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 تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع مختلف
 

 رديف مقطع تعداد

 1 كارداني 502
 2 كارشناسي 663

 3 كارشناسي ارشد 5

 4 دكتري عمومي 378

 5 تخصصي پزشكي 58

 6 كل دانشجويان شبانه 816

 
 

 تعداد اعضاي هيئت علمي 
 

 رديف عنوان رسمي وپيماني ساير

خصصفوق ت 10 6  1 
 2 متخصص 51 4

 دكتري تخصصي 12 -
phD 

3 

 4 كارشناسي ارشد 51 9

 مجموع 124 19

 
 



 هرم اعضاي هيئت علمي
 عنوان تعداد

 استاد -
 دانشيار 12

 استاديار 73
 مربي 58
 جمع 143

 
1384 دانشجو در سال –تعداد دانشكده ها به تفكيك اعضاي هيئت علمي   

 هيئت تعداد اعضاي تعداد دانشجو
 علمي

 رديف نام دانشكده

 1 پزشكي 85 441
 2 بهداشت 16 685

 3 پرستاري ومامايي 24 515

 4 پيراپزشكي 18 781

 جمع كل 143 2422

 
1384تعداد جلسات شوراهاي  حوزه معاونت ومصوبات آن درسال  

 رديف عنوان شورا تعداد جلسات تعداد مصوبات

شوراي آموزشي  21 93
 دانشگاه

1 

شوراي تحصيالت  6 12
 تكميلي

2 

كميسيون موارد  2 5
 خاص

3 

 



 
1384تعداد جلسات برگزار شده در حوزه معاونت آموزشي در سال   

 
 رديف عنوان تعداد جلسه

تعداد برنامه آموزش مداوم  33
 اجرا شده

1 

 2 كميته آموزش باليني 8

 3 كميته سنجش آزمونها 13

 4 كميته آموزش مدرسين 3

ژوهش در آموزشكميته پ 11  5 

 6 كميته برنامه ريزي درسي 84

 7 شوراي عمومي 5

 8 كميته ارزيابي دروني 40

 9 كميته آموزش مداوم 2

 10 كميته نظارت وارزشيابي 37
 11 كميته تخصيص امتياز 4
6كميته ماده -  12 
 13 كميته زبان 3
كميته استعدادهاي  14

 درخشان
14 

 15 كميته دايره امتحانات 2
 
 
 
 
 
 



 
1384 حوزه معاونت آموزشي در سال اهم اقدامات انجام شده   

 
  : هيأت علمي اعضاي ارزشيابي و پايش عملكرد طرح -1

 شروع گرديد در ايـن راسـتا   1380 تهيه بانك اطالعاتي اعضاي هيأت علمي كه از سال    دنبال به
 ســازي وهشي در قالب معادل      فعاليت هاي اعضاي هيأت علمي اعـم از آموزشي، اجرائـي و پژ           كليه

 بـصورت   علميفعاليت ها و بانك اطالعاتي ثبت مي گردد امكان سنجش كمي فعاليت اعضاي هيأت               
 دانشگاه تصويب   رئيسهدقيق و به روز متناسب با آئين نامه اي كه از طريق شوراي آموزشي و هيأت                 

 جهـت تـسهيل وارد نمـودن        فرايندهاي قبلي مورد بازنگري قرار گرفتـه و       .شده، مهيا گرديده است   
  .اطالعات با كمك شوراي آموزشي و هيئت رئيسه مصوبات الزم ابالغ گريده است 

  
  : علمي هيئت شرح وظايف اعضاي مستندسازي  -2

 نمودن وظايف اعضاي هيأت علمي در حيطـه هـاي مختلـف آموزشـي، اجرائـي و                  شفاف براي
ه هاي تابعه به نام كميتـه شـرح وظـايف            اي متشكل از اعضاي هيأت علمي دانشكد       كميتهپژوهشي  
 شـروع  1383 و زير نظر مستقيم معاونت آموزشي دانشگاه فعاليت خود را از نيمه دوم سال                تشكيل

 نهـائي بـه     تـصويب نموده و انتظار مي رود تا پايان سال جاري شرح وظايف مذكور را تدوين و براي                 
  . د و تصويب ششوراي آموزشي و هيأت رئيسه دانشگاه ارجاع 

  
  : باليني مهارتهاي توسعه مركز آموزش تجهيز -3

 دانـشجويان  راه اندازي و بهره برداري مركز آموزش مهارتهاي باليني به منظور آموزش              دنبال به
 تجهيـز مركــز     آمـوزش پزشكي مقطع باليني و با توجه به نقش رسانه هـاي الكترونيكي در امــر               

 و  شد جاري محقق    84  در سال  امررنامه ريزي شده كه اين       دستگاه كامپيوتر طراحي و ب     12مذكور به   
 دانشجويان در زمينه استفاده از تكنولوژي       مهارتانتظار مي رود عالوه بر استفاده آموزشي در ارتقاء          

براساس مصوبات شوراي اموزشي آمـوزش آن در دوره هـاي بـاليني             . . فن اوري اطالعات مؤثر باشد    
  . شروع گرديده است 

  
  : اساتيد ارزيابي و اصالح روش گريبازن  -4

 كيفيت به اهميت لحاظ نمودن نظرات دانشجويان در مورد نحوه تدريس اساتيد و جهت ارتقاء                توجه با     
 بـا مـشورت     دانـشگاه آموزش با استفاده از نقاط قوت و رفع نقاط ضعف آموزشها، مركز توسعه آمـوزش                

 در ايـن زمينـه فـرم        دانـشگاهها فاده از تجارب سـاير      اساتيد و دست اندركاران مربوطه و همچنين است       
 84 – 85 كه اين فرم از سال تحـصيلي     استنظرخواهي مربوطه را اصالح و به شكل جديد طراحي نموده           

