
 

 معرفي دانشگاه علوم پزشكي كاشان
 شوراي 30/9/65دانشگاه علوم پزشكي كاشان براساس تصويب نامه دومين اجالس مورخ 

گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بعد از تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي به عنوان دانشكده پزشكي در كاشان تاسيس گرديده است و به 

 دانشكده 1/10/72ب مصوبه شصت و سومين جلسه شوراي گسترش دانشگاهها مورخ موج
علوم پزشكي كاشان به دانشگاه تبديل و با توجه به توان و استعداد اين دانشگاه باستناد 

هاي پيراپزشكي و بهداشت نيز تاسيس شده و در حال حاضر اين   مصوبات ، دانشكده
 رشته 23 پرستاري مامايي، پيراپزشكي و بهداشت و دانشگاه داراي چهار دانشكده پزشكي،

: هاي تخصصي   دكتراي عمومي و رشته مقاطع مختلف كارداني، كارشناسي،تحصيلي در
ميكرب شناسي : كارشناسي ارشد  ورشته هاي اطفال، داخلي، زنان و زايمان و جراحي عمومي

 2872در حال حاضر باشد و  مي، انگل شناسي ، بهداشت محيط ، فيزيولوژي ، تشريح 
 نفر اعضاي هيئت علمي دانشگاه را 164دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بوده و 

 .دهند تشكيل مي
 ١٣٨۶هرم اعضاي هيئت علمي دانشگاه در سال 

 تعداد عنوان
 - استاد
 16 دانشيار
 86 استاديار
 62 مربي

 - مربي آموزشي
 164 جمع



 

 ٨٦ تفكيك دانشكده درسال تعداد اعضاي هيئت علمي به

 تعداد نام دانشكده
 107 پزشكي
 16 بهداشت

 26 پرستاري ومامايي
 15 پيراپزشكي

 164 جمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 معرفي دانشكده پزشكي

 نفر درمقطع 706 تأسيس شده و تاكنون تعداد 1365دانشكده پزشكي كاشان درسال 
 نفر دانشجوي 400  و در حال حاضر نيز تعدادپزشكي عمومي از اين دانشكده فارغ التحصيل

 نفر 2 تعداد 81-82عالوه بر اين از نيمسال اول تحصيلي . پزشكي به تحصيل اشتغال دارند
نفردرمقطع 2 تعداد85-86دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد انگل شناسي وازنيمسال اول

 .ندپذيرش شده و آغاز به تحصيل نموده ا كارشناسي ارشدميكروب شناسي

 گروه آموزشي علوم پايه و علوم 16 نفر عضو هيأت علمي درقالب 98 دراين دانشكده تعداد
باليني به ارائه خدمات آموزشي اشتغال دارند و گروههاي آموزشي علوم پايه عالوه بر 

-پرستاري، مامائي(دانشجويان رشته پزشكي به آموزش دانشجويان ساير دانشكده ها
گروههاي آموزشي علوم باليني هم عالوه . نيز مي پردازند) شبانهدوره -بهداشت-پيراپزشكي

بر آموزش دانشجويان درمقطع پزشكي عمومي، آموزش دستياران تخصصي پزشكي در رشته 
 .زنان و زايمان وجراحي را برعهده دارند-داخلي-هاي اطفال

 :گروههاي آموزشي دانشكده 

 :باليني :علوم پايه
 آسيب وبافت شناسي 
 قارچ شناسيانگل و 
 بيوشيمي وتغذيه 
 پزشكي اجتماعي 
 عمومي 
 علوم تشريح 
 فيزيولوژي وفارماكولوژي 
 ميكرب وايمني شناسي 

 

 

 بيماريهاي اطفال 
 بيهوشي 
 جراحي 
 چشم وگوش وحلق وبيني 
 داخلي 
 راديولوژي 
 روانپزشكي 
 بيماريهاي زنان وزايمان 
 عفوني 

 



 : دانشكده رشته هاي موجود در
 پزشكي 

  :الت تكميليرشته هاي تحصي
 بيماريهاي زنان وزايمان 
 جراحي 
 كودكان 
 داخلي 
 كارشناسي ارشد ميكرب شناسي 
 كارشناسي ارشد انگل شناسي 
 كارشناسي ارشد فيزيولوژي 
 كارشناسي ارشد بهداشت محيط 
 كارشناسي ارشد علوم تشريح 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 معرفي دانشكده بهداشت
ن در راستاي سياستها و استراتژيهاي دانشگاه دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كاشا

 با هدف توسعه دانش بهداشتي به منظور تامين، حفظ و 1375علوم پزشكي كاشان در سال 
ارتقاء سطح سالمتي جامعه تاسيس گرديد تا از طريق آموزشي و پژوهشي به خصوص در 

 . مورد بهداشت باليني مناطق كويري كشور به اين هدف نائل گردد

ها و  دانشكده پذيرفته است كه دسترسي به هدف فوق تنها از طريق اجراي برنامهاين 
ژيهاي بخش بهداشت عملي نيست، بلكه معتقد است كه دسترسي به هدف مذكور از استرات

