308 
دكتر عليرضا 

 فرخيان
32 1 6/9/1393 

كنفرانس علمی آموزش پرستاران  22
شاغل در مراكز درمان سوء مصرف 

 182249317 مواد
دكتر فاطمه سادات 

 قريشی
15 5 10/9/1393 

سمينار بررسی مشكالت حقوق  23
 13/9/1393و  12/9 9 120 دكتر مجتبی صحت 192249305 حرفه اي پزشكی



24  
علمی ادواري روش  كنفرانس 

 182249314 شناسی در تحقيقات كاربردي
دكتر مجتبی  

 صحت
10 1 13/9/1393 

25 
 5 50 فرزانه صابري 192249307 1سميار زايمان فيزيولوژيك 

و  16/9
17/9/1393 

كنفرانس علمی ادواري   26
موضوعات و چالش هاي 

 -كمردرد)شايع پزشكی 
دكتر اسماعيل  ( ديسكوپاتی

 فخاريان  

182249308 
دكتر عليرضا  

 فرخيان
40 1 20/9/1393 

كنفرانس علمی ادواري   27
پيشگيري و درمان سوء  

 مصرف مواد

دكتر فاطمه   182249313
 20/9/1393 2 18 سادات قريشی

سمينار دو روز تشخيص   28
 192249312 ودرمان آريتمی هاي قلبی

دكتر فريبا  
 رايگان 

55 7 
و  24/9

25/9/1393 

سمينار دوروزه بيماري هاي   29
 (اسهالی و تنفسی)عفونی 

دكتر محمدرضا   192249302
 10 90 شريف

و 26/9
27/9/1393 

كنفرانس علمی ادواري روش   30
 شناسی در تحقيقات كاربردي

182249314 
دكتر مجتبی  

 صحت
10 1 27/9/1393 



15 
 22/8/1393و  21/8 10 80 دكتر فريبا رايگان ECG 192249313سمينار 

كنفرانس علمی ادواري روش  16
 182249314 شناسی در تحقيقات كاربردي

دكتر مجتبی 
 صحت

10 1 21/8/1393 

كنفرانس علمی ادواري موضوعات  17
تفسير )و چالش هاي شايع پزشكی 

گرافی قفسه سينه و روشهاي 
جديد تصوير برداري دكتر 

 حميدرضا طاالري
182249308 

دكتر عليرضا 
 قرخيان

30 1 22/8/1393 

كنفرانس علمی ادواري پيشگيري  18
 182249313 و درمان سوء مصرف مواد 

دكتر فاطمه 
 سادات قريشی

12 1 24/8/1393 

كنفرانس علمی ادواري روش  19
 182249314 شناسی در تحقيقات كاربردي

دكتر مجتبی 
 صحت

10 1 29/8/1393 

مفاهيم، تكنيك )مقابله با اضطراب  20
ها و روش هاي نوين درمان هاي 

 182249318 (روان شناختی و دارويی
دكتر عبداله 

 اميدي
55 3 5/9/1393 

21 
كنفرانس علمی ادواري موضوعات 

 ))و چالش هاي شايع پزشكی 
HIV دكتر منصوره مومن هروي 

182249308 
دكتر عليرضا 

 فرخيان
32 1 6/9/1393 

كنفرانس علمی آموزش پرستاران  22
شاغل در مراكز درمان سوء مصرف 

 182249317 مواد
دكتر فاطمه 
 سادات قريشی

15 5 10/9/1393 



23  
بررسی مشكالت حقوق  سمينار 

 حرفه اي پزشكی
192249305 

دكتر مجتبی  
 صحت

120 9 
و  12/9

13/9/1393 

كنفرانس علمی ادواري روش   24
 182249314 شناسی در تحقيقات كاربردي

دكتر مجتبی  
 صحت

10 1 13/9/1393 

25 
 5 50 فرزانه صابري 192249307 1سميار زايمان فيزيولوژيك 

و  16/9
17/9/1393 

كنفرانس علمی ادواري   26
موضوعات و چالش هاي شايع 

( ديسكوپاتی -كمردرد)پزشكی 
 دكتر اسماعيل فخاريان 

182249308 
دكتر عليرضا  

 فرخيان
40 1 20/9/1393 

كنفرانس علمی ادواري   27
پيشگيري و درمان سوء مصرف 

 مواد

دكتر فاطمه   182249313
 20/9/1393 2 18 سادات قريشی

سمينار دو روز تشخيص   28
 192249312 ودرمان آريتمی هاي قلبی

دكتر فريبا  
 رايگان 

55 7 
و  24/9

25/9/1393 

سمينار دوروزه بيماري هاي   29
 (اسهالی و تنفسی)عفونی 

دكتر   192249302
محمدرضا 

 شريف

90 10 
و 26/9

27/9/1393 

30  
علمی ادواري روش  كنفرانس 

 182249314 شناسی در تحقيقات كاربردي
دكتر مجتبی  

 صحت
10 1 27/9/1393 



ف
دی

 کد عنوان برنامه ر
 برنامه

 دبیر
 علمی

تعداد  
شرکت  
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ  
اجراي 
 برنامه

