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برنامه های در دست اقدام -2  



87اقدامات شاخص انجام شده در سال  - 1 – 1  

 راه اندازي سيستم تلفن گويا ويژه دانشجويان جهت تسهيل و تسريع در اطالع رساني و تكريم ارباب رجوع  •

كاركنان حوزه معاونت آموزشي با حضوررياست                –برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با كليه اعضاء هيئت علمي  •

 دانشگاه به همراه تقديم يك جلد كتاب به پاس قدرداني از زحمات آنها

 راه اندازي مركز اينترنت ويژه مشمولين آموزش مداوم •

 خريد اسكنرهاي پرسرعت جهت ايجاد بايگاني الكترونيك در اداره كل آموزش •

 گسترش دوره هاي تحصيالت تكميلي در دوره هاي تخصصي و كارشناسي ارشد •

 تحقيقاتي گروههاي آموزشي –تامين و تجهيز آموزشي  •

 گسترش كمي و كيفي بخش انفورماتيك در دانشكده ها و تمام واحدهاي معاونت آموزشي  •

 گسترش دوره هاي آموزش مداوم براي متخصصين و فارغ التحصيالن علوم پزشكي •

 توسعه كلينيك هاي ويژه دانشگاه براي خدمت رساني بهتر به مردم •

 برگزاري اولين جشنواره آموزشي شهيد مطهري •

 پيگيري و ايجاد مركز تحقيقات فيزيولوژي •

 معرفي وب سايت معاونت آموزشي بعنوان وب سايت برتر •

دوره  55در  كسب عنوان رتبه سوم در رشته بيماريهاي زنان و زايمان در ميان دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور •

   87آزمون دانشنامه تخصصي شهريور 



 راه اندازي سيستم ارزيابي اساتيد •

 خريداري و راه اندازي نرم افزار مديريت آموزش مداوم •

 بهداشت ناباروري و بهداشت محيط  Ph.Dفراخوان ثبت نام بورس خارج از كشور جهت دوره •

 برگزاري آزمون المپياد علمي دانشجويان •

 انتخاب فرآيند نظام استاد راهنما بعنوان فرآيند برتر در جشنواره آموزشي شهيد مطهري •

 برگزاري مراسم بزرگداشت روز استاد و دومين جشنواره آموزشي شهيد مطهري •

 برگزاري سمينار دو روزه تازه هاي پزشكي در دانشگاه •

 كاهش تعداد دوره هاي كارداني وشبانه •

 اقدام جهت بهبود كيفيت آموزشي •

88اقدامات شاخص انجام شده در سال   



87تاسيس رشته ها  درسال   
 علوم تشريح كارشناسي ارشد

 پرستاري مراقبتهاي ويژه كارشناسي ارشد

 مدارك پزشكي كارشناسي ارشد

 روان پزشكي تخصص

 هوشبري كارشناسي

 علوم آزمايشگاهي كارشناسي

 راديولوژي كارشناسي

 اتاق عمل كارشناسي

 بهداشت عمومي گرايش مبارزه با بيماري ها كارداني

تاسيس رشته ها -1-2  

 88تاسيس رشته ها  درسال 
 بيهوشي تخصص

 بهداشت حرفه اي كارشناسي

 بهداشت محيط كارشناسي

 فناوري اطالعات سالمت كارشناسي

 هوشبري كارشناسي ناپيوسته



88 و 87 التحصيل فارغ و تحصيل به شاغل شده، پذیرفته دانشجویان آمار -1-3  

 دانشجويان پذيرفته شده
كارشناسي  كارشناسي ارشد پزشكي تخصص

 ناپيوسته
 كارشناسي  كارداني

 شبانه
كارشناسي 
ناپيوسته 

 شبانه

كارداني 
 شبانه

 كل

15 65 13 157 119 144 51 106 60 630 

19 67 15 238 118 127 --- --- --- 484 

 (به تفکيک دانشکده)دانشجويان فارغ التحصيل 
 جمع كل بهداشت پيراپزشكي پرستاري پزشكي

55 145 263 284 747 

23 52 150 125 350 

 دانشجويان شاغل به تحصيل
دكتراي  تخصص

 حرفه اي
كارشناسي  ارشد

 روزانه
كارشناسي ناپيوسته 

 روزانه
تعداد كل غير  كارداني روزانه

 روزانه
كل 

 دانشجويان

63 461 20 438 271 540 719 2512 

66 392 30 539 140 342 432 1941 



تاکنون 87 مهر از باالتر مقاطع در دانشجویان پذیرش -1-5  

 تاکنون 87پذيرفته شدگان مقاطع باالتر از مهر 

 جمع كل بهداشت پيراپزشكي پرستاري پزشكي

25 26 80 74 205 

 (بدون آزمون)پذيرفته شدگان مقاطع باالتر از بين دانشجويان استعداد های درخشان 

 كارشناسي به كارشناسي ارشد كارداني به كارشناسي

1 3 

تکميلی مقاطع التحصيالن فارغ -1-4  

 (کارشناسی ارشد ، تخصص)فارغ التحصيالن مقاطع تکميلی 

 كارشناسي ارشد تخصص

 7 12 87سال 

 --- 16 88سال 



ممتاز دانشجویان تشویق مراسم برگزاری -7 -1  

در راستاي ارج نهادن به تالش هاي آموزشي پژوهشي و فرهنگي دانشجويان و تشويق دانشججويان در عرهجه   

دانشجوي برتر برگزار گرديجد در ايجن    251با تقدير از  16/9/87هاي مختلف همزمان با روز دانشجو در تاريخ 