  .مورد استفاده قرار گرفته است



  
  : ارزشيابي آزمونها برنامه -5 

 ازمونهاي انجام شده مي تواند منعكس كننده كيفيت و كميت دروس تدريس شده باشد               اينكه به   نظر      
 و  تمـايز  توسعه آموزش دانشگاه در صدد تهيه نرم افزار براي سنجش ضـريب دشـواري و ضـريب                   مركز

 از سال تحصيلي گذشـته      نيازهمچنين اعتبار سؤاالت نموده كه با تهيه نرم افزار و سخت افزارهاي مورد              
 قرار مي گيرد و انتظار مي رود در بهبـود           ارزيابيهاي برگزارشده در دانشگاه منبعد مورد سنجش و         آزمون

 ادامـه داشـته   84اين روند در سطح فراگير در سال . باشدمؤثركيفيت آموزش و كنترل محتوي آموزشي    
  . است 

  
  : نرم افزاري برنامه آموزش كل دانشگاه به تجهيز -6

 مربـوط بت الكترونيك داده ها و استفاده از تكنولوژي نوين در اين زمينه، اطالعات               توسعه ث  با باتوجه     
 سـخت افزارهـاي   تهيهبه دانشجويان در زمينه ثبت نام و پيشرفت تحصيلي با پيگيري بعمل آمده ضمن           

 و از سـال گذشـته مـورد بهـره           تهيـه مورد نياز و همكاري شركت نرم افـزاري سماء، برنامه نرم افزاري            
در سال   انجام شده است   قبلي به نرم افزار جديد       افزارهمچنين انتقال داده ها از نرم       . داري قرار گرفت  بر

 سيستم اموزش بصورت شـبكه مـورد         مورد بهره برداري قرار گرفته و        شبكه فيبر نوري در دانشگاه     84
ل كليـه خـدمات      گرفته است و دانشكده هاي تابعه به صورت مـستق           ذيربط قرار  واحدهاياستفاده همه   

  . آموزشي را ارئه مي دهند 
  
  : دانشجويان ممتاز تشويق -7

 اهـداف  ارج نهادن بر تالش دانشجويان ممتاز و ايجاد انگيزه و رقابت سـازنده در پيـشبرد                  منظور به     
 بــه   هـدايايي آموزشي كميته تشويق دانشجويـان در دانشگاه تشكيـل و طي برگزاري مراسمــي بـا               

 به حائزين رتبه در     همچنيينمتـاز در رشته هاي مختلف اعم از دوره هاي روزانه و شبانه و              دانشجويان م 
  .گرديد اهدا 84-85 سال تحصيلي يكنكور سراسر

  
   :دانشجويان جلسات پرسش و پاسخ به برگزاري -8  

 تنوير افكار و دستيابي به تفـاهم الزم و رسـيدگي بـه مـشكالت دانـشجويان                  هدف با
 پاسخ دانشجويان با هيأت رئيسه دانشگاه و نماينده مقـام معظـم رهبـري در                وجلسات پرسش   

همچنين مسئولين آموزشي . شد  و سؤاالت مطروحه بصورت حضوري پاسخ دادهتشكيلدانشگاه 
 در طي جلسه پرسش و پاسخ جداگانه به سؤاالت مطروحه در زمينه آموزش پاسـخ                نيزدانشگاه  

  .دادند
  :ما  نقش اساتيد راهنتوسعه -9

 هدايت دانشجويان در امر تحصيل و رسيدگي به موانع تحـصيلي آنـان كليـه دانـشجويان                  منظور به     
 هيـأت  اعـضاي تحت هدايت و نظارت اساتيد راهنما كه از بـين  ) اعم از روزانه و شبانه( به تحصيل  شاغل



 راهنمـا ثبـت و      اداستوضعيت هر دانشجو و پيشرفت تحصيلي وي نزد         . علمي انتخاب شدند قرار گرفتند    
همچنين كارگاههايي به منظور آشـنايي      . موارد خاص جهت پيگيري به مسئولين مربوطه ارجاع مي شود         

اساتيد راهنما با اختالالت رواني شايع دانشجويان برگزار گرديده و در حال حاضر نيز ادامه دارد با عنايت                  
 كاهش 84در سال 18/1 83 در سال 28/2 به اين برنامه نسبت دانشجويان مشروطي به كل دانشجويان از       

  . يافته است 
  
   :اداري تكريم و اجراي اتوماسيون طرح -10
 و تسريع در امر تسويه حساب دانش آموختگان دانـشگاه، طـي بـازنگري فـرم تـسويه                   تكريم جهت    

همچنين جهـت تـسريع در پاسـخگويي مـراجعين ، دبيرخانـه             .  موارد غيرضروري حذف گرديد    حساب
 و  بايگـاني  آموزشي از دبيرخانه مركزي مستقل و ضمن تجهيز به سخت افزارهاي الزم، سيـستم                نتمعاو

  . نيز داده شدبخشارسال نامه ها به صورت كامپيوتري درآمده و آموزشهاي الزم به پرسنل اين 
  
  84 سال ثبت نام پذيرفته شدگان ستاد -11   

 تحت را   84 پذيرفته شده سال     779ربوط به ثبت نام از       عنوان ستاد ثبت نام كليه امور م       تحت ستادي     
 ضـمن ارائـه     ذيربطنظارت معاونت آموزشي دانشگاه برنامه ريزي نمود، اين ستاد با هماهنگي قسمتهاي             

 آشـنايي آنـان بـا       جهـت يك جلد دفترچه راهنما از كليه قبول شدگان ثبت نـام بعمـل آورد و سـپس                  
  .گزاري اردوي يكروزه نمودقسمتهاي مختلف دانشگاه مبادرت به بر

  