ويژه  1برنامه مدون داخلی  1
 پزشكان عمومی

39301015 
دكتر فريبا  

 رايگان
34 6 4/10/1393 

كنفرانس علمی ادواري   2
موضوعات و چالش هاي  

نحوه برخورد  )شايع پزشكی
با سندرم دردهاي  

دكتر كمال اصالت  (مزمن
 منش

182249308 
دكتر  

عليرضا  
 فرخيان

23 1 4/10/1393 

كنفرانس علمی ادواري   3
پيشگيري و درمان سوء  

 مصرف مواد
182249313 

دكتر  
فاطمه  
سادات  
 قريشی

14 1 9/10/1393 

كنفرانس علمی ادواري   4
روش شناسی در تحقيقات  

 كاربردي  
182249314 

دكتر  
مجتبی  
 صحت  

- 1 11/10/139
3 

5 
 192249308    2سمينار زايمان فيزيولوژيك 

فرزانه  
 صابري

و   14/10 6 60
15/10/93 

كارگاه طب مبتنی بر شواهد  6
 ويژه پزشكان  

292249302 
دكتر  

مجتبی  
 صحت

و  20/10 2 19
21/10/93 



 
 
 
7 
 

كنفرانس علمی ادواري  
موضوعات و چالش هاي شايع 

( و درمان آن  BPH) پزشكی
 دكتر حسين محمودي

 

182249308 
دكتر عليرضا  

 فرخيان  
27 1 25/10/1393 

سمينار دو روزه تشخيص و  8
 برخورد با سندرم هاي بالينی   

192249314 
دكتر فريبا  

 رايگان  
و 24/10 7 52

25/10/1393 

كارگاه طب مبتنی بر شواهد   9
ويژه پرستاران، پراپزشكان و  

 ماماها 
292249301 

دكتر مجتبی  
 صحت 

و /27/10 2 30
28/10/1393 

كنفرانس علمی ادواري   10
موضوعات و چالش هاي شايع 

 )پزشكی 
182249308 

دكتر عليرضا  
 فرخيان  

26 1 2/11/1393 

11 
 39306025 1برنامه مدون فصل پستان 

دكتر نوشين  
 سادات موسوي

6 11 6/11/1393 

كنفرانس علمی يك روزه  12
پيشگيري و درمان سوء مصرف 

 مواد
182249313 

دكتر فاطمه  
 سادات قريشی

6 1 7/11/94 

سمينار گروه درمانی ويژه  13
روانشناسان مراكز درمان سوء  

 مصرف مواد
192249315 

دكتر فاطمه  
 سادات قريشی  

30 2 7/11 
 8/11/1393و



14 
كنفرانس علمی ادواري روش 
 شناسی در تحقيقات كاربردي 

 9/11/1393 1 - دكتر مجتبی صحت  182249314

15 
كارگاه آشنايی با اصول طراحی و 
اجراي آموزش  بالينی،گزارش 
 صبحگاهی و آموزش سرپايی