هاي بين بخشي ساير بخشهاي توسعه  طريق تحقق يافتن فعاليتهاي جمعي و نيز هماهنگي
فرض محور فعاليتهاي خود  باشد كه عمال نيز اين ايده را به عنوان يك پيش كشور ميسر مي
 .قرارداده است

 
 :دانشكده گروههاي آموزشي 

 گروه آموزشي بهداشت عمومي و آمار حياتي 
 گروه آموزشي بهداشت محيط  
 يا گروه آموزشي بهداشت حرفه  

 
 

 : دانشكده رشته هاي موجود در
 بهداشت محيط 
 بهداشت خانواده 
 بهداشت عمومي 
 بهداشت حرفه اي 

 
 
 
 



 معرفي دانشكده پرستاري ومامايي

 با هدف تربيت نيروي انساني صالح ، كارآمد جامعه 1365دانشكده پرستاري ومامايي در سال 
نگر كه با توجه به فرهنگ و ارزشهاي اسالمي داراي دانش ، نگرش و مهارتهاي حرفه اي الزم 
براي برآورده ساختن نيازهاي مربوط به سالمت جامعه باشد با پذيرش دانشجو در مقطع 

همگام با توسعه دانشگاه علوم . شت كارداني پرستاري پا به عرصه آموزش عالي كشور گذا
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان ، در سنوات بعد مقاطع تحصيلي باالتر و رشته 

در حال حاضر اين دانشكده در دو رشته . هاي تحصيلي ديگري نيز به آن افزوده شد 
شجو تربيت پرستاري و مامايي در مقطع كارشناسي و در رشته اتاق عمل در مقطع كارداني دان

با تالش مسئولين و دست اندركاران رشد كمي و كيفي در عرصه مختلف فراهم .مي كند 
گرديده و محيط مناسبي براي فراگيري دروس نظري و آموختن مهارتهاي باليني و تربيت 

 .نيروي انساني كارآمد بوجود آمده است 

 :گروههاي آموزشي دانشكده 
 مديريت بهداشت 
 مامايي 
 يداخلي جراح 

 

 : دانشكده رشته هاي موجود در
 پرستاري 
 مامايي 
 اتاق عمل 

 
 
 

 



 معرفي دانشكده پيراپزشكي

دانشجو در رشته هاي   و پذيرش1365بدنبال تأسيس دانشكده علوم پزشكي كاشان در سال 
و آموزش پزشكي در  پزشكي ، پرستاري و مامايي با كسب مجوز از وزارت بهداشت و درمان

آزمايشگاهي و اتاق عمل   ، اين دانشكده در رشته هاي كارداني هوشبري ، علوم1371سال 
راديولوژي نيز به جمـــع رشته  كارداني از سال بعد رشته. اقدام به پذيرش دانشجو نمود 

پيراپزشكي تحت عنوان اداره آموزش  هاي مزبور پيوست و عمالً هسته اوليه دانشكده
  . گرفتپيراپزشكـي در آن سال شكل 

 در رشته بهداشت محيط نيز دانشجوي كارداني پذيرفته گرديد و بدنبال آن 1372از سال 
پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي آغاز گرديد كه عهده دار 

 با تفكيك رشته هاي 76/75اداره اين رشته ها نيز آموزش پيراپزشكي بود از سال تحصيلي 
ده پيراپزشكي تاسيس گرديد و بدنبال آن و در همان سال مجوز پذيرش بهداشت ، آموزشك

 در رشته 77/76دانشجو در رشته كارداني مدارك پزشكي نيز اخذ شد و از سال تحصيلي 
كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي نيز پذيرش دانشجو آغاز شد كه با اخذ اين مجوز 

 رشته كارشناسي مدارك 1379يافت واز سال آموزشكده به دانشكده پيراپزشكي تغيير نام 
با پيگيري و تالش مسئولين . پزشكي نيز به جمع رشته هاي موجود دانشكده پيوست

دانشكده و اعضاي هيئت علمي گروه آموزشي هوشبري رشته فوريت هاي پزشكي از سال 
 .  به جمع رشته هاي دانشكده پيراپزشكي افزوده شد 1385

تعانت از خداوند متعال و تالشهاي بي شائبه مسئولين ، اعضاي هيئت الزم به ذكر است با اس
 موفق به 1384علمي ، دانشجويان و كاركنان دانشكده پيراپزشكي ، اين دانشكده در سال 

 كسب رتبه دوم دربين دانشكده هاي پيراپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور گرديد 
 :گروههاي آموزشي دانشكده 

 هيعلوم آزمايشگا 
 مدارك پزشكي 
 راديولوژي فيزيك پزشكي 
 فوريتهاي پزشكي 
 هوشبري 



 
 : دانشكده رشته هاي موجود در

 علوم آزمايشگاهي 
 مدارك پزشكي 
 راديولوژي  
 فوريتهاي پزشكي 
 هوشبري 

 
 
 
 


