


 عملکرد حوزه معاونت آموزشی
 1388در سال  



 شاخصهاي آموزشی

 واحد عناوين شاخص
 متعارف

 1389برآورد سال  1388سال 

 نفر تعداددانشجويان دوره كارداني روزانه

 

344 200 

 نفر تعداددانشجويان دوره كارداني شبانه

 

82 50 

 نفر   تعداددانشجويان دوره كارشناسي روزانه
 نفر

 639پيوسته

 248ناپيوسته

 

924 
150 

 كارشناسي پيوسته شبانه تعداددانشجويان دوره

 نفر

 

85 85 

 كارشناسي ناپيوسته شبانه تعداددانشجويان دوره

 

 نفر

 

205 250 

 نفر تعداددانشجويان دوره دكتراي عمومي

 

516 550 

 نفر تعداد كل دانشجويان دوره هاي غير روزانه

 

372 - 

 - 1747 نفر تعداد كل دانشجويان دوره هاي روزانه



 55 30 نفر تعداددانشجويان دوره كارشناسي ارشد

 76 67 نفر تعداددانشجويان دوره تخصصي پزشكي

-كارشناسي پيوسته و ناپيوسته -كارداني)جمع كل دانشجويان 
 (دوره روزانه و شبانه-ارشد-تخصص -دكتري

 - 2216 نفر

 03/0 نفر به كل دانشجويان روزانه( نفر 49)نسبت دانشجويان خارجي 

 

- 

به ازاي يك  (دوره روزانه)نسبت دانشجو به اعضاء هيئت علمي
عضو هيئت 

 علمي

09/10 

نفر کل دانشجویان 27 درصد نسبت دانشجو يان استعداد درخشان به بهره مند از تسهيالت 

 استعداد رخشان 

100%  

تخصص )6 تعداد تعداد رشته محل جديد ايجاد شده
بيماريهاي -بيهوشي
كارشناسي -عفوني 

-بهداشت حرفه اي
-بهداشت محيط

فناوري اطالعات 
كارشناسي  -سالمت

 (ناپيوسته هوشبري



نسبت بخش هاي داراي ارزشيابي دروني به كل بخش ها 
 (درصد)

 %90 %90 درصد

نسبت دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي  به كل دانشجويان 
 روزانه

 درصد

 

6/5 

 تعداد تعداد برنامه هاي آموزش مداوم اجرا شده

 

65 70 

نسبت به برنامه هاي آموزش مداوم داراي طراحي علمي به 
 كل برنامه ها

 درصد

 

100% 100% 

به تعداد مشمولين تحت ( بازآموزي)نسبت برنامه ها ي مدون 
 (درصد)پوشش در هر رشته

 درصد

 

 4/1دندانپزشكان 
 4/3داروسازان 

پزشكان 
 5/200عمومي

متخصصين 
 1/45داخلي

دندانپزشكان
6/70 
 7/65داروسازان

پزشكان 
 10/200عمومي

متخصصين 
 3/45داخلي

نسبت اعضاي هيئت علمي با درجه استادياري وباالتر به كل 
 اعضاي هيئت علمي 

 %67 %65 درصد

نسبت اعضاي هيئت علمي با درجه دانشياري وباالتر به كل 
 اعضاي هيئت علمي

 %16 %15 درصد

 5 4 تعداد تعداد اعضاي هيئت علمي جذب شده

 3 4 تعداد تعداد اعضاي هيئت علمي ارتقاء يافته



 تعداد دانشجو



 
 

 تعداد دانشجو به تفکیک دانشکده
 
 

 تعداد دانشكده

 516 پزشکی

 520 پرستاری ومامایی

 487 پیراپزشکی

 596 بهداشت

 30 کارشناسی ارشد

 67 تخصص

 2216 جمع كل



 تعداد اعضاي 
 هیئت علمی



 هرم اعضاي هيئت علمي دانشگاه

 تعداد عنوان

 2 استاد

 23 دانشیار

 89 استادیار

 59 مربي

 - مربي آموزشي

 173 جمع



 تعداد اعضاي هیئت علمی به تفکیک دانشکده

 تعداد دانشكده

 117 پزشكي

 15 بهداشت

 27 پرستاري و مامایي

 14 پیراپزشكي

 173 جمع



 تعداد اعضاي هیئت علمی شاغل

 سایر قراردادي تعداد رسمي و پيماني نوع استخدام عنوان

 پزشكي

 

