
 

 

 دانشگبه علوم پششکی و خذمبت بهذاشتی درمبنی کبشبن

 معبونت آموسشی دانشگبه

 

 

 ماهه  23عملكرد 

 2431در سال حوزه معاونت آموزشي دااگشنه
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شبخص رديف
 واحذ

 متعبرف
 9; سبل

1.  

 رٍزاًِ: دٍرُ داًشجَیبى کل بِ کبرداًی دٍرُ داًشجَیبى ًسبت

 رشته دانشجويبن پذيزش به توجه بب ) کبردانی دانشجويبن کل تعذاد

 نفز 86 >( پششکی فوريتهبي

 1129> روسانه دانشجويبن کل تعذاد

 9;> غيزروسانه دانشجويبن کل تعذاد

 8/2 درصذ

2.  
 : رٍزاًِ دٍرُ داًشجَیبى کل بِ کبرشٌبسی دٍرُ داًشجَیبى ًسبت

 نفز 2662 کبرشنبسی> دانشجويبن کل تعذاد
 65 درصذ

3.  
 رٍزاًِ: دٍرُ داًشجَیبى کل بِ عوَهی دکتری دٍرُ ىداًشجَیب ًسبت

 نفز 7:9عمومی> دکتزاي دانشجويبن کل تعذاد
 47/26 درصذ

4.  

 دٍرُ داًشجَیبى کل بِ تکویلی تحصیالت دٍرُ داًشجَیبى ًسبت

 رٍزاًِ:

 نفز112  >9; سبل در تکميلی تحصيالت دانشجويبن تعذاد

 زنف 221ارشذ> کبرشنبسی دوره دانشجويبن تعذاد 

 نفز 296 پششکی> تخصصی دوره دانشجويبن تعذاد 

 نفز6 >9;درسبل داخل بورس دانشجويبن تعذاد 

 10 درصذ

 97 ًفر رٍزاًِ: غیر داًشجَیبى کل تعذاد  .5

6.  
 رٍزاًِ دٍرُ داًشجَیبى کل بِ خبرجی داًشجَیبى ًسبت

 نفز61       >    9;سبل خبرجی دانشجوي تعذاد
 9/1 درصذ

7.  

 : علوی ّیئت عضَ کل بِ داًشجَ کل  ًسبت

 نفز 1126 دانشجو> کل تعذاد 

 ًفر ;28 علمی> هيئت اعضبي کل تعذاد 

 69/13 درصذ

8.  
 ٍپیوبًی رسوی علوی ّیئت عضَ بِ داًشجَ کل ًسبت

 (90 سبل در ٍپیوبًی رسوی علوی ّیئت ًفر129بِ داًشجًَفر 2314)
 18 درصذ

9.  

 علوی ّیئت اعضبی کل بِ استبد ًسبت هیبًگیي

 نفز 6 استبد> کل تعذاد 

 نفز ;28 علمی> هيئت اعضبي کل تعذاد 

 

 3/2 درصذ

 0931سبل  در آموزشي حوزه معبونت آموزشي دانشگبه شبخص هبی 



 

 

10.  
 علوی ّیئت اعضبی کل بِ استبد ًسبت

 ( 90 سبل در ٍپیوبًی رسوی 129 بِ ًفر 4)

 

 درصذ
1/3 

11.  

 علوی ّیئت اعضبی کل بِ داًشیبر ًسبت هیبًگیي

 نفز 17 دانشيبر> کل تعذاد 

 نفز ;28 علمی> هيئت اعضبي کل تعذاد 

 8/14 درصذ

12.  
 علوی ّیئت اعضبی کل بِ داًشیبر ًسبت

 (90 سبل (در ٍپیوبًی رسوی )129 بِ ًفر25)
 19/ 39 درصذ

13.  

 علوی ّیئت اعضبی کل بِ یبر استبد ًسبت هیبًگیي

 نفز 9: استبديبر> کل تعذاد 

 نفز ;28 علمی> هيئت اعضبي کل تعذاد 

 47/51 درصذ

14.  
 علوی ّیئت اعضبی کل بِ یبر استبد ًسبت

 (90 سبل در  ( ٍپیوبًی رسوی )  129 ًفربِ 60
 51/46 درصذ

15.  

 علوی ّیئت اعضبی کل بِ ببال بِ استبدیبر ًسبت

 نفز 228 > ببال به يبر استبد کل تعذاد 

 نفز ;28 علمی> هيئت اعضبي کل تعذاد 

 63/68 درصذ

16.  
 علوی ّیئت اعضبی کل بِ ببال بِ استبدیبر ًسبت

 (90 سبل در  ( ٍپیوبًی رسوی )  129 بِ ًفر89)
 69 درصذ

17.  

 داًشجَ بِ ٍقت توبم علوی ّیئت اعضبی ًسبت

 نفز :28 > وقت تمبم علمی هيئت اعضبي کل تعذاد 

 نفز 1126دانشجو> کل تعذاد 

 درصذ
26/7 

 

18.  
 داًشجَ بِ ٍقت توبم علوی ّیئت اعضبی ًسبت

  (90 سبل در  داًشجَیبى کل2314 بِ ٍپیوبًی رسوی129)
 53/5 درصذ

19.  

