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 آموزشي عاونت م

 

 

 

 

 

 

 وظایف عمومي -الف

ابالغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین نامه های ابالغی از سوی رئیس موسسه به واحدهای ذیربط و  .1

 پیگیری و نظارت برحسن اجرای آن؛

تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به  .2

 مراجع ذیصالح برای تصویب؛

 ارائه گزارش های توجیهی الزم به رئیس موسسه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر؛ .3

 ی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصد .4

 نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛ .5

 برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای موسسه؛ .6

 ای موسسه؛همکاری باسایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه ه .7

 انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه. .8

 آقای دکتر سید کامران سلطاني

 عربشاهی

 



 

 

 
  

 

     
 

 

 

 94سال آموزشی معاونتگزارش عملکرد

 ب( وظایف اختصاصي:

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیالت تکمیلی  .1

موسسه؛ منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره 

 تکمیلی؛های تحصیالت 

برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت برحسن اجرای  .2

وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه 

 گزارش الزم به هیأت رئیسه؛

هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای .3

 در هر نیمسال وانعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعالم نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی؛

 اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛ .4

 آموزشی حوزه و دانشگاه – برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار الزم جهت تعامل علمی .5

 و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسالمی؛

 برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامعه علمی و آمایش سرزمین؛ .6

 اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی؛ .7

کارآمدی اعضای هیأت علمی موسسه، ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی،  .8

 غنا بخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد الزم به وزارتین حسب مورد؛

 تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛ – برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی .9

 ؛نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع  .10

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند نسبت به تعیین سایر وظایف مرتبط با معاونت  تبصره:

 .نمایدضوابط و مقررات مربوطه اقدام   مذکور، مطابق با

 شامل ادارت ذیل مي باشد: حوزهاین 

 آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی

 مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 سرکار خانم دکتر نجومی

 مدیر محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی 

 جناب آقای دکتر مظاهری نژاد

 سرپرست محترم مدیریت امور هیات علمی 

 جناب آقای مهندس تاج فر

 سرپرست محترم آموزش مداوم دانشگاه

 سرکار خانم دکتر دهناد
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 موزشیسرپرست محترم واحد آموزش مجازی معاونت آ

 سرکار خانم دکتر عطائی 

 سرپرست محترم دبیرخانه ستاد استعداد های درخشان

 

 

 "دیریت امور آموزشي و تحصیالت تكمیليم"

 

 

 

 

 

 

یکی از واحدهای تابعه معاونت آمورشی می باشد که به عنوان متولی اولین  امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی  مدیریت

رسالت دانشگاه، یعنی آموزش، نقش مهم و حیاتی در پیشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی دارد. این 

لوم سالمت به حوزه با فعالیتی گسترده در سطوح متنوع خیل عظیمی از دانش آموختگان را در حوزه های مختلف ع

های اداره پذیرش و ثبت نام، تحصیالت تکمیلی، دانش قسمت با نام 5کند و به لحاظ ساختاری از جامعه تقدیم می

 آموختگان، دستیاری و  واحد فناوری اطالعات تشکیل شده است. 

در مقطع کارشناسی رشته  4رشته در مقطع کارشناسی پیوسته، 12با ارائه  درحال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران

 شته پزشکی درمقطع دکترای عمومیر( MPHطرازهای آن شامل رشته در مقطع کارشناسی ارشد )و هم 60ناپیوسته، 

رشته در دوره  26(، PhDرشته در مقطع دکترای تخصصی ) 39، و دکتری عمومی دارو سازی )پردیس بین الملل(

رشته در دوره دکتری فوق تخصصی  19رشته در دوره تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( و  30دکتری تخصصی بالینی، 

 باشد. بالینی که از نظر گستردگی رشته و مقاطع در کشور بی نظیر است، به فعالیت مشغول می

 

 

 سرکار خانم دکتر نجومي
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 های تحصیلي فعال در دانشگاه به تفكیك دانشكده و مقطع تحصیليرشته
 

ی
ـک

شـ
پز

 

دکتری 

 عمومی

 فلوشیپ فوق تخصص تخصص .Ph.D ارشدکارشناسی 

ی
وم
عم
ی 
شک
پز

 

 ی زنانالپارسکوپ آلرژی و ایمونولوژی بالینی روانپزشکی فارماکولوژی آموزش پزشکی

 گلوکوم بیماریهای ریه بیهوشی ویروس شناسی فیزیك پزشکی

 اکولوپالستیك بیماریهای قلب و عروق جراحی کلیه علوم تشریحی ایمنی شناسی

 اتولوژی جراحی اطفال قلب و عروق بیوشیمی بالینی بیوشیمی

 رینولوژی جراحی قفسه صدری طب اورژانس انگل شناسی ویروس شناسی

 الرنگولوژی جراحی قلب وعروق پزشکی قانونی باکتری شناسی میکروب شناسی

 سوختگی جراحی پالستیك ترمیمی وسوختگی پزشکی هسته ای ایمنی شناسی انگل شناسی

تومورهای سیستم  خون و سرطان اطفال بیماریهای کودکان فیزیولوژی علوم تشریحی

 اسکلتی

 درد روماتولوژی ارتوپدی فیزیك پزشکی قارچ شناسی

 بیهوشی قلب ریه کودکان پزشکی اجتماعی سالمندشناسی فیزیولوژی

 زانو جراحی عفونی اطفال طب کار بیولوژی تولید مثل آموزش پزشکی
MPH جراحی دست غدد درون ریزومتابولیسم کودکان داخلی آموزش پزشکی پزشکی خانواده 

اینترونشنال  غدد درون ریزومتابولیسم بیماریهای اعصاب  ژنتیك انسانی

 کودکان

 نارسایی قلب قلب اطفال پزشکی ورزشی  

بیماریهای  کلیه اطفال جراحی عمومی  

 مادرزادی قلب

 الکتروفیزیولوژی گوارش و کبد بالغین زنان و زایمان  

 کاردیوگرافیاکو نفرولوژی چشم  

اینترونشنال  نوزادان رادیولوژی  

 کاردیولوژی

جراحی ستون  ICU آسیب شناسی  

 فقرات

 پیوندکلیه  جراحی مغز و اعصاب  

 اندویورولوژی  طب فیزیك و توانبخشی  

 جراحی درون بین  بینیگوش و حلق و   

 جراحی کولورکتال  پوست  
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 قرنیه  طب سالمندی  

 ویتره و رتین  رادیوتراپی  

مراقبت های Picu  پزشکی خانواده  

 ویزه کودکان

 یوروانکولوژی    

 هیپ و لگن    

 روان درمانی    

جراحی مادرزادی     

 قلب
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 دکترای تخصصي کارشناسي ارشد کارشناسي دانشكده 

ت
اش

هد
ب

 

 بهداشت محیطمهندسی  بهداشت محیطمهندسی  )ناپیوسته(بهداشت حرفه ای

 آموزش بهداشت آموزش بهداشت )ناپیوسته(بهداشت عمومی

 علوم تغذیه بهداشت حرفه ای 

 اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی 

  علوم تغذیه 

 MPH  

  آمارزیستی 

  بهداشتی در تغذیهعلوم  

  ارگونومی 

ت
ری

دی
ه م

كد
نش

دا
 

 مدیریت خدمات بهداشتی فناوری اطالعات سالمت مدیریت خدمات بهداشتی

 مدیریت اطالعات سالمت و اطالع رسانی پزشکی کتابداری کتابداری

 اقتصاد سالمت درمانی مدیریت خدمات بهداشتی فناوری اطالعات سالمت

 سیاستگذاری سالمت اقتصاد بهداشت 

 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی انفورماتیك پزشکی 

 انفورماتیك پزشکی مهندسی بیمارستان 

 سالمت در بالیا ارزیابی فناوری سالمت 

مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سالمت   

 )مشترك با دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(
  

ي
خش

انب
تو

ه 
كد

نش
دا

 