292249303 
دكتر سيد محسن 

 رضوي زاده
27 2 12/11/1393 

سمينار دو روزه گروه درمانی ويژه  16
روانشناسان مراكز درمان  سوء 

 مصرف مواد
192249315 

دكتر فاطمه سادات 
 قريشی

 8/11/1393و 7/11 2 30

كنفرانس علمی ادواري موضوعات  17
و جالش هاي شايع پزشكی 

ديابت در حاملگی خانم دكتر الهه )
 (مصداقی نيا

 16/11/1392 1 19 دكتر عليرضا فرخيان 182249308

18 
و 19/11 7 66 فرزانه صابري 192249309   3سمينار زايمان فيزيولوژيك 

20/11/1393 

كنفرانس علمی ادواري روش  19
 شناسی در تحقيقات كاربردي 

 23/11/1393 1 - دكتر مجتبی صحت  182249314

كنفرانس علمی يك روزه ابوال و  20
 تب هاي خونيزي دهنده

182249319 
دكتر منصوره مومن 

 هروي
72 3 30/11/1393 

21 
كنفرانس علمی ادواري موضوعات 

تب )و چالش هاي شايع پزشكی
در كودكان دكتر محمدرضا 

 (شريف

 30/11/1393 1 17 دكتر عليرضا فرخيان  182249308



كنفرانس علمی ادواري اورژانس  22
بيماري ) هاي داخلی و جراحی 

هاي عفونی دكتر عليرضا  
 (باقري

182249320 
دكتر زهرا چيت  

 سازبان 
25 1 4/12/1393 

كنفرانس علمی ادواري روش   23
 شناسی در تحقيقات كاربردي  

182249314 
دكتر مجتبی  

 صحت 
- 1 7/12/1393 

كنفرانس علمی يك روزه اصول   24
 مصاحبه انگيزشی  

182249319 
دكتر فاطمه  

 سادات قريشی  
32 2 8/12/1393 

25 
و 10/12 8 64 فرزانه صابري 192249310 4سمينار زايمان فيزيولوژيك 

11/12/1393 

كنفرانس علمی ادواري   26
موضوعات و چالش هاي شايع 

دكتر  ( تغذيه سالم )پزشكی 
 محسن تقی زاده

182249308 
دكتر عليرضا  

 فرخيان  
21 1 14/12/1393 

كنفرانس علمی ادوار اورژانس  27
بيماري )هاي داخلی و جراحی 

دكتر سيده ليال  (هاي قلبی
 حسينی نژاد

182249320 
دكتر زهرا چيت  

 سازيان 
16 1 18/12/1393 

كنفرانس علمی ادواري روش   28
 شناسی در تحقيقات كاربردي  

182249314 
دكتر مجتبی  

 صحت 
- 1 21/12/1393 



ف
دی

 ر

 دبیر کدبرنامه عنوان برنامه
 علمی

تعداد 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ اجراي 
 برنامه

1 
كنفرانس علمی ادواري موضوعات و  
چالش هاي شايع پزشكی با موضوع  

 خارش خانم دكتر رضوا ن طاليی
182249405 

دكتر عليرضا 
 فرخيان

22 1 20/1/1394 

2 
كنفرانس علمی ادواري اورژانس هاي 
داخلی و جراحی با موضوع روانپزشكی 

 دكتر محمد غياثوند
182249320 

دكتر زهرا چيت 
 سازيان

20 1 24/1/1394 

برنامه مدون ويژه داروسازان دارو  درمانی   3
 زنان و زايمان

39302012 
دكتر حميدرضا  

 بنفشه
58 4 20/1/1394 

برنامه مدون ويژه داروسازان دارو درمانی  4
 بيماري  هاي گوارشی  

39302008 
دكتر حميدرضا  

 بنفشه 
58 4 20/1/1397 

برنامه مدون ويژه داروسازان مباحث  5
 39302003 3اجتماعی حرفه اي 

دكتر حميدرضا  
 بنفشه

58 3 21/1/1394 

برنامه مدون ويژه داروسازان اختالالت  6
 عصبی 

39302014 
دكتر حميد رضا  

 بنفشه 
58 4 21/1/1394 

7 

كنفرانس علمی ادواري موضوعات و  
چالش هاي شايع پزشكی با موضوع  

تجويز آنتی بيوتيك  ها در اطفال دكتر 
 محمدرضا شريف

182249405 
دكتر عليرضا 

 فرخيان
19 1 27/1/1394 

 جدول توزيع فراواني برنامه هاي آموزش مداوم اجراء شده براي مشمولين قانون آموزش مداوم

 1394در سال  

 