 فوق تخصص

 متخصص

 عمومي

10 

51 

- 

- 

- 

- 

15 

10 

- 

دكتراي تخصصي 
PhD 

- 23 - 5 

 16 - 43 - كارشناسي ارشد

 46 - 127 - جمع



 عملكرد شاخص آموزشي انجام شده  
 88در سال 



 تعداد مصوبات تعداد جلسات عنوان شورا

 136 18 شوراي آموزشي دانشگاه

 154 25 شوراي آموزشي دانشكده پزشكي

 28 20 شوراي آموزشي دانشكده بهداشت

 75 15 شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامایي

 75 13 شوراي آموزشي دانشكده پیراپزشكي

دانشكده هاي )شوراي گروههاي آموزشي

-پرستاري و مامایي-بهداشت-پزشكي
 (پیراپزشكي

 (38)پرستاري

 (32)بهداشت

 (93)پزشكي

 (42)پیراپزشكي

 (83)پرستاري

 (114)بهداشت

 (443)پزشكي

 (179)پیراپزشكي

 - 4 شوراي تحصیالت تكمیلي

 7 2 كمیسیون موارد خاص

 10 4 شوراي آموزش مدوام

جلسات برگزار شده در بانك اطالعات 
 اعضاي هیئت علمي

8 40 

جلسات برگزار شده در كمیته هاي مختلف 
EDC 

125 - 



  برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با نماینده معاون آموزشي وزارت متبوع جناب آقاي دكتر ممتاز منش در تاریخ
به تعداد  ) با دانشجویان ممتاز رتبه هاي اول تا سوم هر دانشكده و نخبگان و استعدادهاي درخشان  19/1/88

 (نفر 100

 عمومي -نفر از پزشكان متخصص 300با حضور  6/7/88برگزاري سمينار علمي تازه هاي پزشكي در تاریخ- 
  و كارشناسان رشته هاي بهداشتي درماني كاشان و آران وبيدگل

 نفر از دانشجویان در سه حيطه   70برگزار گردید كه  17/3/88برگزاری اولين آزمون المپياد علمي در تاریخ
حيطه حل مسئله و تصميم گيري در  -حيطه استدالل باليني –تفكر علمي در علوم پایه تفكر علمي در علوم پایه 

 .مدیریت نظام سالمت شركت نمودند

 2/3/88راه اندازي رشته بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي در مقطع كارشناسي پيوسته در تاریخ 

 راه اندازی دوره دستياری رشته تخصصی بيماریهای   -راه اندازي دوره دستياري رشته تخصصي بيهوشي
  عفونی وگرمسيری

 راه اندازي رشته   - 3/5/88راه اندازي رشته فناوري اطالعات و سالمت مقطع كارشناسي پيوسته در تاریخ
  2/3/88هوشبري مقطع كارشناسي ناپيوسته در تاریخ 

 فراخوان ثبت نام بورس خارج از كشور جهت دورهPh.D بهداشت باروري و بهداشت محيط 

برگزاري مراسم روز دانشجو بهمراه تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه 

  كسب رتبه اول وب سایت معاونت آموزشي در بين وب سایت هاي واحدهاي تابعه دانشگاه در ارزیابي سال
 (هم رتبه برتر را كسب نموده است 87در سال ) مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه  1388

 



 برگزاري آزمونOsce  برگزاري آزمون سي و هفتمين دوره پذیرش دستياري -گروههاي آموزشي دستياري 

تشكيل كميته استقبال از دانشجویان جدیدالورود در سطح ستاد دانشكده ها 

87فراخوان جذب اعضای هيئت علمی در اسفند -87فراخوان جذب اعضای هيئت علمی درمهر 

تشكيل دبيرخانه هيئت اجرایي جذب و صدور احكام مربوطه 

 برگزاري بيست و هشتمين  -برگزاري چهل و یكمين دوره آزمون علوم پایه و چهل و چهارمين دوره پيش كارورزي

 دوره آزمون ارتقاء

 خریدServer  بانك اطالعات  

  راه اندازي حساب اعتباري آموزش مداوم كه ارباب رجوع نياز به مراجعه به بانك در هر برنامه نمي باشد و مبلغ

 .ثبت نام بصورت خودكار پس از ثبت نام از موجودي اعتبار فرد كسر مي گردد

 (در حال تامين بودجه)بایگانی دیجيتال در اداره کل آموزش  

 



 1389برنامه ها و اهداف كلي سال 



 
 

توسعه رشته هاي تحصیالت تكمیلي متناسب با نیازهاي جامعه نیروي انساني متخصص 

توسعه امكانات دانشكده ها در زمینه امکانات كمك آموزشي 

 اجرای كارگاههاي آموزشي و برنامه هاي بازآموزي در زمینه نحوه تدریس و تعامل با دانشجو و