 اعضاء مصنوعی بینایی سنجی سنجیبینایی 

 گفتاردرمانی اعضاء مصنوعی اعضاء مصنوعی

 فیزیوتراپی گفتاردرمانی گفتاردرمانی

 کاردرمانی فیزیوتراپی فیزیوتراپی

 شنوایی شناسی کاردرمانی کاردرمانی

  شنوایی شناسی شنوایی شناسی

  مدیریت توانبخشی 

  فیزیوتراپی ورزشی 

ه 
كد

نش
دا

ي
مای

ما
و 

ی 
ار

ست
پر

 

 پرستاری پرستاری  پرستاری

  مامایی مامایی

  پرستاری مراقبتهای ویژه 

  مراقبتهای ویژه نوزادانپرستاری  

  پرستاری سالمندی 

  تکنولوژی گردش خون 

  پرستاری اورژانس 

  پرستاری توانبخشی 

  پرستاری کودکان 

  پرستاری داخلی جراحی 

  روانپرستاری 



 

 

 
  

 

     
 

 

 

 94سال آموزشی معاونتگزارش عملکرد

 

 : آماردانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه1جدول شماره

 
 کارشناسي دانشكده

 ناپیوسته

 کارشناسي

 پیوسته

 کارشناسي ارشد/

 MPHمجازی/

دکترای 

 عمومي

 دکترای
Ph.D 

 

فوق  تخصصي

 تخصص

 مجموع فلوشیب

 3276 99 97 1016 161 1603 300 - - پزشكي

 868 - - - 23 - 331 514 - پرستاری ومامایي

 322 - - - 65 - 200 - 57 بهداشت

 756 - - - 119 - 223 414 - توانبخشي

 431 - - - 130 - 177 124 - مدیریت

 731 - - - 16 - 85 391 239 پیراپزشكي

 80 - - - 35 - 45 - - علوم رفتاری

 48 - - - 31 - 17 - - موسسه مطالعات

 68 - - - 48 - 20 - - فناوریهای نوین

 617 3 - - 68 418 103 25 - پردیس بین الملل

 36 - - - 36 - - - - مراکز تحقیقاتي

 7233 101 97 1016 732 2021 1501 1468 296 مجموع

 

  مشاوره در مامائی 

ي
شك

پز
را

 پی
ده

شك
دان

 

 هماتولوژی خون شناسی آزمایشگاهی وبانك خون )پیوسته(علوم آزمایشگاهی

 زیست فناوری پزشکی زیست فناوری پزشکی )پیوسته(هوشبری

  وحفاظت پرتوی رادیوبیولوژی )پیوسته( اتاق عمل

  اتاق عمل )پیوسته(رادیولوژی

   )ناپیوسته(آزمایشگاهیعلوم 

   )ناپیوسته(هوشبری

   )ناپیوسته(اتاق عمل

   )ناپیوسته(رادیولوژی

 نوین پزشكي هایفناوری

 پزشکی مولکولی نانوفناوری پزشکی 

 علوم اعصاب  

 علوم سلولی کاربردی  

 مهندسی بافت  

 دانشكده علوم رفتاری

 روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی 

 مطالعات اعتیاد بهداشت روان 

  روانشناسی سالمت 

 طب سنتی پزشکیعلوم  تاریخ   موسسه مطالعات تاریخ پزشكي
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   94-95در نیمسال دوم  Ph.Dلیست تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره دکتری 

 تعدادکل رشته مقطع دانشكده

 1 اقتصاد سالمت (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 1 ايمني شناسي پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 1 بيوشيمي باليني (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 1 پزشكي مولكولي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 1 علوم اعصاب (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 1 كاردرماني (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 1 ويروس شناسي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 1 انگل شناسي پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 1 سالمند شناسي (Ph.Dتخصصي) دكتراي پزشكي

 2 باكتري شناسي پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 2 بيولوژي توليد مثل (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 2 شنوايي شناسي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 2 فيزيك پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 2 فيزيوتراپي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 2 مهندسي بهداشت محيط (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 3 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 3 اپيدميولوژي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 3 انگل شناسي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 4 سالمت در باليا و فوريتها (Ph.Dدكتراي تخصصي) خودگردان پردیس
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   94-95در نیمسال دوم  Ph.Dلیست تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره دکتری 

 تعدادکل رشته مقطع دانشكده

 12 مهندسي بافت (Ph.Dدكتراي تخصصي) فناوریهای نوین پزشكي

 13 فيزيك پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 14 بيولوژي توليد مثل (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 4 سياستگذاري سالمت (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 4 علوم  تغذيه (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 4 خون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون (Ph.Dدكتراي تخصصي) پیراپزشكي

 5 مديريت اطالعات سالمت (Ph.Dتخصصي)دكتراي  پردیس خودگردان

 5 مطالعات اعتياد (Ph.Dدكتراي تخصصي) علوم رفتاری و سالمت روان

 5 علوم سلولي كاربردي (Ph.Dدكتراي تخصصي) فناوریهای نوین پزشكي

 6 پرستاري (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 7 روانشناسي باليني (Ph.Dدكتراي تخصصي) پردیس خودگردان

 8 بيوشيمي باليني (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 8 ويروس شناسي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 9 انفورماتيك پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 9 كتابداري و اطالع رساني پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 10 مديريت خدمات بهداشتي و درماني (Ph.Dتخصصي)دكتراي  پردیس خودگردان

 10 انگل شناسي پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 12 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت (Ph.Dدكتراي تخصصي) بهداشت

 12 آموزش پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 12 هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون (Ph.Dدكتراي تخصصي) پیراپزشكي
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 14 فارماكولوژي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 14 پزشكي مولكولي (Ph.Dدكتراي تخصصي) فناوریهای نوین پزشكي

 15 اپيدميولوژي (Ph.Dدكتراي تخصصي) بهداشت

 15 باكتري شناسي پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 17 مهندسي  بهداشت محيط (Ph.Dدكتراي تخصصي) بهداشت

 17 علوم اعصاب (Ph.Dدكتراي تخصصي) فناوریهای نوین پزشكي

 18 علوم  تغذيه (Ph.Dدكتراي تخصصي) بهداشت

 18 كاردرماني (Ph.Dدكتراي تخصصي) توانبخشي

 20 گفتاردرماني (Ph.Dدكتراي تخصصي) توانبخشي

 20 اقتصاد سالمت (Ph.Dدكتراي تخصصي) مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 21 تشريحيعلوم  (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 21 فيزيولوژي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 21 سالمت در بالياوفوريت ها (Ph.Dدكتراي تخصصي) مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 22 ايمني شناسي پزشكي (Ph.Dدكتراي تخصصي) پزشكي

 22 مديريت اطالعات سالمت (Ph.Dدكتراي تخصصي) مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 23 پرستاري (Ph.Dدكتراي تخصصي) مامائيپرستاری و 

 24 سياستگذاري سالمت (Ph.Dدكتراي تخصصي) مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 25 اعضاي مصنوعي (Ph.Dدكتراي تخصصي) توانبخشي

 26 مديريت خدمات بهداشتي و درماني (Ph.Dدكتراي تخصصي) مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 28 شنوايي شناسي (Ph.Dدكتراي تخصصي) توانبخشي

 28 فيزيوتراپي (Ph.Dدكتراي تخصصي) توانبخشي

 30 روانشناسي باليني (Ph.Dدكتراي تخصصي) علوم رفتاری و سالمت روان

 32 طب سنتي ايراني (Ph.Dدكتراي تخصصي) مؤسسه مطالعات تاریخ پزشكي و طب اسالمي

 694 جمع کل  
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 94-95تحصیل در دوره کارشناسي ارشد در نیمسال دوم لیست تعداد دانشجویان شاغل به 