8 
برنامه مدون آماده كردن 

وپركردن كانال و ابزارو وسايل 
 جديد درمان دندانهاي تروماتيزه

39303019 
دكتر گلسا  
 صالحی مهر

68 1 27/1/94 

برنامه مدون دندانپزشكی   9
 39303012 1كودكان 

دكتر مارال  
 جعفري

67 1 27/1/94 

 39303002 برنامه مدون پريودانتيكس 10
دكتر مسعود  گل  

 شاه
67 2 28/1/94 

11 
كنفرانس علمی ادواري  

 روانپزشكی و جامعه 
182249401 

دكتر افشين  
 احمدوند

5 1 30/1/94 

12 

كنفرانس علمی ادواري  
موضوعات و چالش هاي شايع 
پزشكی با موضوع پاركينسون  

 دكتر ابراهيم كوچكی

182249405 
دكتر عليرضا  

 فرخيان  
14 1 3/2/94 

 39303011  3برنامه مدون ترميمی  13
دكتر  

محمدحسين  
 سلطانی

77 1 3/2/94 

14 
برنامه مدون مروري بر مراحل 

 مختلف درمان ريشه  
39303017 

دكتر گلسا  
 صالحی مهر 

76 1 3/2/94 

15 
مدون راديولوژي دهان و برنامه 

 فك و صورت  
39303001 

دكتر زهرا هاشم  
 زاده 

76 1 4/2/94 



16 
برنامه مدون پاتولوژي دهان و فك 

 و صورت 
39303004 

دكتر زهرا هاشم 
 زاده 

76 1 4/2/94 

17 
كنفرانس علمی يك روزه تشخيص 
 و درمان نوين سندرم حاد كرونري

182249403 
دكتر حسن رجبی 

 مقدم 
43 8 10/2/94 

18 
كنفرانس علمی ادواري روانپزشكی 

 community and) در جامعه
psychiatry 

182249401 
دكتر افشين 

 احمدوند
4 1 13/2/94 

19 
كنفرانس علمی يك روزه نظام 

 17/2/94 6 36 دكتر حسن احترام 188249402 (هموويژالنس)مراقبت از خون 

20 

كنفرانس علمی ادواري موضوعات و 
چالش هاي شايع پزشكی با موضوع 
بررسی اختالل تست هاي دكتر سيد 

