
 روزاه    
 (1392سال ) رد    معاونت آموزشي دااگشنه علوم زپشكي كاشان

 
 سید محسن میری : تهیه و میظنت 







هزم اعضبی هیئت علمی دانشگبه   

 تعذاد عٌَاى
 درصذ ثِ کل اعضبی 

 علوی ّیئت 

 5/17 10 استاد

 21/26 40 دانشیار

 48/85 80 استادیار

 27/58 43 مربی

 100 173 جمع 



 تعداد اعضبی هیئت علمی بزحسب مزتبه و دانشكده
 

 دانشكذه پسشكی دانشكذه بهذاشت

 هرثی اظتبد داًشیبر اظتبديبر هرثی
اظتبديب

 اظتبد داًشیبر ر

9 3 3 2 3 76 30 7 

 ًفر116 جوع  ًفر17 جمع 

 دانشكذه پرستاري و مامایی پیراپسشكیدانشكذه 

 اظتبد داًشیبر اظتبديبر هرثی اظتبد داًشیبر اظتبديبر هرثی

8 5 2 - 21 2 1 1 

 ًفر25 جوع  ًفر15 جمع 

 ًفر173: تعذاد کل اعضبی ّیئت علوی داًشگبُ 



1392تعذاد اعضبی َیئت علمی ارتقب یبفتٍ در سبل   

 تعذاد   هرتجِ 

 3 اظتبدی

 6 داًشیبری

 0 اظتبديبری  

 9 جوع



 تعداد دانشجو بز حسب مقطع

دانشجویان به تفکیک  
 مقطع

 6 (ph.D)دكتري تخصصي

2428 

 7 دكتري تخصصي پژوهشي

 34 كارداني

 115 دستیاري تخصصي بالیني

 167 كارشناسي ارشذ ناپیوسته

 198 كارشناسي  ناپیوسته

 612 دكتري عمومي

 1289 كارشناسي  



 167 کبرشٌبظی ارشذ 

 115 دستیار 

 نفر 7 دكتري تخصصی پصوهشی

 نفرPh.D 6دكتري  

 295 جمع 

تعذاد داوطجً در مقطع تحصیالت  
 تکمیلی 



دانشجویان 
 بورض داخل

 1 انفورماتیک پسشكی

4 

 1 انگل شناسی

 1 آمارزیستی

 1 علوم تشریح



دانشجویان اتباع 
خارجی به تفكیک 

 رشته

كارشناسی )اتاق عمل 
(روزانه  1 

50 

كارشناسی )بهذاشت عمومی 
(روزانه  1 

فناوري اطالعات سالمت 
(كارشناسی روزانه)  1 

مهنذسی بهذاشت حرفه اي 
(كارشناسی روزانه)  1 

(كارشناسی روزانه)هوشبري   1 

(كارشناسی روزانه)پرستاري   4 

كارشناسی )رادیولوشي 
(روزانه  4 

علوم آزمایشگاهی 
(كارشناسی روزانه)  7 

(كارشناسی روزانه)مامایی   8 
 22 پسشكی

 دانشجویبن شبغل به تحصیل اتببع خبرجی



دانشجویان 
شاهذ و ایثارگر 

به تفكیک 
 سهمیه

خانواده  -خانواده شهذاء 
 16 %70جانبازان باالي 

 55 %69تا % 50خانواده جانبازان  140

 69 %49تا % 25خانواده جانبازان 

 دانشجویبن سهمیه هبی شبهد و ایثبرگز



تعذاد داوطجًضبغل ثٍ تحصیل ثٍ تفکیک  
 داوطکذٌ 

شاغل دانشجویان 
به تحصیل به 

 تفكیک دانشكذه

 466 بهذاشت

2428 

 499 پیراپسشكی

 635 پرستاري و مامایی

 828 پسشكی