 تعدادکل رشته مقطع دانشكده

 1 انگل شناسي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 1 مامايي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 1 نانو فناوري پزشكي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 1 آموزش پزشكي كارشناسي ارشد پزشكي

 2 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 2 راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 2 شنوايي شناسي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 2 مديريت توانبخشي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 2 مهندسي بهداشت محيط كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 3 پرستاري مراقبت هاي ويژه كارشناسي ارشد خودگردانپردیس 

 3 زيست فناوري پزشكي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 3 فيزيك پزشكي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 3 فيزيوتراپي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 4 ايمني شناسي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 4 بيوشيمي باليني ارشدكارشناسي  پردیس خودگردان

 4 پرستاري كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 4 علوم تشريحي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 4 كاردرماني كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 5 پرستاري داخلي جراحي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 5 قارچ شناسي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 6 ارگونومي كارشناسي ارشد بهداشت

 6 اپيدميولوژي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 6 پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 6 علوم تغذيه كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 6 مديريت خدمات بهداشتي درماني كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 6 پرستاري توانبخشي كارشناسي ارشد پرستاری و مامائي

 7 فيزيولوژي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 7 پرستاري اورژانس كارشناسي ارشد پرستاری و مامائي

 7 مشاوره در مامايي كارشناسي ارشد پرستاری و مامائي

 8 مامايي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 8 بهداشت روان كارشناسي ارشد علوم رفتاری و سالمت روان

 10 ميكروب شناسي كارشناسي ارشد پردیس خودگردان

 10 تكنولوژي گردش خون كارشناسي ارشد پرستاری و مامائي

 10 كتابداري واطالع رساني پزشكي كارشناسي ارشد مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 12 ويروس شناسي كارشناسي ارشد پزشكي

 12 مهندسي بيمارستاني كارشناسي ارشد مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 13 آمار زيستي كارشناسي ارشد بهداشت
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 تعدادکل رشته مقطع دانشكده

 33 فيزيوتراپي كارشناسي ارشد توانبخشي

 37 روانشناسي باليني كارشناسي ارشد علوم رفتاری و سالمت روان

 40 كاردرماني كارشناسي ارشد توانبخشي

 43 پرستاري داخلي جراحي كارشناسي ارشد پرستاری و مامائي

 47 مديريت خدمات بهداشتي و درماني كارشناسي ارشد مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 56 پرستاري كارشناسي ارشد پرستاری و مامائي

 69 مامايي كارشناسي ارشد پرستاری و مامائي

 83 آموزش پزشكي )آموزش از راه دور( كارشناسي ارشد مجازی

 1446 جمع کل  
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   94-95در نیمسال دوم فوق تخصصي لیست تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تعدادکل رشته مقطع دانشكده

 1 ايمونولوژي وآلرژي اطفال فوق تخصص پزشكي

 1 هاي قلب و عروقبيماري فوق تخصص پزشكي

 1 جراحي اطفال فوق تخصص پزشكي

 1 جراحي قفسه صدري فوق تخصص پزشكي

 1 عفوني اطفال فوق تخصص پزشكي

 2 كليه اطفال فوق تخصص پزشكي

 4 جراحي قلب و عروق فوق تخصص پزشكي

 4 غدد درون ريز و متابوليسم كودكان فوق تخصص پزشكي

 5 هاي ريهبيماري فوق تخصص پزشكي

 5 غدددرون ريز و متابوليسم فوق تخصص پزشكي

 5 گوارش و كبد بالغين فوق تخصص پزشكي

 5 مراقبت هاي ويژه پزشكي فوق تخصص پزشكي

 6 سرطان اطفالخون و  فوق تخصص پزشكي

 6 روماتولوژي فوق تخصص پزشكي

 6 نفرولوژي فوق تخصص پزشكي

 6 نوزادان فوق تخصص پزشكي

 8 آلرژي و ايمونولوژي باليني فوق تخصص پزشكي

 12 قلب اطفال فوق تخصص پزشكي

 19 پالستيك ترميمي و سوختگيجراحي فوق تخصص پزشكي

 98 جمع کل  
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 جمع 5به 4 4به4 3به 3 5به 4 4به 3 3به2 2به 1 رشته تحصیلي ردیف

 30  6   9 6 9 آسيب شناسي 1

 29  4   9 7 9 هاي  مغز و اعصاببيماري 2

 15  1   5 6 3 هاي پوستبيماري 3

 68  12   19 18 19 هاي داخليبيماري 4

 135  27   36 37 35 هاي قلب و عروقبيماري 5

 56   11   20 25 هاي كودكانبيماري 6

 3       3 راديوتراپي 7

 11   5   3 3 پزشكي اجتماعي 8

 17   6   7 4 پزشكي قانوني 9

 8     3 2 3 پزشكي هسته اي 10

 16  3   5 3 5 پزشكي ورزشي 11

 64  14   10 18 22 ارتوپدي 12

 37  8   9 10 10 جراحي عمومي 13

 25  7   6 5 7 چشم پزشكي 14

 56     3 13 40 راديولوژي 15

 57  10   13 16 18 روانپزشكي 16

 59  4   9 25 21 زنان و زايمان 17

 85   29   25 31 طب اورژانس 18

 7     4  3 طب سالمندي 19

 28   6   11 11 فيزيكي و توانبخشيطب  20

 14   4   5 5 طب كار 21

 71  15   19 18 19 بيهوشي 22

 12  2   3 4 3 جراحي كليه ومجاري ادراري تناسلي 23

 24 3   5 4 3 9 جراحي مغزواعصاب 24

 21  5   4 4 8 سروگردنوجراحيوبينيوحلقگوش 25

 948 3 118 61 5 170 266 325 عـجم                                                  
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 1/1/94زشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه از تاریخ اهم اقدامات صورت گرفته در مدیریت امور آمو

 29/12/94لغایت 

 مجوز راه اندازی رشته های مقاطع محتلف تحصیلی   - 1

  (6/10/94روانشناسی سالمت)ارشد کارشناسی 

 (14/4/94کارشناسی ارشد مشاوره در مامائی) 

 (14/4/94کارشناسی ارشد ارگونومی) 

  دکتری تخصصیPh.D (18/11/94زیست فناوری پزشکی) 

 )دکتری عمومی داروسازی )پردیس بین الملل 

 )دکتری عمومی داروسازی از کارشناسی )پردیس بین الملل 

  (  29/1/94 ) تاریخرشته یوروآنکولوژی در  

   (31/1/94 )رشته هیپ و لگن در تاریخ 

 ( 3/7/94 )رشته روان درمانی  در تاریخ   

 (28/9/94پزشکی خانواده) دکتری تخصصی 

 

  تحصیلیراه اندازی رشته های مقاطع مختلف  وپیگیری درخواست - 2

  دوره دکتری تخصصی  راه اندازیتقاضایPh.D رشته بهداشت حرفه ای 

  دوره دکتری تخصصی  راه اندازیتقاضایPh.D رشته بهداشت باروری 

  دوره دکتری تخصصی  راه اندازیتقاضایPh.D  سالمند شناسیرشته 

  دوره دکتری تخصصی  راه اندازیتقاضایPh.D تصویربرداری پزشکی های  فناوری علوم و  رشته 

  دوره دکتری تخصصی  راه اندازیتقاضایPh.D بهداشت عمومی 

  دوره دکتری تخصصی  راه اندازیتقاضایPh.D دارو سازی سنتی 

 تقاضای راه اندازی کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی 

  سالمت و رسانهدوره کارشناسی ارشد  راه اندازیتقاضای 

  رشته مدیریت سالمت و ایمنی محیط زیستدوره کارشناسی ارشد  راه اندازیتقاضای 

  سم شناسی محیطدوره کارشناسی ارشد  راه اندازیتقاضای 
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  سالمت و رسانهدوره کارشناسی ارشد راه اندازیتقاضای 