 فخرالدين صدر 

182249405 
دكتر عليرضا 

 فرخيان 
20 1 17/2/94 

  
كنفرانس علمی يك روزهبررسی 
روشهاي جديد و قديم سلولی 
 مولكولی در تحقيقات سلولی

 19/2/94     دكتر حسن حسنی   

 292249405 كارگاه خود مراقبتی در جوانان  21
دكتر سيد عليرضا 

 مروجی
27 2 22/2/94 

 292249404 كارگاه خود مراقبتی در جوانان  22
دكتر سيد عليرضا 

 مروجی
15 2 23/2/94 

23 
سمينار آشنايی با تاز ه هاي 

 واكسيناسيون 
192249401 

دكتر محمدرضا 
 شريف

 24/2/94و 23/2 8 118



23 
سمينار آشنايی با تاز ه هاي  

 واكسيناسيون  
192249401 

دكتر  
محمدرضا 

 شريف
 24/2/94و 23/2 8 118

24 
كنفرانس علمی ادواري اورژانس 

 هاي داخلی و جراحی  
182249320 

دكتر زهرا  
 چيت سازيان

28 1 24/2/94 

25 
كارگاه توانمند سازي اعضاء هيات 

 و MiniCEX علمی آزمون
DOPS 

292249401 
دكتر سيد  

محسن رضوي  
 زاده 

28 2 30/2/94 

26 
كارگاه آشنايی با اصول طراحی و 

اجراي آموزش بالينی،گزارش  
 صبحگاهی و آموزش سرپايی

292249402 
دكتر سيد  

محسن رضوي  
 زاده

17 2 31/2/94 

27 

كنفرانس علمی ادواري  
موضوعات و چالش هاي شايع 

  BAD NEWSپزشكی موضوع 
 دكتر افشين احمدوند

182249405 
دكتر عليرضا  

 فرخيان  
12 1 31/2/94 

28 
كنفرانس علمی يك روزه غربال  
گري و تشخيص زودرس سرطان 

 هاي زنان
182249404 

دكتر زهرا  
 واحدپور فرد

63 11 31/2/94 

29 

كنفرانس علمی ادواري  
 روانپزشكی در جامعه

(community and 
psychiatry 

182249401 
دكتر افشين  

 احمدوند
8 1 3/3/94 

 192249409 سمينار دو روزه آسم و آلرژي   30
دكتر مرضيه  

 حيدرزاده  
 7/3/94و 6/3 11 62



31 
کنفرانس علمی ادواري موضوعات و  
چالش هاي شایع پزشکی با موضوع 

 متوبوز  دکتر طیبه هاشمی آرانی  
182249405 

دکتر علیرضا 
 فرخیان  

20 1 7/3/94 

32 
کارگاه آموزش پیشرفته استفاده از سوزن 

 خشك
292249406 

دکتر امیرمسعود  
 عرب

11 2 8/3/94 

33 
کنفرانس علمی یك روزه بیماري هاي 

 قلبی در بارداري  
182249410 

دکتر  نرگس 
 سادات رضوي 

33 5 11/3/94 

34 
کنفرانس علمی یك روزه بیماري هاي 

 قلبی در بارداري  
182249409 

دکتر نرگس سادات 
 رضوي

36 5 12/3/94 

35 
کنفرانس علمی یك روزه طب سنتی در 

 بارداري
182249407 

دکتر سید علیرضا  
 مروجی  

48 3 19/3/94 

36 
کنفرانس علمی یك روزه طب سنتی در 

 بارداري
182249408 

دکتر سید علیرضا  
 مروجی  

26 3 20/3/94 

37 
کارگاه آموزشی تدریس مبتنی بر هوش 

 هیجانی
292249409 

دکترسید محسن  
 رضوي زاده

6 2 20/3/94 

 21/3/94و /20/3 9 56 دکتر مهدي رجبی   192249408 ریوي -سمینار دوروزه احیاي قلبی 38

39 
کنفرانس علمی ادواري روش شناسی در 

 تحقیقات کاربردي
 21/3/94 1 1 دکتر مجتبی صحت   182249315

40 
کنفرانس علمی ادواري روانپزشکی در 

 community and psychiatry) جامعه
182249401 

دکتر افشین  
 احمدوند

11 1 24/3/94 

42 
کنفرانس علمی ادواري اورژانس هاي 

 بیماري هاي داخلی و جراحی
 24/3/94 1 19 زهرا چیت سازیان 182249320

43 

کنفرانس علمی ادواري موضوعات و  
 چالش هاي شایع پزشکی با موضوع 
رهنمودهاي مهم تغذیه در ماه رمضان 

 دکتر ذات اله عاصمی

182249405 
دکتر علیرضا 

 فرخیان  
20 1 28/3/94 



ف
دی

 ر

 کد عنوان برنامه
 برنامه

 دبیر
 علمی

تعداد 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ اجراي 
 برنامه

1 

کنفرانس علمی ادواري موضوعات و 
چالش هاي شایع 

اصول ( تشخیص و درمان)1پزشکی
آنتی بیوتیك تراپی دکتر علیرضا 

 شریف

182249405 
دکتر 

علیرضا 
 فرخیان 

12 1 11/4/94 

2 

کنفرانس علمی ادواري موضوعات و 
چالش هاي شایع 

(  تشخیص و درمان)1پزشکی
تغییرات جدید گایدالین فشارخون 

 دکتر الهیار گالبچی

182249405 
دکتر 

علیرضا 
 فرخیان 

23 1 25/4/94 

سمینار بیماري هاي عفونی  3
 192249404 )اسهالی و تنفسی)

