


 



کسی هک عبادتهای خالصاهن خىد را هب سىی خدا فرستد رپوردگار زبرگ  

 ربرتین مصلحت را هب سىیش خىاهد فرستاد
  

 (س) حضرت افطمه                                                                           
  



 ربانهم استراژتیک
                         معاونت آمىزشی  دااگشنه علىم زپشكی كاشان



 

 
 تَسؼِ کوی خذهبت آهَسضی در داًطگبُ •

 ارتقبء کیفیت آهَسش ثب ثْزُ گیزی اس رٍضْبی آهَسضی جذیذ •

 گستزش آهَسش در ػزغِ ٍ ارتقبء هْبرتْبی ػولی داًص آهَختگبى   •

ًَع ایي حَسُ  ٍ رضتِ هزثَعِ ثبیذ )تجذیل ضذى ثِ یکی اس قغت ّبی ػلوی در حَسُ سالهت   •
ثزاسبس کبرضٌبسی ّبی دقیق هطخع ضذُ ٍ تػوین ًْبیی تَسظ ارکبى تػوین گیزی در 

 (داًطگبُ هثل ّیئت اهٌب، ّیئت رئیسِ، ضَرای داًطگبُ ٍ ضَرای آهَسضی هطخع گزدد
 ٍ افشایص ثْزُ ٍری اس آًْب( هٌبثغ اًسبًی، هبلی، فیشیکی، ٍ تجْیشاتی)تَسؼِ ٍ تقَیت هٌبثغ  •

 جذة ّیئت ػلوی هَرد ًیبس در رضتِ ّبی هختلف ٍ ثْجَد ّزم ارتقبء ّئیت ػلوی •

 تذٍیي درسٌبهِ در رضتِ ّبی هختلف   •

 تَسؼِ ّوکبری ّبی ثیي داًطگبّی ٍ ثیي الوللی •

 (Distance Learning) راُ اًذاسی داًطگبُ هجبسی ٍ تَسؼِ آهَسش اس راُ دٍر •

 افشایص تؼذاد داًطکذُ ّب •

 تَسؼِ گزٍّْبی آهَسضی ٍ افشایص تؼذاد ّیئت ػلوی •

 افشایص تؼذاد رضتِ ّبی تحػیلی ثخػَظ در دٍرُ ّبی تحػیالت تکویلی ٍ ثیي رضتِ ای   •

 





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

 اظتبد داًشیبر اظتبديبر هرثی اظتبد داًشیبر اظتبديبر هرثی

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 روزانه)اتاق عمل   1 

50 

(كارشناسی روزانه)بهذاشت عمومی   1 

كارشناسی )فناوري اطالعات سالمت 
(روزانه  1 

كارشناسی )مهنذسی بهذاشت حرفه اي 
(روزانه  1 

(كارشناسی روزانه)هوشبري   1 

(كارشناسی روزانه)پرستاري   4 

(كارشناسی روزانه)رادیولوشي   4 

(كارشناسی روزانه)علوم آزمایشگاهی   7 

(كارشناسی روزانه)مامایی   8 

 22 پسشكی

 دانشجویبن شبغل به تحصیل اتببع خبرجی



دانشجویان شاهذ و 
 ایثارگر به تفكیک سهمیه

 16 %70خانواده جانبازان باالي  -خانواده شهذاء 

 55 %69تا % 50خانواده جانبازان  140

 69 %49تا % 25خانواده جانبازان 

 دانشجویبن سهمیه هبی شبهد و ایثبرگز



 تعذاد داوطجًضبغل ثٍ تحصیل ثٍ تفکیک داوطکذٌ 

شاغل به دانشجویان 
تفكیک تحصیل به 

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



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



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



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



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



 ارتقبء دانشگبه اس تیپ دو به تیپ یک  

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



 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 تب کىًن   15در  1390وُبیی ضذن فزاخًان 



  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 

سبل هتَالی  در   5اًتخبة فزآیٌذّبی ثزتزی کطَری در  -
   92ٍ  -91-90-89 -88سبلْبی 



 فزآیند هبی سبل جبری  
 

 ًبم فرآيٌذ 
 

 هجری  

 
-توانمنذسازي كارورزان پسشكی دراحیااي للبای  

 ریوي باارائه بسته آموزشی تلفیقی
 

 میرحسینیفخرالسادات

بهبود رضایت دانشاجویان از خاذمات دانشاكذه    
پیراپسشكی گامی در راستاي تعالی دانشاكذه  بار   
اساااض مااذد  مااذیریت كیفیاات اتحادیااه اروپااا  