  دوره  راه اندازیتقاضایMBAمدیریت بیمارستانی  

  دوره فلوشیپ نورووسکوالرتقاضای راه اندازی 

 تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ نورواندووسکوالر 

  یزیکیفطب فلوشیپ گروه تقاضای راه اندازی دوره 

  فلوشیپ ارولوژی زنانتقاضای راه اندازی دوره 

  فلوشیپ تصویربرداری غیرتهاجمی قلبتقاضای راه اندازی دوره 

  فلوشیپ طب روان تنیتقاضای راه اندازی دوره 

  فلوشیپ استروكتقاضای راه اندازی دوره 

  فلوشیپ جراحی سرطان پستانتقاضای راه اندازی دوره 

  تقاضای راه اندازی دوره(فلوشیپ درماتولوژی کودکانpediatric dermatology ) 

  فلوشیپ طب خوابتقاضای راه اندازی دوره 

  فلوشیپ ناباروریتقاضای راه اندازی دوره 

  تخصصی بیماری های عفونی و گرمسیری یدکترتقاضای راه اندازی 

  تقاضای تاسیس دانشکده و رشته دندانپزشکی در پردیس بین الملل 

  نمودن دانشجویان افغانی در مقطع کاردانی مامائی جهت پذیرش و بورسجنوب  -اجرای طرح جنوب 

 

 پیگیری برنامه های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی -3

 پرستاری مراقبت های ویژه اورژانس اطفالکارشناسی ارشد برنامه پیشنهادی  پیگیری 

  اورژانس و مراقبت های ویژه کودکانپیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد پرستاری 

 پیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد طب ودین 

 پیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشدترجمه در حوزه ی سالمت 

 )پیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشدگیاهان طبی)فیتوتراپی 
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  پیگیری برنامه پیشنهادی دکتریPh.Dآینده نگاری سالمت 

  اندازی گروه آموزشی ارگونومی در دانشکده بهداشتپیگیری راه 

  پیگیری راه اندازی گروه های آموزشی بهداشت باروری،مامائی،پرستاری سالمت جامعه ،پرستاری

مراقبت های ویژه و اورژانس،پرستاری سالمندی،پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان،روان 

 اخلی و جراحیو پرستاری د پرستاری توانبخشی ،پرستاری 

 نفر(، دکتری عمومی 592مقاطع کارشناسی ):  1394 سال   ثبت نام اینترنتی از پذیرفته شدگان  -4

 نفر(57 فلوشیپ) نفر(، 33(،فوق تخصص)نفر 312دستیاری)  نفر(، 328) نفر(، کارشناسی ارشد 261)

نفر( دانشجویان  47نفر( و پزشکی عمومی ) 44دکتری داروسازی) (نفر 96)  Ph.Dو دکتری تخصصی 

 غیر ایرانی پردیس بین الملل

 نفر( 10از کارشناسی به دکتری دارو سازی ءجهت ارتقا ثبت نام از دانشجویان انتقالی خارج از کشور-5

و در رشته های پرستاری و مامائی دانشجوی کارشناسی  نفر 40از  94-95در سال تحصیلی "* ضمنا

در کلیه رشته ها بصورت  Ph.Dنفر دانشجوی دکتری تخصصی  30و دانشجوی کارشناسی ارشد  70

 ده که در دانشکده های تابعه مشغول به تحصیل می باشند.ثبت نام بعمل آم مازاد)باپرداخت شهریه (

             موافقت با انتقال و درصد 09/7) 94ماه  مرداددرخواست انتقال و مهمانی در  550بررسی  – 6

 موافقت با مهمانی( درصد 36/18

 33/28موافقت با انتقال و  درصد 33/18) 94ماه  دیدرخواست انتقال و مهمانی در  300بررسی 

 موافقت با مهمانی( درصد

مسائلی از قبیل اعطاء  گردید که بهبرگزار  1394سال طی جلسه  13جلسات شورای آموزشی :  -7

فرصت تحصیلی اضافی / مرخصی تحصیلی / پذیرش دانشجوی تبدیل بورس خارج به داخل وسایر 

 .همشکالت آموزشی دانشجویان رسیدگی و اقدامات قانونی  به عمل آمد

و به مشکالت گردید برگزار  1394جلسه در سال  3 :کمیسیون بررسی موارد خاصجلسات  -8

فرصت تحصیلی ارفاقی و بازگشت به  –ن رسیدگی شد و درمورد اعطاء فرصت اضافی آموزشی دانشجویا

 تحصیل و ارجاع به کمیته منطقه ای اقدامات الزم بعمل آمد.
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با مدیران و کاربران سیستم سمای دانشکده ها و یك جلسه هماهنگی بامدیر فنی شرکت  جلسه 5 -9

 سما

فرآیند اداره تحصیالت  34) در سایت معاونت آموزشیبازنگری فرایندهای ادارات و بارگذاری  -10

  اداره فارغ التحصیالن(. 15 فرآیند اداره دستیاری، فرآیند 17فرآیند اداره پذیرش وثبت نام، 28تکمیلی،

بارگذاری آئین نامه ها، فرایندها، برنامه ها و سرفصل دروس در مقاطع کارشناسی پیوسته و  -11

 در سایت معاونت آموزشی  Ph.Dکارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ناپیوسته و دکتری عمومی و 

 سامانه ثبت نام از پذیرفته شدگان کلیه مقاطع به روزرسانی -12

 سامانه مجازی دانش آموختگان  راه اندازی -13

 انعقاد قرارداد با دانشگاه شاهد جهت کارآموزی و کارورزی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه فوق -14

             انعقاد قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد -15

 رشته های پرستاری اورژانس و پرستاری داخلی جراحی دانشگاه فوق

انعقاد قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در خصوص راه اندازی دانشجوی کارشناسی ارشد                 -16

 پرستاری داخلی جراحی دانشگاه فوقرشته 

 به دانش آموختگانو گواهی ریز نمرات برگ دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات  725تحویل بیش از  -17

 به دانش آموختگان و گواهی ریز نمراتدانشنامه و گواهی ریز نمرات  843آماده سازی بیش از  -18

در مراکز همکاری اداره دانش آموختگان با معاونت بین الملل دانشگاه در خصوص فارغ التحصیالن  -19

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  12مورد و ارسال فرم شماره  140)تائید فرم  خارج از کشور

 مورد( 100پزشکی 

 پرینتر رنگی مخصوص صدور دانشنامه ها بهره برداری از خرید و -20

ان و پذیرفته شدگان دوره برقراری سیستم درگاه پرداخت الکترونیکی بانك ملت جهت داوطلب -21

 94-95سال تحصیلی فلوشیپ 

 راه اندازی سامانه مدیریت آماری معاونت آموزشی )داشبورد(-22

تغییر فرایند پیش ثبت نام فارغ التحصیالن در سامانه مجازی دانش آموختگان در جهت افزایش  -23

 متقاضیان)حذف اداره پست از فرایند ثبت نام( رضایت

 بازنگری فعالیت ها و وزن های سامانه عملکرد آکادمیك دانشگاه)سعاد( - 24

 یکسان سازی فرمت کلیه دانشنامه ها در تمامی مقاطع تحصیلی -25
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 94نفردانشجوی کارشناسی ارشد آموزش از راه دور رشته آموزش پزشکی  دربهمن  30پذیرش  -26

 کسب مجوز دانشکده  طب سنتی-27

 

 "مرکز مطالعات و توسعه آموزش"

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

گردد. این مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بخشی از معاونت آموزشی دانشگاه محسوب می

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مدیریت فعالیت خود را در راستای رسالت و مأموریت دانشگاه 

 و اجرایی بازوی عنوانبه و دهدراهبردی معاونت آموزشی دانشگاه انجام می یایران و در چارچوب برنامه