بیمارستان هاي 
 اموزشی تابعه دانشگاه

 بیمارستان شهیذ بهشتی

 بیمارستان شهیذ شبیه خوانی

 بیمارستان نقوي

 بیمارستان كارگرنصاد

 بیمارستان متینی



اخذ مجًس رضتٍ دوذاوپشضکی جُت داوطکذٌ  
 دوذاوپشضکی  



 اخذ مجًس رضتٍ َبی  داوطکذٌ تًاوجخطی 



 اخذ مجوس در دوره هبی تكمیلی 



 PhDديرٌ َبی 
 

 علًم سلًلی کبرثزدی•
 مطبلعبت اعتیبد •

 



 ديرٌ َبی کبرضىبسی ارضذ 
 

 رياوطىبسی ثبلیىی •
 فیشیک پشضکی •

 



 رضتٍ َبی ثبسدیذ ضذٌ 
 

 ثیًضیمی •
 گفتبر درمبوی •

 



 PhD by research تبسیس دي ديرٌ 
 ثب تالش معبيوت محتزم پژيَطی داوطگبٌ



 داوطگبٌ( ثیه الملل) پیگیزی تبسیس ياحذ پزدیس 
 در آران ثیذگل   



تقزیجب معبدل  )در ثًرد تخصصی % 47قجًلی میبوگیه 
 (  %50میبوگیه کطًری 



در امتحبن جبمع علًم پبیٍ پشضکی   19 اس 5کست رتجٍ 
  ثسیبر خًةثب ارسیبثی  91ضُزیًر مبٌ 



در امتحبن جبمع پیص کبريرسی پشضکی   11 اس 3کست رتجٍ 
  ثسیبر خًةثب ارسیبثی  91ضُزیًر مبٌ 



اخذ مجًس َیئت ممیشٌ مزکشی داوطگبٌ ي آغبس 
 91ثکبر آن در سبل 



در  91در المپیبد کطًری سبل  8کست رتجٍ 
 ثیه داوطگبَُبی علًم پشضکی کطًر  



 ارتقبء دانشگبه اس تیپ دو به تیپ یک 

داوطگبٌ تیپ یک  9داوطگبٌ تیپ د ي ثٍ جمع  22داوطگبٌ اس  8
 پیًستىذ  



 معیبر تبدیل به تیپ یک 

 سبل اس سمبن تبسیس  20( 1
 داضته َیئت ممیشٌ ( 2
 استبد ي داوطیبر  % 20( 3
 ديرٌ فبرغ التحصیلی 5رضتٍ تخصصی ثب  10 (4



 رضتٍ ي اجزای ثزخی احکبم  15در  1390وُبیی ضذن فزاخًان 
 کىًن  تب 



   1391رضتٍ درثُمه مبٌ 15اجزای فزاخًان ثزای



اجزای فزم جذیذ محبسجٍ محزيمیت اس حق  
 مطت 



 آغبس تذيیه فزم جذیذ ارتقبی پبیٍ سبلیبوٍ



 فزآیند هبی بزتز کشوری 

سال هتَالی   5اًتخاب فرآیٌذّای برتری کطَری در  -
   92ٍ  -91-90-89 -88در سالْای 



 فزآیند هبی سبل جبری 
 

 ًبم فرآيٌذ 
 

 هجری  

 
توانمنذسازي كارورزان پسشكی دراحیاي 

 ریوي باارائه بسته آموزشی تلفیقی-قلبی
 

 میرحسینیفخرالسادات

بهبووود ریووایت دانشووجویان از خووذمات 
دانشكذه پیراپسشوكی گوامی در راسوتاي    
تعالی دانشكذه  بر اساض مذل  موذیریت  

 EFQMكیفیت اتحادیه اروپا 
 

 دكتر زهرا میذانی



 (8000ٌّذ )        2274  تعذاد داًطگاّْا در ایراى                     •
 119      ٍزارت علَم                                      •

