


 



کسی هک عبادتهای خالصاهن خود را هب سوی خدا فرستد رپوردگار زبرگ  

 ربرتین مصلحت را هب سویش خواهد فرستاد
  

 (س) حضرت افطمه                                                                           
  



 ربانهم استراژتیک
                         معاونت آموزشی  دااگشنه علوم زپشكی كاشان



 

 
 توسعه کمی خدمات آموزشی در دانشگاه •

 ارتقاء کیفیت آموزش با بهره گیری از روشهای آموزشی جدید •

 گسترش آموزش در عرصه و ارتقاء مهارتهای عملی دانش آموختگان   •

نوع این حوزه  و رشته مربوطه باید  )تبدیل شدن به یکی از قطب های علمی در حوزه سالمت   •
براساس کارشناسی های دقیق مشخص شده و تصمیم نهایی توسط ارکان تصمیم گیری در  

 (دانشگاه مثل هیئت امنا، هیئت رئیسه، شورای دانشگاه و شورای آموزشی مشخص گردد
 و افزایش بهره وری از آنها( منابع انسانی، مالی، فیزیکی، و تجهیزاتی)توسعه و تقویت منابع  •

 جذب هیئت علمی مورد نیاز در رشته های مختلف و بهبود هرم ارتقاء هئیت علمی •

 تدوین درسنامه در رشته های مختلف   •

 توسعه همکاری های بین دانشگاهی و بین المللی •

 (Distance Learning) راه اندازی دانشگاه مجازی و توسعه آموزش از راه دور •

 افزایش تعداد دانشکده ها •

 توسعه گروههای آموزشی و افزایش تعداد هیئت علمی •

 افزایش تعداد رشته های تحصیلی بخصوص در دوره های تحصیالت تکمیلی و بین رشته ای   •

 





هرم اعضای هیئت علمی دانشگاه   

 تعداد عنوان
 درصد به کل اعضای 

 علمی  هیئت 

 4/24 7 استاد

 22/42 37 دانشیار

 46/67 80 استادیار

 26/67 44 مربی

 100 168 جمع  



 تعداد اعضاي هيئت علمي برحسب مرتبه و دانشكده
 

 دانشكده پزشكی دانشكده بهداشت

 استاد دانشیار استاديار مربی استاد دانشیار استاديار مربی

9 4 - 2 4 75 29 5 

 نفر113 جمع  نفر15 جمع 

 دانشكده پرستاري و مامایی پیراپزشكیدانشكده 

 استاد دانشیار استاديار مربی استاد دانشیار استاديار مربی

9 4 2 - 21 2 2 - 

 نفر25 جمع  نفر15 جمع 

 نفر168: تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه 



 

 تعداد   مرتبه  

 3 استادی

 15 دانشیاری

 4 استادياری  

 22 جمع



دانشجویان به تفکیک  

 مقطع

 6 (ph.D)دكتري تخصصي

2428 

 7 دكتري تخصصي پژوهشي

 34 كارداني

 115 دستیاري تخصصي بالیني

 167 كارشناسي ارشد ناپیوسته

 198 كارشناسي  ناپیوسته

 612 دكتري عمومي

 1289 كارشناسي 



 167 کارشناسی ارشد 

 115 دستیار 

 نفر 7 دكتري تخصصی پژوهشی

 نفرPh.D 6دكتري  

 295 جمع 



دانشجویان بورس 
 داخل

 1 انفورماتیک پزشكی

4 

 1 انگل شناسی

 1 آمارزیستی

 1 علوم تشریح



دانشجویان اتباع خارجی به 
 تفكیک رشته

(كارشناسی روزانه)اتاق عمل   1 

50 

(كارشناسی روزانه)بهداشت عمومی   1 

كارشناسی )فناوري اطالعات سالمت 
(روزانه  1 

كارشناسی )مهندسی بهداشت حرفه اي 
(روزانه  1 

(كارشناسی روزانه)هوشبري   1 

(كارشناسی روزانه)پرستاري   4 

(كارشناسی روزانه)رادیولوژي   4 

(كارشناسی روزانه)علوم آزمایشگاهی   7 

(كارشناسی روزانه)مامایی   8 

 22 پزشكی

 دانشجویان شاغل به تحصیل اتباع خارجی



دانشجویان شاهد و 
 ایثارگر به تفكیک سهمیه

 16 %70خانواده جانبازان باالي  -خانواده شهداء 

 55 %69تا % 50خانواده جانبازان  140

 69 %49تا % 25خانواده جانبازان 

 دانشجویان سهمیه های شاهد و ایثارگر



 تعداد دانشجوشاغل به تحصیل به تفکیک دانشکده 

شاغل به دانشجویان 
تفكیک تحصیل به 

 دانشكده

 466 بهداشت

2428 

 499 پیراپزشكی

 635 پرستاري و مامایی

 828 پزشكی



بیمارستان های اموزشی تابعه 

 دانشگاه

 بیمارستان شهید بهشتی

 بیمارستان شهید شبیه خوانی

 بیمارستان نقوی

 بیمارستان کارگرنژاد

 بیمارستان متینی



اخذ مجوز رشته دندانپزشکی جهت دانشکده 

 دندانپزشکی  



 اخذ مجوز رشته های  دانشکده توانبخشی 



 