 ترتیب،بدین. کندمی وظیفه انجام نیز دانشگاه آموزشی هایبرنامه زمینه در تصمیمات اخذ برای تفکر مرکز

 از پشتیبانی جهت در و باشدمی آموزشی خدمات مرکز یك و علمی آکادمیك مرکز یك زمانهم  دفتر این

 .کندمی ایفا را مهمی بسیار نقش دانشگاه آموزشی هایبرنامه و تصمیمات

 1394 -گزارش عملكرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

  درجه اعضای هیات علمی  360ارزشیابی 

  طریق سیستم سعادارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی از 

 ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضای هیات علمی 

 آقای دکتر سید کامران سلطاني

 عربشاهی
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 بررسی نتایج ارزشیابی جهت استفاده در ترفیع پایه ساالنه 

  راه اندازی سامانه ارزشیابی اساتید از طریق سایتEVAL  )ماد( 

 ارائهback up سماء در هر نیم سال تحصیلی به دانشکده های تابعه دانشگاه 

  شکده به نرم افزار تحلیل ازموندان 6تجهیز 

 پی گیری تحلیل آزمون ها با استفاده از نرم افزار شرکت یگانه 

 بررسی ضریب دشواری و تمییز سواالت چند گزینه ای 

 ارائه بازخورد محرمانه به اعضای هیات علمی در مورد آزمونهای برگزار شده 

 ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی  ارشد مامایی 

 رنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاریارزشیابی ب 

 ارزشیابی برنامه دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

  انجام ارزیابی درونی وموسسه ای جهتasics در دانشکده ها 

 انجام نیازسنجی از دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی 

 نجی بعمل آمده به تعداد....برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیازس 

  آنالیز فرمهای ارزشیابی کارگاههای برگزار شده 

  نفر از اساتید برگزیده 16برگزاری جشنواره های اموزشی دکتر وثوق و تقدیر از 

  فرایند برتر دانشگاهی 6برگزاری جشنواره شهید مطهری و انتخاب 

  پژوهش در آموزشارائه مشاوره به اعضای هیات علمی جهت تدوین طرح های 

  مرکز 95تدوین برنامه عملیاتی سال 

 مشارکت در بازنگری برنامه های آموزشی موجود 

 تدوین راهنماجهت تدوین برنامه های آموزشی، طرح دوره و طرح درس 

 برگزاری کارگاه در جهت نگارش و تدوین طرح دوره و درس 

  اروپاانعقاد تفاهم نامه همکاری با انجمن آموزش علوم پزشکیAMEE) ( 

 برگزاری کارگاه برای اعضای هیات علمی جدید الورود 
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  ( 5برگزاری جلسات دوره ای با دفاتر توسعه و مراکز آموزشی درمانی )6جلسه 

 تشکیل شبکه آموزش دانشگاه 

  کارگروه در شبکه آموزش 4تشکیل 

 برگزاری کارگاههای اخالق حرفه ای در دانشکده های تابعه دانشگاه 

 یش کشوری آموزش الکترونیكارائه هما 

 برگزاری غرفه دانشگاه علوم پزشکی ایران در همایش کشوری آموزش پزشکی 

 به روش مجازی برگزاری کارگاههای تولید محتوا 
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 "مدیریت واحد آموزشي مداوم"

 

 
 

 

شود. ضمن اینکه حجم جدیدی از گذشت زمان دچار کاهش میهای یادگیری در هر سطحی از آموزش با اندوخته

ناپذیر در گردد. بنابراین امروزه آموزش مداوم بعنوان یك ضرورت اجتناباطالعات نیز هر روز به دنیای علم افزوده می

 جهان مطرح است،

و درمان کشور را بعهده فعالیت دفتر بازآموزی و آموزشهای ضمن خدمت در زمانیکه  وزارت بهداری مسئولیت بهداشت 

داشت و مسائل آموزش پزشکی و پیراپزشکی به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی بود ، با گسترده شدن فعالیت 

وزارت بهداری آن زمان و احساس نیاز شدید به پرسنل پزشکی و بخصوص پیراپزشکی در رده های مختلف و روبرو بودن 

 های پیراپزشکی ، آغاز گردید. با کمبود نیروهای تحصیل کرده در رشته

عمال  1375آموزش مداوم پزشکی با تصویب قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی توسط مجلس شورای اسالمی در سال 

 جایگاه و اهمیت خود را در جامعه پزشکی کشور تثبت کرده است .

در کنار سازمانهای منطقه ای  مجتمع های آموزشی و پژوهشی در وزارت بهداری سابق ،در هریك از استانهای کشور

بهداری استانها تشکیل گردید.یك تا نیازهای آموزشی پرسنل شاغل و تربیت نیروهای رده میانی و دوره های آموزش 

 کوتاه مدت برحسب نیاز مراکز بهداشتی ، درمانی کشور را برآورده سازد

 جناب آقای مهندس تاج فر
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های کسب شده و ارتقاء کیفی و کمی و آموختن آموزش مداوم کلیه فعالیتهای بعد از فارغ التحصیلی جهت حفظ مهارت

مطالب و مهارتهای جدید علمی می باشد که در خصوص جامعه پزشکی می تواند منجر به ارتقاء کیفی و کمی ارائه 

 نوع فعالیت زیر تشکیل می شود : 5خدمات بهداشتی درمانی جامعه گردد. برنامه های آموزش مداوم از 

 کارگاه ,کنفرانسسمینار ، کنگره ،  – 1

 دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای -2

 برنامه های مدون -3

 فعالیتهای آموزشی و پژوهشی -4

 خودآموزی -5

 واحد آموزشي مداومگزارش عملكرد 

 29/12/94تا   01/01/94از 

د  آموزش مداوم عملکر 1394نفر از مشموالن سراسر کشور، در پایان سال  8892دانشگاه علوم پزشکی ایران با پوشش

 برنامه رسید که شامل :   292به اجرای    

 تعداد برنامه برگزار شده عنوا ن برنامه ردیف

 39 برنامه آموزشی مدون 1

 24 سمینار 2

 107 کارگاه 3

 3 سمپوزیوم 4

 6 همایش و کنگره 5

 16 برنامه کوتاه مدت حرفه ای 6

 24 کنفرانس علمی ادواری 7

 73 یک روزهکنفرانس علمی  8

 292 جمع کل
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کارشناسی برنامه ها ، امور سامانه ای جهت آمادگی در کمیته تخصیص امتیاز، و صدور مجوز ، اطالع رسانی ، *** 

پیامك ، تایید گواهی شرکت کنندگان ، سخنرانان ، گردآوری مستندات الزم جهت آرشیو و ارسال به وزارت متبوع 

 صورت گرفته است .تمامی برنامه ها در این دفتر 

 

 صدور گواهی نهایی آموزش مداوم:

فقره گواهی جهت تکمیل آموزش  965، در مجموع  6فقره گواهی گمیته ماده  170فقره گواهی نهایی،  795

 مداوم تنظیم و تحویل مراجعه کنندگان شده است .