 از کل آهَزش عالی% 3             52    ٍزارت بْذاضت                                  •

 274     آهَزش ٍ پرٍرش                               •

 28    سایر دستگاّْا                                   •

 550      پيام ًَر                                           •

 580 کاربردی                          -جاهع علوی•

      400    داًطگاُ آزاد                                      •

 



اقدمبت شبخص حوسه معبونت آموسشی دانشگبه  درسبل 
1391 

 
      ُبرگساری جلسات پرسشص ٍ پاسشک کارکٌشاى  هشَز

 هعاًٍت آهَزضی در داًطکذُ ّا 
 
        برگساری جلسات هشٌمن بشا اعیشای ّيعشت علوشی

 گرٍّْای آهَزضی
 
  ُبرپششایی ًوایطششگاُ ربششع اششرى فعاليششت داًطششگا- 

کليِ ضاخص ّشای آهَزضشی داًطشگاُ از    ,   دستاٍردّا
ابتذای تاسيس تشاکٌَى ّوشراُ بشا هعرفشی بخطشی از      

بششِ  اهکاًششات آهَزضششی ٍپوهلششت ّششای آهَزضششی   
 .گردیذ  بازدیذکٌٌذگاى ارائِ



 
هسعَليي هیَر با داًطکذُ ّر در داًطجَیاى با ٍپاسک پرسص جلسات برگساری   

 
   علوی، ّيعت اعیای جْت داًطگاُ آهَزضی هعاًٍت با ارتباط ليٌك ایجاد 
 ٍداًطجَیاى کارکٌاى 
 
ُآهَزش ٍضعيت پياهکی ساهاًِ اًذازی را 



کبرگبَُبی ثزگشار ضذٌ در مزکش مطبلعبت ي تًسعٍ آمًسش پشضکی   
 يیژٌ داوطجًیبن ياعضبی َیئت علمی داوطگبٌ

 تبريخ ثرگساری ًبم کبرگبُ

پیشگیری از ظرطبى جْت داًشجَيبى 
 شرکت کٌٌذُ در الوپیبد

4/3/91 

طراحی ظَاالت آزهَى ّبی چٌذ گسيٌِ 
 ای 

18/7/91 

 23/7/91 کبرگبُ لکچر

 30/7/91 (پَرت فَلیَ) کالض ارزيبثی داًشجَ 

 osce 15/8/91کبرگبُ 

 30/8/91 آزهَى ّبی تشريحی  

 27/10/91 هشبٍرُ ثب گرٍُ ّبی ارزيبثی درًٍی

 9/11/91 ارزيبثی داًشجَ



 تاریخ اجرا  تعذاد شركت كننذه  نام برنامه

ارتقاء سالمت اداري و مبارزه  
 با فساد

 91آبان  26

 11/9/91 52 برگساري كالض آموزش سماء

برگساري كالض برنامه ریسي 
 درسی

26 21/11/91- 25-28 

مسائل جوانان وچگونگی  
 نحوه ارتباط با دانشجویان

 اسفنذ 23و19 26

اجزای ديرٌ َبی تخصصی آمًسش يیژٌ کبرکىبن    آمًسش  



 ثزوبمٍ َبی اجزاضذٌ در آمًسش مذايم داوطگبٌ

 عٌَاى ثرًبهِ رديف
 

 تبريخ اجرای ثرًبهِ

پرٍتسّابی  ) ثرًبهِ هذٍى درهبى ّابی تکویلای پرٍتاس کبهال        1
 ( 5دًذاًی

14/2/91 

ثرًبهِ هذٍى تشخیص ٍ طرح درهابى ٍ هراحال آهابدُ پرٍتاس        2
 پبرظیل 

 ( 6پرٍتسّبی دًذاًی) 

