
 بسمه تعالي

 
 تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع مختلف

 
 رديف مقطع تعداد
 1 كارداني 512
 2 كارشناسي 589

 3 كارشناسي ارشد 2

 4 دكتري عمومي 396

 5 تخصصي پزشكي 61

 6 كل دانشجويان شبانه 830

 
 

 تعداد اعضاي هيئت علمي 
 

 رديف عنوان رسمي وپيماني قراردادي
 1  تخصصفوق 9 3
 2 متخصص 49 1

 دكتري تخصصي 13 1
phD 

3 

 4 كارشناسي ارشد 53 2

 مجموع 124 7
 



 هرم اعضاي هيئت علمي
 عنوان تعداد

 استاد -
 دانشيار 9

 استاديار 70
 مربي 55
 جمع 134

 
1382 دانشجو در سال –تعداد دانشكده ها به تفكيك اعضاي هيئت علمي   

هيئت تعداد اعضاي  تعداد دانشجو
 علمي

 رديف نام دانشكده

 1 پزشكي 84 459
 2 بهداشت 14 725

 3 پرستاري ومامايي 21 493

 4 پيراپزشكي 15 713

 جمع كل 134 2390

 
1382ومصوبات آن درسال  حوزه معاونت   شوراهايتعداد جلسات  

 رديف عنوان شورا تعداد جلسات تعداد مصوبات
شوراي آموزشي  16 75

 دانشگاه
1 

شوراي تحصيالت  7 26
 تكميلي

2 

كميسيون موارد  3 9
 خاص

3 



1382 در سال تعداد جلسات برگزار شده در حوزه معاونت آموزشي  
 رديف عنوان تعداد جلسه

تعداد برنامه آموزش مداوم  4
 اجرا شده

1 

 2 كميته آموزش باليني 12

 3 كميته سنجش آزمونها 21

 4 كميته آموزش مدرسين 4

ش در آموزشكميته پژوه 22  5 

 6 كميته برنامه ريزي درسي 38

 7 شوراي عمومي 13
 8 كميته ارزيابي دروني 39
 9 كميته آموزش مداوم 10
 10 كميته نظارت وارزشيابي 8
 11 كميته تخصيص امتياز 3

 
:1382در سال  حوزه معاونت آموزشي اهم اقدامات انجام شده   

 :نات بورد تخصصي موفقيت  دستياران دانشگاه در امتحا-1
ودر آزمون در معيار قبولي در آزمونهاي تخصصي ، دانش آموختگان اين دانشگاه رتبه اول را دارند -

 .دانش آموخته دانشكده پزشكي اين دانشگاه بوده است ،  نفراول آزمون 82پذيرش دستيار در سال 
 : موفقيت دانشگاه در آزمون جامع علوم پايه پزشكي-2

  دانشگاه هم گروه 23اول در بين كسب رتبه ) الف
دانشگاه 41شهيد بهشتي در مجموع  كسب باالترين معدل پس از دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و) ب

 علوم پزشكي كشور 
 : ارزشيابي آزمونها-3
  بررسي آزمونهاي برگزار شده در دانشگاه براساس ضريب دشواري وضريب تمايز وتالش در تامين -
 ژيك بالقوه ، انجام سريع وپيوسته آنمكانات تكنولوا
 . كارگاههاي الزم براي آموزش اعضاي هيئت علمي در حال برگزاري است-



   شروع برنامه -WFME4 در دانشكده پزشكي
 واطالعات  مربوط به اين ارگان دستگاه پايلوت پذيرفته شده 5 دانشگاه بعنوان يكي از 82در سال 

ه به اين سازمان توسط اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه به فارسي ارسال شد در ضمن كتابچه مربوط ب
ترجمه شد كه دانشگاه عالوه بر رشته پزشكي فرمهاي مربوط به آموزش مداوم وتحصيالت تكميلي را 

  .نيز ارسال نموده است
: پيگيري راه اندازي رشته هاي جديد-5  

ي را در برنامه كاري خويش قرار داده است با توجه به نياز جامعه ، راه اندازي طب ورزش وطب سالمند
در اين راستا درخواست ايجاد پرستاري سالمندان در مقطع كارشناسي ارشد به وزارت متبوع ارسال .