 تایید دبیر علمی :

دبیر علمی رد گردید  30ورد تاییدقرار گرفته و دبیر عملی از سوی این دفتر م 50جهت اجرای برنامه تعداد 

 است 

 کاربری سامانه :

نفر از مشموالن آموزش مداوم از طریق سامانه یکپارچه تحت پوشش این دانشگاه قرار 2500بطوری تقریبی 

 گرفته اند

 برگزاری کمیته ها:

 کمیته ماده شش:

 آموزش های مداوم تشکیل می گردد. با هدف کمک به مشموالن مواجه با کسر امتیاز ، برای جبران 

 .پرونده در هر جلسه بررسی گردید  15تا  10جلسه تشکیل شده در سالجاری تعداد 16در طی

 کمتیه تخصیص امتیاز:

 جلسه کمیته تخصیص امتیاز برگزار گردید. 16
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 "یكيمرکز آموزش الكترون"

 

 

 

 

 

تکنولوژی در زندگی روزمره تا حدی فراگیر شده که نمی توان نقش آن در  ازدر سال های اخیر، استفاده 

فرایند یاد گیری را نادیده گرفت و آموزش یادگیرنده را محدود به روش های سنتی حضور در کالس درس 

کرد. در مقابل باید در برنامه های آموزشی تمهیداتی اندیشید تا از تسهیالت و تغییرات روز افزو ن 

وژی بیشترین بهره را برد که یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین آنها استفاده از آموزش مجازی در تکنول

یادگیری و توانمند سازی فراگیران است. آموزش مجازی این امکان را به یادگیرنده می دهد که فرایند 

 م برسانند.یادگیری را در محیطی که خود فراهم کرده، با سرعت مناسب و زمان دلخواه به انجا

آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی، با توجه به ویژگی های بالقوه آن حجم باالی اطالعات و 

کمبود وقت یادگیرنده در این حوزه آموزشی بسیار حائز اهمیت می باشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران از 

ش پزشکی را در سطح دانشجوی آموز 180پیشگامان آموزش مجازی می باشد که توانسته بیش از

کارشناسی ارشد آموزش بدهد. برنامه واحد آموزش مجازی با عنایت به حسن سابقه دانشگاه در این امر، 

 وجود زیر ساخت های موجود و در نظر گرفتن چشم اندازی بهتر تنظیم شده است.

 یكيمرکز آموزش الكترونگزارش عملكرد 

 

 الکترونیکی در آموزش پزشکیفراخوان هشتمین کنفرانس یادگیری 

 تشکیل کمیته علمی 

 دهنادسرکار خانم دکتر 
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 سایت کنفرانس 

 برگزاری جلسات کمیته علمی و اجرایی 

 برگزاری هشتمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 

 نصب اتاق اکوستیك 

 اغاز همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مجازی 

 طرح دوره های کوتاه مدت و پودمانی 

 طرح کتابخانه مجازی 

 برگزاری کارگاه های آشنایی با آموزش مجازی و سامانه یادگیری الکترونیکی 

 برگزاری کارگاه های تولید محتوا 

 تشکیل شبکه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها 

 آغاز فعالیت اعضای هیات علمی و بارگذاری فایل های آموزشی 

 شروع فعالیت بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی 

  اولین دوره رشته آموزش پزشکی مجازیبرگزاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

     
 

 

 

 94سال آموزشی معاونتگزارش عملکرد

 

 "دانشگاه يعلم یاتامور ه یریتعملكرد مد"

 

 

 

 

باعنایت به این امر که نیروی انسانی متعهد و توانمند یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد دانشگگاه محسگوب   

اقدام بگه تاسگیا امگور     1394از ابتدای سال   ایرانانشگاه علوم پزشکی د معاونت آموزشیمی شود حوزه 

 نموده است .  هیات علمی

و تکمیگل   در خصگو  تهیگه ،   های متخصگص  استفاده از نیروی با که بر آن استامور هیات علمی  مدیریت

مرتبط ضروری  ( و موارداعضای هیات علمی  مندرج درآئین نامه اداری و استخدامی) ها دستور العملاصالح 

 است. آئین نامه مذکور اقدام نموده با

که در طی این فرایند با ایجاد هماهنگی و همکاری با کلیه معاونین آموزشی دانشکده های تابعه در خصو   

امور مرتبط با  هیات علمی، برنامه ریزی منظم و منسجم درکلیه امور محرومیگت از مطگو و حگق التگدریا     

 جناب آقای دکتر علي مظاهری نژاد

http://edu.lums.ac.ir/
http://edu.lums.ac.ir/
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ت و آمگار بگه روز اعضگای    اعضای هیات علمی کنترل و بررسی حق التدریا دانشکده هاتابعه، تهیه اطالعا

هیات علمی، همکاری با کارگزینی )اعضای هیات علمی(در انجام امور مربوطگه،نظارت و بررسگی ارزشگیابی    

اعضای هیات علمی)سعاد( و در نهایت سیاست گذاری و تصمیم سازی در خصو  نیازهای دانشگکده هگای   

 تابعه به هیات علمی

 عملکرد 

  هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدوین شیوه نامه بازنشستگی عضو 

  هیات علمی با وابستگی دو گانهمشارکت در تدوین دستور العمل 

 شرکت در جلسات ترفیع اعضای هیات علمی به عنوان عضو کمیته 

    دریافتتت اباتتتات شموزشتتی اعضتتای هیتتات علمتتی بتته تلکیتتی هتتر نتتی  ستتا  ت  تتیلی و بررستتی شن تتا

اعضتتای هیتتات علمتتی من اتتن بتتا ایتتین نامتته هتتای موجتتود      ج تتت واهتتدهای متتوالی ارا تته شتتده بتته   

 وزارتخانه ای و درون دانشگاهی

  دریافت لیست هن التدریس دانشکده ها در راستای ساماندهی شن 

      برگتتزاری جلستتات متعتتدد بتتا امتتور متتالی دانشتتگاه ج تتت ستتاماندهی و ا ت تتا  بودجتته ج تتت هتتن

 التدریس

  در راستای ساماندهی هن التدریس دانشگاهبرگزاری جلسات هضوری با روسای دانشکده ها 

   متتکاکره بتتا شتترکت اتیتته ستتاز ج تتت راه انتتدازی ستتامانه هتتن التتتدریس در راستتتای کتتاه  هزینتته هتتای

 دانشگاه

          ت یتته بانتتی جتتتامع اااعتتاتی اعضتتای هیتتتات علمتتی دانشتتگاه بتتته تلکیتتی دانشتتکده  گروه تتتای

 شموزشی و رتاه علمی ایشان و.......

 یستتتی در هتتتر نتتتی  ستتتا  ت  تتتیلی بتتته تلکیتتتی رشتتتته  م  تتتع و ورودی  ت یتتته فتتترم واهتتتدهای تدر

دانشتوویان ج تت بترشورد واهتدهای تدریستی در هتر نتی  ستا  ت  تیلی بته تلکیتی هتر دانشتتکده در             

 راستای ساماندهی هن التدریس و جکب و استخدام هیات علمی جدید

 انوام مکاتاات الزم در   و  پایه های تشوی ی اعضای هیات علمی 
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 باتات اعضای هیات علمی با وابستگی دوگانه و استاد افتخاریصدور ا 

    انوتتام بررستتی هتتای الزم در   تتو  اعضتتای هیتتات علمتتی متتامور بتته دانشتتگاه و مکاتاتته بتتا دانشتتکده

 مربواه

  پی گیری و مکاکره با معاونت توسعه در   و  امور رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه 

 

     مته بته دانشتکد هتا ج تت تعیتین هتداگل میتانگین نمترات شموزشتی           همکاری بتا ستامانه ستعاد ر ارستا  نا

 و پژو هشی و ...گروه ای شموزشی دانشکده ها(

       انوتتام امتتورات مربتتوم بتته تمتتام وگتتتی اعضتتای هیتتات علمتتی دانشتتکد هتتا ر دریافتتت استتامی اعضتتای

 هیات علمی تمام وگت جغرافیایی و ارسا  به امور مالی ج ت تخ یص بودجه به دانشکده ها(

 انوام مکاتاات الزم مربوم به تخللات هیات علمی با هیات انتظامی اعضای هیات علمی 

  همکاری کارشناسان این مدیریت باEDC در ارح ارزیابی دانشکده ها و ارح راد 

   همکتتتاری کارشناستتتان ایتتتن متتتدیریت بتتتاEDC  در جمتتتع شوری اتتترح دوره گروه تتتای شموزشتتتی

 دانشکده ها
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 "دانشگاههیات ممیزه "

 

 

فعالیت  دبیرخانهگردد. این محسوب می  معاونت آموزشی دانشگاه حوزه  ازهیات ممیزه بعنوان بخشی  دبیرخانه

آئین خود را در راستای رسالت و مأموریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و در چارچوب 

 هیات علمی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه ارتقاء اعضای

مسئول بررسی و ارزشیابی پرونده اعضاء هیات علمی متقاضی ارتقاء  و اجرایی بازوی عنوانبه و دهدانجام می

مین؛ نهمین و دهمین سه جلسه )هشت 1394در طول سال کند.می وظیفه مرتبه مطابق با آئین نامه ارتقاء  انجام

 جلسه هیات ممیزه دانشگاه پا از انتزاع( برگزار گردید. 

