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   فراخوان پذیرش دانشجو در مقطعphd by Research     رشعه  لوعو ،

 phd byودوره تخصصی پژوهشی ( Mphil)الصاب شامل دوره لالی پژوهش 

Research در مرکز تحقیقات فیزیولوژی و لوو  تشریح. 

موافقت وزارت بهداشت با تأ سیس دانشکده دندانپزشکی 

لفونی - لوژی رادیو - پاتولوژی تخصصی  رشه  ایجاد  

 ویژه های مراقبت پرسهاری ارشد کارشناسی رشه  ایجاد   

لمل اتاق گروه تأسیس   

 حی وجرا داخوی پرسهاری ارشد کارشناسی رشه  ریزی برنام  و اندازی راه  

 89قدامات انجام شده در حوزه معاونت آموزشی در سال ا



 معرفی وب سایت معاونت آموزشی ب  لنوان وب سایت برتر در
 .دانشگاه طی س  سال مهوالی 

 
  درسی و هفهمین آزمون بورد تخصصی دوره  48کسب رتب

 توسط یکی از دانش آموخهگان 
 
  برگزاری جشنواره شهید مطهری و گرامیداشت روز معوم در

 –و تقدیر از اساتید برتر  89اردیبهشت ماه سال  12تاریخ 

 اساتید ارتقاء یافه  –صاحبان فرایند 



 

 

گروه توسط برداری تصویر های دسهگاه کیفی کنهرل مجوز اخذ 
 .کشور اشع  برابر در حفاظت مرکز از رادیولوژی

  پیگیری راه اندازی بایگانی  دیجیهال تا وصول نهیج. 
  خرید دسهگاه کاغذ خرد کنی توسط معاونت آموزشی دانشگاه

 .جهت امحاء اوراق امهحانی 
  پیگیری سیسهم جام  نقل وانهقال از طریق مکاتبات مسهمر با

 وزارت مهبوع
پیگیری ارتقاء سیسهم توفن گویا   
 



 

89/3/7برگزاری آزمون سومین المپیاد قرآنی کشوری در تاریخ 

 ، بر گزاری طرح سراسری ضیافت  اندیش  ؛ این طرح با هدف افزایش شور

شعور و شادابی بین دانشجویان در فضای معنوی ایا  و لیا لی ماه مبعار   

 .رمضان و اسهفاده مضالف از این ماه پر برکت اجرا شد

 برگزاری طرح ضیافت نور در حوزه معاونت آموزشی و دانشکده ها و تقدیر

 .از کارمندان نمون  ب  همراه افطاری کارکنان و خانواده آنان 



 تعداد عنوان

 3 اسهاد

 23 دانشیار

 93 اسهاد یا ر

 58 مربی

 177 جمع كل



 تعداد دانشجو تعداد اعضای هیئت علمی نام دانشکده ردیف

 570 119 پزشکی 1

 448 16 بهداشت 2

 493 27 پرسهاری مامایی 3

 390 15 پیراپزشکی 4

 1901 177 جمع كل 

 تعداد دانشکده های تابعه به تفکیک تعداد اعضای
 هیئت علمی ودانشجو 



 تعداد   رشته   ردیف  

 رشته های تخصص 1

 کودکان  

 داخوی 

 زنان وزایمان  

 جراحی لمومی  

 روانپزشکی   

 رادیولوژی  

 بیهوشی  

 بیماریهای لفونی  

 پاتولوژی 

PhD by Research     رشه  لوو

  الصاب

 PhD by Research     رشه

   ومولکولی سوولی بیولوژی
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 89رشته های موجود در دانشگاه به تفکیک دانشکده در سال 



 
 
 
 
 

2 
 رشته های کارشناسی ارشد

 

 پرسهاری  

پرسهاری مراقبت  
 های ویژه 

 مدار  پزشکی  

مهندسی بهداشت 
 محیط  

 میکروب شناسی  

 انگل شناسی 

 لوو  تشریح

 فیزیولوژی

  

8 



 تعداد رشته رشته ومقطع دانشکده ردیف

 پزشکی 3
 1 دکهری پزشکی  

 پرستاری و مامایی 4

 
 کارشناسی  پرسهاری  

 کارشناسی مامایی 

کارشناسی پیوسه   اتاق  
 لمل 

کاردانی فوریت های  
 پزشکی  

4 



 پیرا پزشکی 5

 

 کارشناسی نا پیوسه  مدار  پزشکی 

 کارشناسی ناپیوسه  لوو  آزمایشگاهی 

 کارشناسی فنا وری اطاللات سالمت 

 کارشناسی پیوسه  لوو  آزمایشگاهی 

 کارشناسی پیوسه  رادیو لوژی 

 کارشناسی پیوسه  هوشبری 

  کاردانی مدار  پزشکی

7 



  بهداشت 6

 کارشناسی پیوسه  بهداشت محیط 

 کارشناسی پیوسه  بهداشت حرف  ای 

 کارشناسی پیوسه  بهداشت لمومی 

 کارشناسی  نا پیوسه  بهداشت محیط 

 کارشناسی نا پیوسه  بهداشت حرف  ای 

 کارشناسی نا پیوسه  بهداشت لمومی 

 کاردانی بهداشت محیط 

 کاردانی بهداشت حرف  ای 

 کاردانی بهداشت خانواده 

   کاردانی مبارزه با بیماریها
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 41 جمع کل رشته های موجود در دانشگاه 



 1389رشته هاي تأسيس شده در سال 

 

 تخصص پاتولوژی 

تخصص رادیولوژی 

 کارشناسی ا رشد پرستاری 

 کارشناسی بهداشت  عمومی 

دكتري تخصصي پژوهشي رشته علوم اعصاب 

دكتري تخصصي پژوهشي رشته بيولوژي سلولي ومولكولي 

تخصص بيماریهاي عفوني 



 اولویت های بر نامه های
 

 1390اجرایي در سال   



  
 
 باز بینی چارت آموزشی گروه های آموزشی دانشگاه 
 
 اقدا  جهت اخذ برخی رشه  های  کارشناسی توانبخشی 
 
        پیگیری و تأ سیس رشه  های تحصیالت تکمیوی و ارتقاء رشعه

 های موجود 
 
   تأسیس دانشکده های دندانپزشکی و توانبخشی در دانشگاه 

 



 ایجادEDO    در دانشکده ها 

بصری  –ت سمعی ارتقاء گروه های آموزشی  از نظر امکانا

 و آزمایشگاهی   

    راه اندددددازی  و ببددددره بددددرداری از سددددامان    دددد   عا   بددددای

 اعضای ه ئ  علمی 



 توانمند سازی اعضای ه ئ  علمی 

   اسدد قرار نظددات اسدد انداردISO9001-2008   در

دانشکده ها ی پ راپزشکی و ببداش  و پ داده سدازی آ    

 در سال جاری 

  اجددددرای برنامددددICM    در دوره   زیوپدددداتو و ی

 رش   پزشکی 



 

  اجرای برنام  توسع   ضای   زیکی  دانشکده ها

 م ناسب با جذب دانشجوی جدید در دانشگاه  

تکم ل و بکار گ ری بایگانی دیج  ال 

  تحق قاتی   –توسع  وتکم ل تجب زات آموزشی

   گروهبای آموزشی 

       



 موا قددددددد  بدددددددا ت سددددددد   دانشددددددد ده

 89/4/28دندانپزش ي در تاریخ 

 موا قددددددد  بدددددددا ت سددددددد   دانشددددددد ده

 89/11/23توان خشي در تاریخ 