امه مجتمع خيريه سالمندان گالبچي با در زمينه طب سالمندي نيز با توجه به اينكه اساسن.شده است 
نگرش آموزشي وبا همكاري اين دانشگاه تدوين شده ، برنامه ريزي الزم وپيشنهاد  راه اندازي رشته 

 علوم بهزيستي طي نامه شماره تخصصي طب سالمندي بصورت مشترك توسط اين دانشگاه ودانشگاه
 سمينار يكروزه "ضمنا.وع ارائه گرديده است  به معاونت آموزشي وزارت متب1/4/82پ مورخ /241-1/29

در زمينه سالمندان برنامه .تازه هاي طب سالمندي با همكاري دانشگاه فوق الذكر برگزار شده است 
 .آموزش پرستاري سالمندان تهيه وجهت بررسي وكارشناسي به وزارت متبوع ارسال شد

  : ارتقاء اعضاي هيئت علمي -6
نفر ديگر در 3ز اعضاي هيئت علمي به رتبه دانشياري ارتقاء يافته وپرونده  نفر ا5   ، 82در سال  -

 "ضمنا. نفر ديگر براي ارتقاء رتبه استادي در دست بررسي است2همجنين پرونده .دست بررسي است 
 .يكنفر نيز به رتبه استادياري ارتقاء يافته است

 : بانك اطالعاتي اعضاي هيئت علمي-7 
ضاي هيئت علمي به واحد تبديل شده ودر آن ذخيره مي گرددودر اين راستا مجموعه فعاليتهاي اع

سخت افزارهاي الزم براي دانشكده ها ومراكز مورد نظر تهيه شده است ونرم افزار الزم نيز طراحي 
اعضاي هيئت علمي وفعاليتهاي آموزشي % 100 مشخصات فردي واداري "وتوزيع شده است ضمنا
 . وارد شده است وپژوهشي آنان به برنامه

 ):C.S.L.C( راه اندازي مركز آموزش مهارتهاي باليني -8
 فعاليت خود را شروع نموده است وبراساس برنامه هاي موجود كليه 81اين مركز در بهمن ماه سال 

دانشجويان پزشكي مقطع باليني در كارگاههاي پيش بيني شده كه تاكنون دو دوره آن تشكيل شده 
دانشجويان تازه وارد به مقطع باليني در بخشهاي داخلي ، جراحي ، اطفال وزنان .نداست شركت مي نماي

برنامه سميولوژي آموزش .حداقل هفته اي يكروز به امكانات اين مركز دسترسي خواهند داشت 
در حال حاضر .  به شيوه جديد ومنطبق با امكانات مركز اجرا شد82دانشجويان از مهرماه سال 

 -Lumbar Puncture -  Ophthalmoscopy- Otoscopyي در دست اجرا شاملمهارتهاي بالين



Colonoscopy – Endoscopy- ABG- Advance   Life   Support ومانورهاي زايمان  
براي كليه دانشجويان بويژه دانشجويان پسر با توجه به محدوديتهاي موجود ميباشد وبراي دستياران 

هها  آغاز شده است وبعنوان اولين اقدام آموزش آندوسكوپي دستياران موجود نيز برنامه ريزي توسط گرو
عالوه براين براي دستياران جديدالورود . برگزار گرديد 82داخلي برنامه ريزي شده كه در طول تابستان 

 كارگزاري لوله تراشه، Cut down- اساسي مانند   آموزش برخي تكنيكهاي 82از مهرماه سال 
Chest tube –احياي قلبي ريوي در كارگاه دو روز قبل از شروع بخش برگزار شد ونيز . 

 : برگزاري دوره آموزش زبان انگليسي براي اعضاي هيئت علمي-9
در همين راستا .شروع شده وهم اكنون نيز براساس برنامه تصويب شده ادامه دارد 80اين برنامه در سال 

ار دانشجويي به زبان انگليسي در دانشگاه برگزار به سطح دانشجويي اولين سمينوبه منظور توسعه آن 
 .گرديد كه مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