 همچنین مباحث پژوهشي و علمي

توسعه كمي و كیفي برنامه ژورنال كالب در گروههاي آموزشي 

پژوهشي دانشكده پرستاري و مامایي -راه اندازي مجله علمي 

ارتقاء سطح علمي و تخصصصي اعضاء هيات علمی دانشكده ها 

راه اندازي رشته كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي 

راه اندازي رشته كارشناسي ارشد حشره شناسي 

تاسيس رشته کارشناسی ارشد مدیکال انفورماتيک   

 



راه اندازي رشته بهداشت دهان و دندان 

 89برگزاري سمینار كشوري دانشجویي توسط گروه عمومي وعلوم پایه در سال 

 تجهیز آمفی تئاترها به دوربین برای نظارت و ارزیابی مستمر فرآیند آموزش 

پیگیری تامین کالسهای مورد نیاز دانشکده پزشکی 

 تشویق اعضای هیأت علمی برای تدوین و چاپ درسنامه 

 پیگیری تغییرات در آموزش دوره پاتوفیزیولوژی و بالینی 

برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضای هیأت علمی 

 اخذ مجوز کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی وفلورسکوپی وسی تی اسکن وماموگرافی
 از سازمان انرژی اتمی

اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی 

راه اندازی آزمایشگاه ، تعمیر ونگهداری دستگاههای تصویر برداری 



 تحليلي از مشكالت موجود

 



 
 

تحت وب نبودن برنامه بانك اطالعات و وجود برخي نواقص در برنامه موجود 

حجیم بودن مستندات كاغذي در واحد بانك اطالعات و نیاز به حذف آن 

نداشتن نماینده فعال بانك اطالعات در برخي از دانشكده ها 

عدم ارسال به موقع اطالعات توسط اعضاء هیئت علمي بالیني 

محدودیت فیلدهاي بالیني از جمله بخش هاي تخصصي سوختگي واتاق عمل وزایمان 

خستگي شغلي مربیان واعضاي هیئت علمي 

كمبود نیروي انساني وتعداد زیاد واحدهاي درسي اعضاي هیئت علمي 

جذب کارشناسان مرکز مطالعات وتوسعه اموزش علوم پزشکی با توجه به چارت سازمانی ارائه شده 

 دوري از دانشكده پزشكي با توجه به برگزاري كارگاههای آموزش مداوم ومرکز مطالعات وتوسعه

 آموزش علوم پزشکی

عدم دسترسي به موقع به كتابخانه مركزي و انتشارات دانشگاه 

نداشتن مكان جداگانه جهت سرپرست و قائم مقام مركزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی 

مجزا كردن بودجه های ارسالي از وزارت متبوع جهت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

فقدان سیستم برق اضطراري دانشكده بهداشت و پیراپزشکی 

نبودن سیستم اطفاء حریق در دانشكده بهداشت و پیراپزشکی 



كمبود فضاي فیزیكي جهت اساتید 

 (كالس درس)كمبود فضاي آموزشي 

 (جهت اعضاي هیئت علمي)كمبود فضاي كمك اموزشي 

عدم ارتقاء نرم افزار سماء با توجه به مشكالت مالي شركت مربوطه با وزارتخانه به نظر مي رسد. 

عدم وجود تشكیالتي منسجم جهت پایش ارزیابي تحصیلي دانشجویان 

 کمبود فضای آموزشی به خصوص برای کارشناسی ارشد وآموزش بالینی در دانشکده پزشکی 

 عدم وجود سالن ویژه امتحانات 

 آموزش:  

 شکاف بین تلقیات اعضای هیأت علمی برای تدریس و دریافت فراگیران 
 ( عدم انطباق آموزش با مبانیMust learn    ها)..... 

 ( تدریس شده توسط اعضای هیأت علمی ) نبود درسنامه مدون 

 عدم انطباق کامل برنامه ارائه شده با اجرا شده به خصوص در بخشهای بالینی 

 پشتیبانی: 

 عدم تخصیص بودجه کافی به دانشکده برای پاسخگویی به موقع به نیازها 

 تداخل بیش از حد در مسائل مختلف دانشکده و اتالف وقت مدیران آن در این ارتباط 
 ( برای فعالیتهای روزمره ) عدم وجود بودجه برای گروههای آموزشی 

 
 
 
 



مقایسه درصد قبولی دستیاران 
 دانشگاه با سطح کشور در 

 آزمون شفاهی -آزمون کتبی

 آزمون کل دانشنامه تخصصی 



             

 مقایسه درصد قبولی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان با سطح کشور در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی



                  

 دانشنامه تخصصی( (OSCEمقایسه درصد قبولی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان با سطح کشور در آزمون شفاهی



     

 مقایسه درصد قبولی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان با سطح کشور در کل آزمون دانشنامه تخصصی



 با آرزوی موفقیت
 