 PhDدوره های 

 علوم سلولی کاربردی•

 مطالعات اعتیاد •
 



 دوره های کارشناسی ارشد 

 

 روانشناسی بالینی •

 فیزیک پزشکی •

 



 رشته های بازدید شده 

 
 بیوشیمی •

 گفتار درمانی •

 



 PhD by research تاسیس دو دوره 

 با تالش معاونت محترم پژوهشی دانشگاه



 دانشگاه( بین الملل) پیگیری تاسیس واحد پردیس 

 در آران بیدگل  



تقریبا معادل )در بورد تخصصی % 47قبولی میانگین 

 (  %50میانگین کشوری 



در امتحان جامع علوم پایه پزشکی   19 از 5کسب رتبه 

  بسیار خوببا ارزیابی  91شهریور ماه 



در امتحان جامع پیش کارورزی پزشکی  11 از 3کسب رتبه 

  بسیار خوببا ارزیابی  91شهریور ماه 



اخذ مجوز هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه و آغاز  

 91بکار آن در سال 



در   91در المپیاد کشوری سال  8کسب رتبه 

 بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور  



 ارتقاء دانشگاه از تیپ دو به تیپ یک 

دانشگاه تیپ یک  9دانشگاه تیپ د و به جمع  22دانشگاه از  8

 پیوستند 



 سال از زمان تاسیس 20( 1

 داشتن هیئت ممیزه ( 2

 استاد و دانشیار % 20( 3

 دوره فارغ التحصیلی 5رشته تخصصی با  10 (4



رشته و اجرای برخی  15در  1390نهایی شدن فراخوان 
 احکام تا کنون  



  1391رشته دربهمن ماه 15اجرای فراخوان برای



 اجرای فرم جدید محاسبه محرومیت از حق مطب 



 آغاز تدوین فرم جدید ارتقای پایه سالیانه



سال متوالی  در   5انتخاب فرآیندهای برتری کشوری در  -
   92و  -91-90-89 -88سالهای 



 فرآیند های سال جاری  

 
 نام فرآیند 

 

 مجری 

 

توانمندسااااازی کااااارورزان پحشااااکی درا یااااای  

 ریوی باارائه بسته آموزشی تلفیقی-قلبی

 

 میر سیني-فخرالسادات

بهبود رضاای  دانشاجویان از خادمات دانشاکده     

پیراپحشااکی گااامی در راسااتاي تعااالی دانشااکده    

باار اسااال ماادل  ماادیری  کیفیاا  اتاادیااه اروپااا  

EFQM 

 

 دکتر زهرا میدانی



 (8000هند )        2274تعداد دانشگاهها در ایران                        •

 119وزارت علوم                                       •

 از کل آموزش عالي% 3          52وزارت بهداشت                                     •

 274آموزش و پرورش                                 •

 28سایر دستگاهها                                     •

 550پیام نور                                            •

 580كاربردي                             -جامع علمي•

      400دانشگاه آزاد                                       •

 



 1391اقدمات شاخص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  درسال 

 

       برگززززاری جلسزززات پرسزززش و پاسزززو کارکنزززان  حزززوزه معاونزززت آموزشزززی در

 دانشکده ها 

 

  برگزاری جلسات منظم با اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی 

 

  کلیزه شزاخه هزای    ,   دسزتاوردها  -برپایي نمایشگاه ربع قرن فعالیت دانشگاه

آموزشی دانشگاه از ابتزدای تاسزیس تزاکنون همزراه بزا معرفزی بخشزی از امکانزات         

 .گردید  به بازدیدکنندگان ارائه آموزشی وپمفلت های آموزشی



 
 برگزاری جلسات پرسش وپاسخ با دانشجویان در هر دانشکده با حضور مسئولین 

 
   کارکنان ودانشجویان –ایجاد لینك ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه جهت اعضای هیئت علمی 