14/2/91 

 15/2/91 ثرًبهِ هذٍى راديَلَشی دّبى ٍ فک صَرت    3

 28/2/91 ( 1)ثرًبهِ هذٍى ثیوبريْبی دّبى ٍ دًذاى    4

 29/2/91 ( 2)ثرًبهِ هذٍى ثیوبريْبی دّبى ٍ دًذاى    5

 4/3/91 کٌفراًط علوی يک رٍزُ ظرطبى، پیشگیری ٍ درهبى    6

 8/3/91 کٌفراًط علوی يک رٍزُ ثیوبريْبی هَ 7

 11/3/91 کٌفراًط علوی يک رٍزُ ظرگیجِ  8

 18/3/91 هذٍى دارٍ درهبًی درد ٍ اختالالت رٍهبتَئیذی  9

 18/3/91 ثرًبهِ هذٍى دارٍ درهبًی زًبى ٍ زايوبى ٍيصُ دارٍظبزاى  10

 19/3/91 ٍيصُ دارٍظبزاى ( 4)حرفِ ای  – ثرًبهِ هذٍى هجبحث اجتوبعی 11

 25/3/91 ثرًبهِ هذٍى دارٍ درهبًی اختالالت تٌفعی ٍيصُ دارٍظبزاى  12

 25/3/91 ثرًبهِ هذٍى دارٍ درهبًی ثیوبريْبی گَارشی ٍيصُ دارٍظبزاى  13

 18/4/91 (ّوٍَيصيالًط)ًظبم هراقجت از خَى    14

   22/4/91لغبيت21 ظویٌبر تشخیص ٍ درهبى ظٌذرم ّبی کرًٍری قلت 15
 26/4/91 کٌفراًط علوی يک رٍزُ ظکتِ هغسی   16



 9/6/1391 کٌفراًط علوی يک رٍزُ خًَريسی ّبی زايوبًی 17

 13/7/1391 کٌفراًط علوی يک رٍزُ تشٌج 18

 24ٍ25/7/1391 کٌفراًط علوی يک رٍزُ اّویت هراقجت پیش از ثبرداری 19

   27/7/1391لغبيت26 ظویٌبر فشبر خَى ثبال 20
 11/8/1391 (MS)کٌفراًط علوی يک رٍزُ هَلتیپل اظکلرٍزيط  21

   18/8/1391لغبيت17 ظویٌبر آلسايور ٍ ظبير علل دهبًط 22
 24/8/1391 ظویٌبر تجَيس ٍ هصرف هٌطقی دارٍّب در ظبلوٌذاى 23

 13/9/1391 ثرًبهِ هذٍى جراحی عوَهی 24

25 
کٌفراًط ياک رٍزُ آشاٌبيی ثاب رٍشاْبی ًاَيي تشاخیص       

 هَلکَلی ثب تبکیذ ثر تکٌیک ريل تبين پی ظی آر

15/9/1391 

26 
کٌفراًط علوی يک رٍزُ طت اًتقبل خاَى ٍهصارف ثْیٌاِ    

 خَى ٍفرآٍردُ ّبی خًَی

22/9/1391 

27 
کٌفراًط علوی يک رٍزُ تشخیص زايوبى غیر طجیعای ٍادارُ  

 آى در لیجر

19/10/1391 

28 
 16/11/1391 کٌفراًط علوی ادٍاری  پیشگیری ٍ درهبى ظَء هصرف هَاد

29 
 17/11/1391 کٌفراًط علوی ادٍاری  پیشگیری ٍ درهبى ظَء هصرف هَاد

30 
درهابى ظاَء هصارف     کٌفراًط علوی ادٍاری  پیشگیری ٍ  

 هَاد

22/11/1391 

31 
 1/12/1391 کٌفراًط علوی ادٍاری  پیشگیری ٍ درهبى ظَء هصرف هَاد

32 
 3/12/1391لغبيت   1  کٌگرُ پرظتبری جبهع ًگر   

 10/12/91لغبيت 8 کٌگرُ عٌبصر کویبة ايراى 32
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