 علوی ّیئت اعضبی کل بِ هربی ًسبت هیبًگیي

 نفز 71 مزبی> کل تعذاد 

 نفز ;28 علمی> هيئت اعضبي کل تعذاد 

 36/31 درصذ

20.  
 علوی ّیئت اعضبی کل بِ هربی ًسبت

 (90 سبل (در ٍپیوبًی )رسوی 130 بِ هربیًفر40)
 31 درصذ

 1 ًفر علوی ّیئت ببزًشستگبى تعذاد  .21

22.  

 شذُ ایجبد جذیذ هحل ّبی رشتِ تعذاد

 ّب: رشتِ ًبم
 تزوما تحقیقات مزکز در پژوهشی تخصصی دکتزی 

 گزايش با تشزيح علوم تحقیقات مزکز در پژوهشی تخصصی دکتزی 

 بنیادی سلولهای

 سالمنذی پزستاری ارشذ کارشناسی 

 واعصاب مغز تخصص 

 تغذيه کارشناسی 

 

 5 تعذاد



 

 

 

جٌسیت  

 ٍهرتبِ علوی

 ٍضعیت 

 مزد
 جمع

 سن
 جمع

 استبد دانشيبر استبديبر مزبی استبد دانشيبر استبديبر مزبی

تعددذاد اعضددبی 

ّیئددت علوددی  

استفبدُ کٌٌدذُ  

از طدددددددر  

هحرٍهیدددت از 

 هطب

11 11 26 2 99 28 8 1 2 18 

تعددذاد اعضددبی 

ّیئددت علوددی  

خددبرش شددذُ از 

 سیستن

8 6 - - 29 1 2 - - 6 

تعددذاد اعضددبی 

ّیئددت علوددی  

دارای سددددوت 

اجرایدددددی در 

 داًشگبُ

; 12 22 2 61 7 1 7 2 26 

تعذاد اعضدبی   

ّیئددت علوددی  

آهَزشی ارتقدب   

 یبفتِ

- 2 1 2 7 - - 1 - 1 

تعددذاد اعضددبی 

ّیئددت علوددی  

 استخذام شذُ
- 2 - - 2 2 2 - - 1 

 :6  :21 جمع کل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0931در سبل  ئت علمي دانشگبهوضعيت اعضبی هي

 9;در سبل

 



 

 

 

 

 عنوان

 

 

 

 نوع استخذام

 

 رسمی وپيمبنی

 )تعذاد(

 ;:در سبل 

 پيمبنیورسمی 

 )تعذاد(

 9;در سبل 

 -قزار دادي

 -مبده يك -طزحی 

 )تعذاد( kضزيب

 ;:در سبل 

طزحی  -قزار دادي

 kضزيب -مبده يك -

 )تعذاد(

 9;در سبل 

 سبيز سبيز

 - - 11 14 13 13 فَق تخصص پسشک

 - - 9 12 45 48 هتخصص

 - - - - - - عوَهی

 - - - - - - فلَشیب دًذاًپسشک

 - - - - - - هتخصص

 - - - - - - عوَهی

 - - - - - - phDب هتخصص ی دارٍ سبز

 - - - - - - عوَهی

Ph.D 23 31 6 7 - - 

 - - 13 21 40 40 کبرشٌبسی ارشذ

 - - - - - - کبرشٌبس

 - - 40 53 129 124 هجوَع

 نفر 013:  31نفر                                                در سبل  011:  93در سبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     جمع كل                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31تعذاد اعضبی هيئت علمي شبغل در دانشگبه به تفکيک در جه علمي ورابطه  استخذامي در سبل

 



 

 9;شگبه در سبل هزم اعضبي هيئت علمی دان 

 درصذ به کل اعضبي هيئت علمی تعذاد عنوان

 37/2 4 استبد

 79/14 25 داًشیبر

 48/51 87 استبد یب ر

 36/31 53 هربی

 - - هربی آهَزشی

 %299 ;28 جمع کل

 

 

 

 

 درصذ به کل اعضبي هيئت علمی تعذاد عنوان

 1/3 4 استبد

 39/19 25 داًشیبر

 51/46 60 استبد یب ر

 31 40 بیهر

 - - هربی آهَزشی

 %299 ;21 جمع کل

 

 

 

 

 

 

 31هرم اعضبی هيئت علمي دانشگبه در سبل

 

 31انشگبه در سبلهرم اعضبی هيئت علمي رسمي و پيمبني د

 



 

 

 

 تعذاد فبرغ التحصيل تعذاد دانشجو تعذاد اعضبي هيئت علمی نبم دانشکذه رديف

 31 738 111 پسشکی 1
 24 505 16 بْذاشت 2
 24 591 28 پرستبری ٍ هبهبیی 3
 17 480 14 پیراپسشکی 4

 8; 1126 ;28 جمع کل

  

 31تعذاد دانشجو در سبل  تعذاد دانشکذه هبی تببعه به تفکيک تعذاد اعضبی هيئت علمي  و

 

 