دکتر 
محمدرضا 

 شریف
و  30/4 8 50

31/4/94 

4 

کنفرانس علمی ادواري موضوعات و 
چالش هاي شایع 

(  تشخیص و درمان)1پزشکی
تشخیص و درمان 

هلیکوباکترپیلوري دکتر سید محسن 
 رضوي زاده

182249405 
دکتر 

علیرضا 
 فرخیان 

16 1 8/5/94 

5 
کنفرانس علمی ادواري روانپزشکی 

 community and) در جامعه
psychiatry دکتر  -سیگار

 ابوالفض احیایی

182249401 
دکتر 

افشین 
 احمدوند

8 1 11/5/94 

6 
کنفرانس علمی ادواري روانپزشکی 

 community and) در جامعه
psychiatry  دکتر علی  –اضطراب

 فیروزي زاده

182249401 
دکتر 

افشین 
 احمدوند

2 1 25/5/94 

7 
کنفرانس علمی ادواري اورژانس 
 هاي بیماري هاي داخلی و جراحی

برخورد با بیماران مراجعه کننده به  
 دکتر رضا فروزانفرد –اورژانس 

182249320 
دکتر زهرا 

چیت 
 سازیان  

12 1 26/5/94 



8 

كنفرانس علمی ادواري موضوعات و 
چالش هاي شايع 

(  تشخيص و درمان)1پزشكی
طبی و )درمانهاي نوين سنگ كليه 

 دكتر حميدرضا آرزه گر( جراحی 

182249405 
دكتر عليرضا 

 فرخيان 
12 1 5/6/94 

 39301056   1برنامه مدون طب كار  9
دكتر حميدرضا 

 صابري
35 1 7/6/94 

 39301057 2برنامه مدون طب كار  10
دكتر حميدرضا 

 صابري
37 1 8/6/94 

 39301058 3برنامه مدون طب كار  11
دكتر حميدرضا 

 صابري
36 1 9/6/94 

 39301059 4برنامه مدون طب كار  12
دكتر حميدرضا 

 صابري
35 1 10/6/94 

 39301060 5برنامه مدون طب كار  13
دكتر حميدرضا 

 صابري
32 1 11/6/94 

14 

كنفرانس علمی ادواري اورژانس 
 هاي بيماري هاي داخلی و جراحی

دكتر محمد  پايش همودينامك
 مهدوي پناه

182249320 
دكتر زهرا چيت 

 سازيان 
2 1 11/6/94 

15 
كنگره بين المللی فيزيولوژي و 

 فارماكولوژي ايران
1101921 

دكتر محمود 
 سالمی 

123 30 
لغايت  15/6/94

20/6/94 



16 

کنفرانس علمی ادواري موضوعات و 
تشخیص )1چالش هاي شایع پزشکی

نحوه برخورد با آنمی دکتر ( و درمان
 مجید احسانی 

182249405 
دکتر علیرضا 

 فرخیان 
9 1 19/6/94 

17 
برنامه مدون بیماري هاي عفونی در 

 39312023  4اطفال 
دکتر محمدرضا 

 شریف
5 2 26/6/94 

18 

کنفرانس علمی ادواري اورژانس هاي 
بیماري هاي داخلی و جراحی 

مسمومیت هاي دارویی دکتر مهشید 
 منوري

182249320 
دکتر زهرا چیت 

 سازیان  
3 1 26/6/94 

 292249410 کارگاه تغذیه در دیابت  19
دکتر محسن تقی 

 زاده
 1/7/94و  31/6/94 3 11

ف
دی

 ر

 کد عنوان برنامه
 برنامه

 دبیر
 علمی

تعداد 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد
 سخنران

تاریخ اجراي 
 برنامه

1 

کنفرانس هاي علمی ادواري 
روانپزشکی و جامعه 

)community and psychiatry)  

  

182249401 

دکتر 
افشین 
 احمدوند

8 1 5/7/94 

 39312022 (3)بیماریهاي عفونی در اطفال 2

دکتر 
محمدرضا 

 شریف

30 3 9/7/94 

3 
کنگره موج سوم رفتار درمانی 

 شناختی
11015164 

دکتر 
عبداله 
 امیدي

36 11 

15/7/94 
لغایت 

17/7/94 

4 
کنفرانس علمی یك روزه مقاومت 
هاي ضد میکروبی و تجویز منطقی 

 آنتی بیوتیك

182249413 

دکتر 
حمیدرضا 

 بنفشه

87 3 23/7/94 



5 

 
هاي علمی ادواري كنفرانس 

روانپزشكی و جامعه 
)community and 

psychiatry)  
  