راه اندازی سامانه پیامکی وضعیت آموزش 



کارگاههاي برگزار شده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  

 ویژه دانشجویان واعضاي هیئت علمي دانشگاه

 تاریو برگزاری نام کارگاه

پیشگیری از سرطان جهت دانشجویان شرکت 

 کننده در المپیاد

4/3/91 

 18/7/91 طراحی سواالت آزمون های چند گزینه ای 

 23/7/91 کارگاه لکچر

 30/7/91 (پورت فولیو) کالس ارزیابی دانشجو 

 osce 15/8/91کارگاه 

 30/8/91 آزمون های تشریحی  

 27/10/91 مشاوره با گروه های ارزیابی درونی

 9/11/91 ارزیابی دانشجو



 تاریخ اجرا  تعداد شرک  کننده  نام برنامه

ارتقاء سالم  اداری و مبارزه با 
 فساد

 91آبان  26

 11/9/91 52 برگحاری کالل آموزش سماء

برگحاری کالل برنامه ریحی 
 درسی

26 21/11/91- 25-28 

مسائل جوانان وچگونگي ناوه 
 ارتباط با دانشجویان

 اسفند 23و19 26

اجرای دوره های تخصصی آموزش ويژه کارکنان   آموزش  



 

 عنوان برنامه ردیف
 

 تاریخ اجراي برنامه

 14/2/91 ( 5پروتزهای دندانی) برنامه مدون درمان های تکمیلی پروتز کامل    1

 برنامه مدون تشخیه و طرح درمان و مراحل آماده پروتز پارسیل    2

 ( 6پروتزهای دندانی) 

14/2/91 

 15/2/91 برنامه مدون رادیولوژی دهان و فک صورت    3

 28/2/91 ( 1)برنامه مدون بیماریهای دهان و دندان    4

 29/2/91 ( 2)برنامه مدون بیماریهای دهان و دندان    5

 4/3/91 کنفرانس علمی یک روزه سرطان، پیشگیری و درمان    6

 8/3/91 کنفرانس علمی یک روزه بیماریهاي مو 7

 11/3/91 کنفرانس علمی یک روزه سرگیجه  8

 18/3/91 مدون دارو درماني درد و اختالالت روماتوئیدي  9

 18/3/91 برنامه مدون دارو درماني زنان و زایمان ویژه داروسازان  10

 19/3/91 ویژه داروسازان ( 4)حرفه اي  – برنامه مدون مباحث اجتماعي 11

 25/3/91 برنامه مدون دارو درماني اختالالت تنفسي ویژه داروسازان  12

 25/3/91 برنامه مدون دارو درماني بیماریهاي گوارشي ویژه داروسازان  13

 18/4/91 (هموویژیالنس)نظام مراقبت از خون    14

   22/4/91لغایت21 سمینار تشخیه و درمان سندرم های کرونری قلب 15
 26/4/91 کنفرانس علمی یک روزه سکته مغزی   16



 9/6/1391 کنفرانس علمی یک روزه خونریزی های زایمانی 17

 13/7/1391 کنفرانس علمی یک روزه تشنج 18

19 
 25/7/1391و24 کنفرانس علمی یک روزه اهمیت مراقبت پیش از بارداری

   27/7/1391لغایت26 سمینار فشار خون باال 20
 11/8/1391 (MS)کنفرانس علمی یک روزه مولتیپل اسکلروزیس  21

   18/8/1391لغایت17 سمینار آلزایمر و سایر علل دمانس 22
 24/8/1391 سمینار تجویز و مصرف منطقی داروها در سالمندان 23

 13/9/1391 برنامه مدون جراحي عمومي 24

25 

کنفرانس یک روزه آشنایی با روشهای نوین تشخیه مولکولی با تاکید بر تکنیزک ریزل تزایم    

 پی سی آر

15/9/1391 

26 
 22/9/1391 كنفرانس علمي یك روزه طب انتقال خون ومصرف بهینه خون وفرآورده هاي خوني

27 
 19/10/1391 كنفرانس علمي یك روزه تشخیه زایمان غیر طبیعي واداره آن در لیبر

28 
 16/11/1391 کنفرانس علمی ادواری  پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

29 
 17/11/1391 کنفرانس علمی ادواری  پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

 22/11/1391 درمان سوء مصرف مواد کنفرانس علمی ادواری  پیشگیری و   30

31 
 1/12/1391 کنفرانس علمی ادواری  پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

 3/12/1391لغایت   1  كنگره پرستاري جامع نگر   32

 10/12/91لغایت 8 كنگره عناصر كمیاب ایران 32



با تشکر از همه کسانی که در کسب دستاوردهای  

 :آموزشی دانشگاه نقش آفرینی کرده اند

 ریاست محترم دانشگاه

 معاونین محترم دانشگاه

 روسا و معاونین محترم دانشکده ها

 اعضای محترم هیئت علمی

کارکنان و کارشناسان محترم آموزشی درحوزه  

 دانشکده ها و بیمارستانها -ستادی

مدیران و همکاران محترم سخت کوش در حوزه  

 معاونت آموزشی

 و تشکر از همرائیهای مسئولین محترم وزارت

 