مراسم با تقديم لوح تقدير و بن كتاب از دانشجويان برتر مقاطع مختلف، دانشججويان برتجر شجاهد و ايگجارگر،      

در ايجن دانشجگاه همینجين نفجرات برتجر پژوهشجي، فرهنگجي،         87پذيرفته شدگان رتبه هاي برتركنكور سال 

 .نيز برگزار خواهد شد 88اين مراسم همیون سنوات گذشته در سال . ورزشي و حافظ قرآن تجليل شد

الورود جدید دانشجویان معارفه مراسم برگزاری -6 -1  

همراه با مراسم ضيافت افطاري و نماز  7/7/87مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود يكشنبه شب مورخ 
.برگزار گرديد نماز مغرب و عشاهمراه با شام و  5/7/88مغرب و عشا و نيز روز   

برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشگاه و کميسيون موارد خاص -8 -1  

88سال  87سال    

 تعداد جلسه 17 12
 شوراي آموزشي دانشگاه

 مصوبه 152 110

 تعداد جلسه 2 3
 كميسيون موارد خاص

 مصوبه 9 20



کارگاههای برگزار شده  مرکز مطالعات -9 -1  

شاخص فعاليت های مرکز آموزش مداوم  -11 -1  

 کارگاههای برگزار شده  مرکز مطالعات

 88سال  87سال 

19 12 

 توسعه نقش اساتيد راهنما  -10 -1

 تشكيل كميته اساتيد راهنما مركزي دانشگاه •

استاد راهنماي فرايند به عنوان فرايند برتر در دومين  –انتخاب فرايند نظام استاد راهنما  •
 جشنواره كشوري آموزشي شهيد مطهري

 برنامه های اجرا شده مرکز آموزش مداوم

 جمع كل سمينار برنامه مدون كنفرانس كارگاه

 55 4 17 19 15 87سال 

 38 2 10 11 15 88سال 



شاخص فعاليت های مربوط به فناوری اطالعات حوزه معاونت آ موزشی -12 -1  
تا کنون 87از سال   

 به روز رساندن نرم افزار بانك اطالعات •

 راه اندازي سامانه الكترونيكي آموزش مداوم •

 ثبت نام و انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان جديد الورود •

 راه اندازي سامانه ارزيابي اساتيد •

 بكارگيري سيستم پورتال آنالين فارغ التحصيلي •

 ارتقاء سيستم ثبت الكترونيكي نمرات توسط اساتيد •

 راه اندازي سيستم تلفن گويا •

 راه اندازي نرم افزار آناليز و تحليل آزمون هاي چند گزينه اي •

 به روز رساني و اطالع رساني كامل وب سايت معونت آموزشي به وب سايت برتر دانشگاه •

 اقدام در جهت بايگاني ديجيتال اداره كل آموزش•



 1388و  1387تعداد اعضای هيئت علمی سال 
 به تفکيک رتبه علمی 

 مرتبه علمي
 سال

87 88 

 2 - استاد

 23 20 دانشيار

 90 93 استاديار

 59 58 مربي

 174 171 جمع كل

تعداد اعضای هيئت دانشگاه  -13 -1  



سرپرست دانشكده پزشكي ، مدير تحصيالت تكميلي، معاون آموزشي ، آقاي دكتجر   زكميته اي مركب ا -1
احمد طالبيان به عنوان نمايندگان شوراي دانشگاه جهت رسيدگي به مشكالت آموزش باليني دانشججويان  

  .شد پزشكي تشكيل 

نيروهاي مورد  1387اخوان جذب بهمن ماه سال ربه منظور تكميل كادر هيئت علمي دانشگاه در ف -2
.تامين گرددو به تعداد هر كدام يك نفرنياز بشرح ذيل   

 
 
 
 
 

 

و پزشكي اجتماعي از طريق تبديل وضعيت ( نفرولوژي)جذب رشته هاي داخلي : توضيح اينكه 
.استخدامي هورت مي پذير  

 متخصص جراحي عمومي متخصص پزشكي اجتماعي

(فوق تخصص انكولوژي)متخصص داخلي  متخصص اطفال 

 بهداشت محيط پرستاري داخلي جراحي

(فوق تخصص نفرولوژي)متخصص داخلي  

 برنامه های در دست اقدام -2



 پيگيري  -4
 راه اندازي دانشگاه بين المللي قمصر

 M.Phراه اندازي رشته هاي تخصصي بيهوشي، عفوني،پاتولوژي و 

ايجاد رشته هاي تحصيلي كارشناسي بينايي سنجي،كارشناسي شنواي سنجي و كارداني بهداشت كار 
 دهان و دندان

 88مقدمات الزم در جهت جذب هيئت علمي در فراخوان جذب هيئت علمي شهريور ماه سال  -3
  :نيروهاي مورد نياز بشرح زير تامين گردد

 نفر1متخصص جراحي عمومي                  - نفر1متخصص راديولوژي                

 نفر2متخصص بيهوشي                         - نفر1                 (Ph.D)بيوشيمي -

 نفر1( 2يا تحصيالت حوزوي سطح   (Ph.D)معارف اسالمي 

 .از طريق تبديل وضعيت استخدامي هورت مي پذيرد( نفر1)جذب رشته بيهوشي  :توضيح اينكه

از طريق آزمون سراسري( بجز رشته هاي ناپيوسته)لغو پذيرش رشته هاي تحصيلي دوره هاي شبانه  -5  



 با تشکر 
 موفق باشيد