EFQM 
 

 دكتر زهرا میذانی



 (8000ٌّذ )        2274تؼذاد داًطگبّْب در ایزاى                        •
 119ٍسارت ػلَم                                       •

 اس کل آهَسش ػبلی% 3          52ٍسارت ثْذاضت                                     •

 274آهَسش ٍ پزٍرش                                 •

 28سبیز دستگبّْب                                     •

 550پیبم ًَر                                            •

 580کبرثزدی                             -جبهغ ػلوی•

      400داًطگبُ آساد                                       •

 



 1391اقدمبت شبخص حوسه معبونت آموسشی دانشگبه  درسبل 

 
        ثزگشاری جلسبت پزسشص ٍ پبسشک کبرکٌشبى  حشَسُ هؼبًٍشت آهَسضشی در

 داًطکذُ ّب  
 
   ثزگشاری جلسبت هٌظن ثب اػضبی ّیئت ػلوی گزٍّْبی آهَسضی 

 
  ُکلیِ ضبخع ّبی ,   دستبٍردّب -ثزپبیی ًوبیطگبُ رثغ قزى فؼبلیت داًطگب

آهَسضی داًطگبُ اس اثتذای تبسیس تبکٌَى ّوزاُ ثب هؼزفی ثخطی اس اهکبًشبت  
 .گزدیذ  ثِ ثبسدیذکٌٌذگبى ارائِ آهَسضی ٍپوفلت ّبی آهَسضی



 
 ثزگشاری جلسبت پزسص ٍپبسک ثب داًطجَیبى در ّز داًطکذُ ثب حضَر هسئَلیي 

 
   کبرکٌبى ٍداًطجَیبى –ایجبد لیٌك ارتجبط ثب هؼبًٍت آهَسضی داًطگبُ جْت اػضبی ّیئت ػلوی 

راُ اًذاسی سبهبًِ پیبهکی ٍضؼیت آهَسش 



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 

 18/7/91 طراحی ظَاالت آزهَى ّبی چٌذ گسيٌِ ای  

 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

 91آبان  26 ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد

 11/9/91 52 برگساري كالض آموزش سماء

 28-25 -21/11/91 26 برگساري كالض برنامه ریسي درسی

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

 14/2/91 ( 5پرٍتسّبی دًذاًی) ثرًبهِ هذٍى درهبى ّبی تکویلی پرٍتس کبهل   1

 ثرًبهِ هذٍى تشخیص ٍ طرح درهبى ٍ هراحل آهبدُ پرٍتس پبرظیل   2
 ( 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

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

   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 يک رٍزُ آشٌبيی ثب رٍشْبی ًَيي تشخیص هَلکَلی ثب تبکیذ ثر تکٌیک ريل تبين پیی  
 ظی آر

15/9/1391 

26 
 22/9/1391 کٌفراًط علوی يک رٍزُ طت اًتقبل خَى ٍهصرف ثْیٌِ خَى ٍفرآٍردُ ّبی خًَی

27 
 19/10/1391 کٌفراًط علوی يک رٍزُ تشخیص زايوبى غیر طجیعی ٍادارُ آى در لیجر

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

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

 22/11/1391 درهبى ظَء هصرف هَاد کٌفراًط علوی ادٍاری  پیشگیری ٍ   30

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

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

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



 
 

ثب تطکز اس ّوِ کسبًی کِ در کست دستبٍردّبی  
 :آهَسضی داًطگبُ ًقص آفزیٌی کزدُ اًذ

 ریبست هحتزم داًطگبُ
 هؼبًٍیي هحتزم داًطگبُ

 رٍسب ٍ هؼبًٍیي هحتزم داًطکذُ ّب
 اػضبی هحتزم ّیئت ػلوی

کبرکٌبى ٍ کبرضٌبسبى هحتزم آهَسضی درحَسُ 
 داًطکذُ ّب ٍ ثیوبرستبًْب -ستبدی

هذیزاى ٍ ّوکبراى هحتزم سخت کَش در حَسُ 
 هؼبًٍت آهَسضی

 ٍ تطکز اس ّوزائیْبی هسئَلیي هحتزم ٍسارت
 