 3 تعداد جلسات برگزار شده هیات ممیزه

 17 )بالیني و علوم پایه( تعداد جلسات برگزارشده کمیته های تخصصي

 70 تعداد اعضای هیات علمي ارتقاء یافته

 31 دانشیاری به استادیتعداد اعضای هیات علمي ارتقاء یافته از مرتبه 

 35 تعداد اعضای هیات علمي ارتقاء یافته از مرتبه استادیاری به دانشیاری

 4 تعداد اعضای هیات علمي ارتقاء یافته از مرتبه مربي به استادیاری

 سید فاطميسرکار خانم دکتر 
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 12 بررسي احتساب سوابق آموزشي اعضای هیات علمي

 

 

 مورد تقاضابه تفكیك مرتبه  یافته ارتقاء علمي هیات اعضای تعداد

دهمین    مجموع

 هیات ممیزه

نهمین    

 هیات ممیزه

هشتمین       

هیات  

 ممیزه

 

تادیمرتبه استعداد اعضای هیات علمي ارتقاء یافته  به  13 6 12 31  

نشیاریمرتبه داتعداد اعضای هیات علمي ارتقاء یافته به  9 15 11 35  

تادیاریمرتبه اسبهتعداد اعضای هیات علمي ارتقاء یافته  2 2 - 3  

 مجموع 24 22 23 69

 

 

 

تفكیك دانشكده ها به  یافته ارتقاء علمي هیات اعضای تعداد  

دهمین  مجموع

هیات 

 ممیزه

نهمین         

 هیات ممیزه

هشتمین        

هیات ممیزه   

 دانشكده

 پزشكي 17 9 15 40

 پیراپزشكي 1 - - 1

 توانبخشي 1 2 - 3

مامایيپرستاری و  1 1 - 2  

 بهداشت 1 3 - 4

 مدیریت و اطالع رساني - - 2 2

 سالمت و رفتاری علوم - - 1 1

 روان

 مرکز قلب شهید رجائي 3 8 5 16
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 مجموع 24 22 23 69

 
 

 علمي هیات اعضای آموزشي سوابق احتساب بررسي

دهمین  مجموع

هیات 

 ممیزه

نهمین         

 هیات ممیزه

هشتمین        

هیات ممیزه   

 دانشكده

 پزشكي 1 4 4 9

 توانبخشي 1 - - 1

 پرستاری و مامایي 1 - - 1

 بهداشت - 1 - 1

 مجموع 3 5 4 12

 

 
 

 

 جدول کلي  بر اساس دانشكده و  مرتبه مورد تقاضا

هشتمین هیات  دانشكده

 ممیزه

نهمین هیات 

 ممیزه

دهمین هیات 

 ممیزه

 مجموع

14 22 11 3 8 استادی پزشكي  

 17 4 5 8 دانشیاری

 2 - 1 1 استادیاری

يپیراپزشك  1 1 - - 1 استادی 

 - - - - دانشیاری

 - - - - استادیاری

 3 - - - - استادی توانبخشي

 1 - 1 - دانشیاری

 2 - 1 1 استادیاری
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پرستاری و 

 مامایي

 2 1 - - 1 استادی

 1 - 1 - دانشیاری

 - - - - استادیاری

 4 2 - 1 1 استادی بهداشت

 2 - 2 - دانشیاری

 - - - - استادیاری

مدیریت و 

 اطالع رساني

 2 - - - - استادی

 2 2 - - دانشیاری

 - - - - استادیاری

 رفتاری علوم

 سالمت و

 روان

 1 - - - - استادی

 1 1 - - دانشیاری

 - - - - استادیاری

مرکز قلب 

 شهید رجائي

 16 5 1 2 2 استادی

 11 4 6 1 دانشیاری

 - - - - استادیاری

 70 31 12 6 13 استادی مجموع

 35 11 15 9 دانشیاری

 4 - 2 2 استادیاری
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 "دانشگاهدرخشان  یاستعدادها یرخانهدب"

 

 

این دبیرخانه وظیفه شناسایی اهداف و پرورش استعدادهای درخشان دانشگاه را برعهده دارد. در راستای        

حصول به این اهداف، تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه ای براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و 

حمایت و تشکیل کمیسیون ویژه حمایت آموزش پزشکی به این دانشجویان ارائه می گردد. همچنین دانشگاه با 

 از استعدادهای درخشان با ریاست رئیا دانشگاه وظیفه حمایت از این عزیزان را به عهده دارد.

 

 
ف

دی
 ر

شاخص های 

رتبه بندی 

 آموزشی

واحد  عنوان شاخص موضوع فعالیت زیر شاخص

سنجش 

 عملکرد

 عملکرد

 –مدیریت  1

 هاسیستم

 %100 درصد درصد امور انجام شده سالیانهارائه گزارش  گزارش عملکرد

 -مدیریت  2

شوراها و 

 جلسات

 1 تعداد تعداد جلسات دانشگاه MD-MPHشورای برنامه ریزی  شورای دانشگاه

 -مدیریت  3

 شورای دانشگاه

 4 تعداد تعداد جلسات دانشگاه MD-PHDشورای برنامه ریزی  شورای دانشگاه

 -مدیریت  4

شوراها و 

 جلسات

 جلسه با اعضای مرکزی دبیرخانه استعدادهای جلسات معاونت آموزشی 

 درخشان 

 6 تعداد تعداد جلسات

 -مدیریت  5

شوراها و 

 جلسات

 1 تعداد تعداد جلسات کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان  شورای دانشگاه

 

 

 -مدیریت  6

شوراها و 

 جلسات

ت مشورتی دانشجوئی با معاونجلسات کمیته  جلسات معاونت آموزشی

 آموزشی و بهداشتی دانشگاه

 2 تعداد تعداد جلسات

 عطایيسرکار خانم دکتر 
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تکمیل اطالعات دانشجویان استعداد درخشان  فناوری اطالعات واحدهای تابعه 7

دانشگاه در بانك اطالعاتی استعداد درخشان 

 افزار سماءنرم

 673 تعداد تعداد درخواستها

 %100 درصد درصد امور انجام شده تشکیل کارگروههای دانشجوئی  دانشجوئیکارگروهای  واحدهای تابعه 8

الع تشکیل و احد امور نخبگان با فعالیتهای اط واحد امور نخبگان واحدهای تابعه 9

ماهرسانی به دانشجویان واجد شرایط در شهریور  

 %100 درصد درصد امور انجام شده

ــات دانشــجوئی  واحدهای تابعه 10 ــز مطالع مرک

 سالمت

 تشکیل و فعالیت مرکز مطالعات دانشجوئی

 سالمت 

 3 تعداد تعداد جلسات

 

 

کمیته دانشجوئی  واحدهای تابعه 11

 استعدادهای درخشان

تشکیل و فعالیت کمیته دانشجوئی استعدادهای  

 درخشان در امور آموزشی

 5 تعداد تعداد جلسات

 

 

 

 

استعدادهای درخشانبروز رسانی سایت  سایت وب واحدهای تابعه 12  %100 درصد درصد امور انجام شده 
 

 

 

آموزش  13

 دانشجو

بررسی درخواست و معرفی دانشجویان رشته  های باالترقبولی دوره

پزشکی واجدشرایط جهت دوره دستیاری 

66براساس نشسصت   

 10 تعداد تعداد دانشجو

 