182249401 
دكتر افشين 

 احمدوند
8 1 26/7/94 

6 
كنفرانس علمی يك روزه نحوه 

 برخورد با هايپرليپدمی
182249418 

دكتر عليرضا 
 فرخيان

9 1 30/7/94 

7 
اسهالی )سمينار بيماري هاي عفونی 

 (و تنفسی
192249405 

دكتر 
محمدرضا 

 شريف

53 6 
لغايت  29/7/94

30/7/94 

8 
كنفرانس ادواري پيشگيري و درمان 

 سوء مصرف مواد
182249415 

فاطمه سادات 
 قريشی

14 1 4/8/94 

9 
كنفرانس علمی ادواري جراحی 

 عمومی
 4/8/94 نفر 1 نفر2 دكتر ليال غفور 182249416

 29224943 كارگاه روش هاي آموزش بالينی 10
دكتر منصوره 
 مومن هروي

 6/8/94 نفر 3 نفر 3

11 

كنفرانس علمی ادواري موضوعات و 
تشخيص )1چالش هاي شايع پزشكی

 (و درمان
182249405 

دكتر عليرضا 
 فر خيان

 7/8/94 نفر 1 نفر 9



12 

كنفرانس علمی يك روزه 
تشخيص و برخورد با 

 هيپرليپدمی

182249412 

دكتر 
عليرضا 
 فرخيان

17 
 نفر

 7/8/94 نفر 6

13 
كنفرانس علمی ادواري 

 جراحی عمومی
182249416 

دكتر ليال 
 غفور

 11/8/94 نفر 1 نفر 4

14 

 –كارگاه غربالگري 
تشخيص و درمان 

 هيپوتيروئيدي نوزادان و

pku 

29224948 

دكتر سيد 
عليرضا 
 مروجی

18 
 نفر

 12/8/94 نفر 4

15 
كنفرانس علمی يك روزه 

 عفونت و حاملگی
182249411 

منصوره 
مومن 
 هروي

38 
 نفر

 13/8/94 نفر 6

16 

كنفرانس علمی يك روزه 
در   MS يافته هاي

 پرتوشناسی

182249427 

دكتر 
حميدرضا 
 طاالري

 14/8/94 تفر 1 نفر 5

17 
كنفرانس علمی يك روزه 

 تازه هاي لوپوس
182249422 

دكتر كمال  
اصالت 
 منش

12 
 نفر

10 
 نفر

14/8/94 



18 

کنفرانس علمی ادواري 
 روانپزشکی در جامعه

(community and 
psychiatry) 

182249401 
دکتر افشین 

 احمدوند
 17/8/94 نفر 1 نفر 7

19 

 –کارگاه غربالگري 
تشخیص و درمان 

 هیپوتیروئیدي نوزادان و

pku 

29224947 

دکتر سید 
علیرضا 
 مروجی

 19/8/94 نفر 4 نفر21

20 
کنفرانس ادواري پیشگیري 

 و درمان سوء مصرف مواد
182249415 

فاطمه 
سادات 
 قریشی

12 
 نفر

 20/8/94 نفر 1

21 
کارگاه تغذیه و بیماري هاي 

 قلب و عروق
292249411 

دکتر محسن 
 تغی زاده

10 
 نفر

 نفر 3
لغایت  20/8/94

21/8/94 

22 
کنفرانس علمی یك روزه 

 تازه هاي نوین دیابت
182249417 

دکتر جعفر 
 شادي

100
 نفر

 21/8/94 نفر 3

23 
کنفرانس علمی ادواري 

 جراحی عمومی
182249416 

دکتر لیال 
 غفور

10 
 نفر

 25/8/94 نفر 1

24 
کنفرانس عملی یك روزه 

 پاپ اسمیر
182249430 

دکتر زهرا 
واحد پور 

 فرد

15 
 نفر

 27/8/94 نفر 1

25 
کارگاه اختالالت شایع 

 روانپزشکی
292249414 

دکتر افشین 
 احمدوند

13 
 نفر

 3/9/94 نفر 4

26 
کتفرانس علمی یك روزه 

 تشنج
182249431 

دکتر سید 
 علی مسعود

 4/9/94 نفر 1 نفر 3



27 

کنفرانس علمی یك روزه 
بیماري هاي دریچه اي 
قلب و روش هاي نوین 

 درمان

182249414 

دکتر 
نرگس 
سادات 
 رضوي

12 
 نفر

 5/9/94 نفر 6

28 

کنفرانس علمی ادواري 
 روانپزشکی در جامعه

(community and 
psychiatry) 

182249401 

دکتر 
افشین 
 احمدوند

 8/9/94 نفر 1 نفر 8

29 
کنفرانس علمی ادواري 

 جراحی عمومی
182249416 

دکتر لیال 
 غفور

 9/9/94 نفر 1 نفر 8

30 

کنفرانس ادواري 
پیشگیري و درمان سوء 

 مصرف مواد

182249415 

دکتر فاطمه 
سادات 
 قریشی

 16/9/94 تشکیل نشد

31 
کارگاه اختالالت شایع 

 روانپزشکی
292249413 

دکتر 
افشین 
 احمدوند

20 
 نفر

 17/9/94 نفر 4

32 
کنفرانس علمی ادواري 

 جراحی عمومی
182249416 

دکتر لیال 
 غفور

 23/9/94 تشکیل نشد

33 
سمینار آشنایی با تازه 

 هاي واکسیناسیون
192249402 

دکتر 
محمدرضا 

 شریف

 نفر10 117
لغایت  25/9/94

26/9/94 

34 

کنفرانس علمی ادواري 
 روانپزشکی در جامعه

(community and 
psychiatry) 