 

آموزش  14

 دانشجو

استعداد درخشان مقطع معرفی دانشجویان  های باالترقبولی دوره

با  کارشناسی جهت ورود به مقطع باالتر مطابق

نامه استعداد درخشانآیین  

 32 تعداد تعداد دانشجو

آموزش  15

 دانشجو

بررسی درخواست و معرفی دانشجویان  های باالترقبولی دوره

واجدشرایط استعداد درخشان مقطع دکترای 

با ای جهت ورود به مقطع باالتر مطابق حرفه

نامه استعداد درخشانآیین  

 50 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  16

 خاص

ها جهت نام از دانشجویان دانشکدهفراخوان ثبت فعالیتهای ویژه دانشگاهی

نام در هشتمین المپیاد علمی )درون ثبت

 دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  17

 خاص

های آموزشی برای دانشجویان برگزاری کالس فعالیتهای ویژه دانشگاهی

جهت آمادگی شرکت در هفتمین المپیاد علمی 

 )درون دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  18

 خاص

 تقدیر از دانشجویان برتر استعداد درخشان و فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 نفرات برتر المپیاد با حضور معاون آموزشی

 16 تعداد دانشجوتعداد 

 

 

 

معیارهای  19

 خاص

ا تقدیر از اساتید همکار در هفتمین المپیاد ب فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 حضور معاون آموزشی

 40 تعداد تعداد اساتید

 
 

 

معیارهای  20

 خاص

 %100 درصد درصد امور انجام شده برگزاری کالسهای آمادگی آزمون پیش کارورزی  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  21

 خاص

 4 جلد تعداد تهیه کتاب  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  22

 خاص

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

فراخوان کارگاهها و دوره های آموزشی اعم از 
MD-Ph.D   وMD-MPH 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  23

 خاص

 3 تعداد تعداد شرکت در جلسات جلسات بنیاد ملی نخبگان فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 

معیارهای  24

 خاص

به  معرفی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه فعالیتهای ویژه دانشگاهی

مادی  بنیاد ملی نخبگان جهت دریافت تسهیالت

 پیرو نامه ارسالی ایشان

 17 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  25

 خاص 

 دریافت مدارك فعالیتهای دانشجویان نخبه و فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 راستی آزمایی آنها در سامان ثریا

 150 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  26

 خاص

عقد قرارداد با دانشجویان مشمول جوایز  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

یارییاری و فنآموزشیاری،پژوهش  

 19 تعداد تعداد دانشجو

 18 تعداد تعداد دانشجویاری پیگیری فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فن فعالیتهای ویژه دانشگاهیمعیارهای  27
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  دانشجویان در طور سال تحصیلی خاص

 

معیارهای  28

 خاص

رسیدگی به درخواست دانشجویان منتخب از  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

اراهنمای راجسوی بنیاد ملی نخبگان براساس   

 37 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  29

 خاص

ملی  ارسال گواهی کار دانشجویان راتبه به بنیاد فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 نخبگان 

 19 تعداد تعداد دانشجو

 

 

معیارهای  30

 خاص

اه رایزنی با معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگ فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 جهت اعطای وام بنیاد علوی 

 1 نعداد تعداد جلسات

معیارهای  31

 خاص

حمایت از شرکت دانشجویان در همایشهای  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 داخلی و خارجی

 1 تعداد تعداد افراد

 

 

 

معیارهای  32

 خاص

ولیزیست شناسی سلولی و مولککالس آمادگی  فعالیتهای ویژه دانشگاهی  1 دوره دوره برگزاری 

معیارهای  33

 خاص

برگزاری نخستین  همایش دانشجویان  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

ران استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ای  

 1 تعداد تعداد همایش

معیارهای  34

 خاص

 %100 درصد انجام شده درصد امور مشاوره آماری و پژوهشی فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 

 

معیارهای  35

 خاص

 %100 تعداد تعداد جلسات Readingآموزش مهارت های  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 

 

معیارهای  36

 خاص

رتر معرفی دانشجویان دفتر به عنوان پژوهشگر ب فعالیتهای ویژه دانشگاهی

ف نامه استعدادهای درخشان از طرمطابق با آیین

دانشگاه و وزارت بهداشتمعاونت پژوهشی   

 5 تعداد تعداد دانشجو

 

 

آموزش  37

 دانشجو

معرفی دانشجویان واجد شرایط به معاونت  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

دانشجویی جهت دریافت تسهیالت رفاهی 

 )خوابگاه، و امور رفاهی ....(

 30 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  38

 خاص

به دانشجویان استعداد درخشان در  مشاوره فعالیتهای ویژه دانشگاهی

ها و تسهیالت اداره استعداد نامهخصوص آیین

 درخشان

 10 درصد افراد مراجعه کننده

معیارهای  39

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه CPRکارگاه آموزشی  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 

 

معیارهای  40

 خاص

اورژانسکارگاه آموزشی  فعالیتهای ویژه دانشگاهی  1 تعداد دوره برگزاری کارگاه 

معیارهای  41

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه گزارش نویسی فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 

 

معیارهای  42

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Endnoteآشنایی با نرم افزار  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 

معیارهای  43

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه روش جستجو در پایگاههای اطالعاتی دانشگاهیفعالیتهای ویژه 

معیارهای  44

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 

 

معیارهای  45

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه مقاله نویسی مقدماتی فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  46

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Power Point فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  47

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Excel فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  48

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Prezi فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  49

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه جستجو در پایگاه اطالعاتی ویژه دانشگاهیفعالیتهای 

معیارهای  50

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه جستجوی منابع فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 



 

 

 
  

 

     
 

 

 

 94سال آموزشی معاونتگزارش عملکرد

 

معیارهای  51

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Endnote آشنایی با نرم افزار  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  52

 خاص

مقدماتی  SPSSآشنایی با نرم افزار  فعالیتهای ویژه دانشگاهی  1 تعداد دوره برگزاری کارگاه 

معیارهای  53

 خاص

پیشرفته  SPSSآشنایی با نرم افزار  فعالیتهای ویژه دانشگاهی  1 تعداد دوره برگزاری کارگاه 

معیارهای  54

 خاص

نویسیپروپوزال  فعالیتهای ویژه دانشگاهی  1 تعداد دوره برگزاری کارگاه 

معیارهای  55

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه مقاله نویسی مقدماتی فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  56

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه مقاله نویسی پیشرفته فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 

 

معیارهای  57

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه جستجوی منابع در ژورنال های الکترونیك فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  58

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Scopus فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  59

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه ScienceDirect فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  60

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه PubMed دانشگاهیفعالیتهای ویژه 

معیارهای  61

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه مقاله نویسی پیشرفته در علوم پزشکی فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  62

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه پاورپوینت فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  63

 خاص

کار  راه های پیشگیری از سرقت ادبی و چگونگی ویژه دانشگاهیفعالیتهای 

 با نرم افزار های تشخیص آن

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

معیارهای  64

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه آشنایی با آزمون آسکی فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  65

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه CRPآشنایی با آزمون  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  66

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه آشنایی با نظام بیمه فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  67

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه آشنایی با مدیریت در امور بهداشتی فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  68

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه طب سنتی فعالیتهای ویژه دانشگاهی

 

 

معیارهای  69

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه تاریخ طب در ایران فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  70

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه آناتومی مولکولی فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  71

 خاص

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Agingآشنایی با  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

معیارهای  72

 خاص

همکاری دانشجویان استعدادهای درخشان در  فعالیتهای ویژه دانشگاهی

های تحول و های دانشگاهی مربوط به بستهپروژه

های علوم نوآوری و رتبه بندی آموزشی دانشگاه

 پزشکی

 4 تعداد تعداد دانشجو

 

 