182249401 

دکتر 
افشین 
 احمدوند

 29/9/94 نفر 1 6



ف
دی

 ر

تعداد   دبیرعلمی کدبرنامه عنوان برنامه
شرکت  
 کنندگان

 تعداد
سخنر

 ان

تاریخ  
اجراي 
 برنامه

1 
کارگاه حمایت هاي 

 روانی در بالیا
292249412 

دکتر 
افشین 
 احمدوند

28 3 3/10/1394 

2 
کنفرانس علمی یك روزه 
تستهاي آزمایشگاهی در 

 بیماریهاي مفصلی

182249423 
دکتر بتول 

 زمانی
9 1 6/10/94 

3 
کنفرانس علمی ادواري 

 جراحی عمومی
182249416 

دکتر لیال 
 غفور

6 2 7/10/94 

4 
 کنفرانس علمی یك روزه

MS 
182249428 

دکتر سید 
 علی مسعود

38 8 10/10/94 

5 
کنفرانس علمی یك روزه 

 بیماریهاي زانو
182249433 

دکتر 
غالمرضا 
 خسروي

2  1 10/10/94 

6 
کنفرانس علمی یك روزه 

پاتولوژي سندرم هاي 
 سوء جذب

182249435 
دکتر حسن 

 احترام
4 1 15/10/94 



7 
سمينار آشنايی با تازه هاي  

 واكسيناسيون
192249403 

دكتر  
محمدرضا 

 شريف

50 8 
16/10/1394 

لغايت  
17/10/1394 

8 
كنفرانس علمی ادواري روانپزشكی 

 community and) در جامعه

psychiatry) 

 دكتر احمدوند 182249401
تشكيل نشده  

 است
20/10/94 

9 
كنفرانس علمی ادواري جراحی 

 عمومی
 21/10/94 1 7 دكتر ليال غفور 182249416

10 
كنفرانس علمی ادواري مبانی طب 

 سنتی
182249432 

دكتر مهدي  
 برهانی

4 1 22/10/94 

 192249407 سمينار احياي نوزادان 11
دكتر احمد   

 صفري
 نفر 1 120

لغايت  23/10/94
24/10/94 

12 
كنفرانس علمی ادواري مبانی طب 

 سنتی
182249432 

دكتر مهدي  
 برهانی

1 1 24/10/94 

13 
كنفرانس علمی يك روزه كورونا 

 ويروس
 27/10/94 8 15 زهرا سليمانی 182249421



14 
كنفرانس علمی ادواري مبانی 

 طب سنتی
182249432 

دكتر مهدي 
 برهانی

1 1 29/10/94 

  
كنفرانس ادواري پيشگيري و 

 درمان سوء مصرف مواد
182249415 

دكتر فاطمه 
 سادات قريشی

8 1 29/10/94 

15 
كنفرانس علمی ادواري جراحی 

 عمومی
 5/11/94 برگزار نشد دكترليال غفور 182249416

16 
سمينار بيماري هاي عفونی 

 (اسهالی و تنفسی)

192249406  153272 12 50 
لغايت  7/11/94

8/11/94 

17 

كنفرانس علمی ادواري 
 روانپزشكی در جامعه

(community and 
psychiatry) 

182249401 
دكتر افشين 

 احمدوند
10 1 11/11/94 

18 

كارگاه تغييرات ژنتيكی، 
بيوشيميايی و بافتی در بيماران 

 مبتال به واريكوسل

292249418 
دكتر حسن 

 حسنی
5 7 

لغايت  13/11/94
15/11/94 

19 
كنفرانس علمی يك روزه 

 مشكالت شايع گردن
182249436 

دكتر اسماعيل 
 فخاريان

4 2 14/11/94 



20 
سمينار دوروزه پيشگيري و 
 درمان گزش جانوران زهري

192249410  166620 40 20 

14/11/94 
لغايت 

15/11/94 

21 
كنفرانس ادواري پيشگيري و 

 درمان سوء مصرف مواد
182249415 

دكتر فاطمه 
 سادات قريشی

12 1 19/11/94 

22 
كنفرانس علمی ادواري جراحی 

 عمومی
 19/11/94 برگزار نشد دكترليال غفور 182249416

23 

كنفرانس علمی ادواري 
 روانپزشكی در جامعه

(community and 
psychiatry) 

182249401 
دكتر افشين 

 احمدوند
 2/12/94 نفر 1 10

24 
كنفرانس علمی ادواري جراحی 

 عمومی
 3/12/94 تشكيل نشد دكترليال غفور 182249416

25 

كنفرانس علمی يكروزه تغذيه 
درمانی در بيماريهاي قلبی 

 عروقی

182249425 
دكتر محسن 

 تقی 
7 1 13/12/94 

26 
كنفرانس ادواري پيشگيري و 

 درمان سوء مصرف مواد
182249415 

دكتر فاطمه 
 سادات قريشی

  1 22/12/94 



 یک چند هب استادی خود شاد شدیم                                          یک چند هب کودکی باستاد شدیم 
 از خاك رد آمدیم و رب باد شدیم                                     پایان سخن شنو هک ما را هچ رسید 


