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معرفی �
معاونت آموزش��ی در دانشگاه های علوم پزش��کی کشور به عنوان یک 
س��ازمان رس��می، به صورت آگاهانه و از روی نقش��ه و طرح، برای نیل به 
اهداف معین در توس��عه خدمات آموزش��ی و برای تربیت متخصصان علوم 
پزش��کی پیوس��ته در حال فعالیت می باش��د. مس��لمًا برای تحق��ق اهداف 
برنامه ریزی ش��ده، ای��ن معاونت تالش می نماید تا ب��ا هماهنگی مدیران و 
کارشناس��ان واحدهای تابعه و در سایه مدیریت ارشد دانشگاه شاهد اجرایی 

شدن رسالت و دور نمای خود باشد. 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان در سال 1366 
با 3 دانش��کده در 4 رشته پزشکی، پرس��تاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی، 
با 9 نفر عضو هیأت علمي و 159 نفر دانش��جو ش��روع به کار نمود. در آن 
زمان معاونت آموزش��ی با معاونت پژوهش��ی به صورت تلفیقی انجام وظیفه 
می نمودند. از س��ال 1380 معاونت آموزشی مس��تقاًل فعالیت های خود را با 
چهار حوزه مدیریتی- دفتری شامل مدیریت امور آموزشی، مرکز مطالعات و 
توسعه آموزش پزشکی، دفتر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر و امور عمومی 
و اداری آغاز نمود. این معاونت از س��ال 1385 با توس��عه چشم گیر دانشگاه 
در حوزه های آموزش��ی نظیر افزایش تعداد دانشکده ها، رشته های تحصیلی 
به ویژه تحصیالت تکمیلی، توس��عه و ارتقای کادر آموزشی با افزایش جذب 
اعض��ای هیأت علمی متخصص و مجرب و افزایش امکانات و تجهیزات، با 

هشت حوزه مدیریتی فعالیت می نماید. 

رسالت معاونت آموزشی �
معاونت آموزش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی 
زنجان با بهره گیری از مدیران، اعضای هیأت علمی و کارشناسان شایسته و 
توانمند با هدف تعلیم و تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و متخصص به 
منظور رفع نیاز استان و کشور به نیروی ماهر و متخصص برای ایجاد، حفظ 
و ارتقای سالمت جامعه استانی و کشوری، اقدام می نماید. برای تحقق این 
امر، توسعه کمی آموزش، جنبه های کیفی برنامه های آموزشی و بهره گیری 
از فن آوری های روز مورد توجه خاص بوده و دانشگاه در بهبود مداوم فرآیند 
آموزش از دیدگاه اس��اتید و دانش��جویان و کارکنان گروه پزشکی به عنوان 
س��ه رکن اساس��ی فرآیند آموزش بهره می گیرد. حاص��ل نهایی فرآیندهای 
آموزش��ی این دانش��گاه دانش آموختگان متعهد، با انگیزه، توانمند و مشتاق 

خدمت به مردم می باشند.

دورنمای معاونت آموزشی �
این معاونت، برآن اس��ت که در طي 10 س��ال آینده از طریق تأمین و 
ارتقای کمی و کیفی اعضای هیأت علمی و کارکنان در امر آموزش، توسعه 
و تأمین سایر منابع مورد نیاز آموزش با تکیه بر ارزش های واالی اسالمی و 
رعایت احترام و نوع دوس��تی و حس فداکاری، افرادی متعهد، متخصص، با 
انگیزه و واجد دانش و مهارت های کافی در راس��تای ارتقای سالمت جامعه 
تربیت نموده و جزء یکي از دانش��گاه هاي برتر کشور بر اساس شاخص های 

وزارت متبوع باشد.

معاونت آموزشی



115

فعالیت های اصلی حوزه معاونت آموزشی �
y  توسعه کمی آموزش با ایجاد رشته های جدید
y  توسعه کمي اعضاي هیأت علمي
y توسعه کیفی اعضای هیأت علمی و ارتقاء رتبه علمی آنها
y توسعه گروه های آموزشي
y انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
y ثبت نام، پذیرش و امتحانات دانشجویان
y امور دانش آموختگی دانشجویان
y خدمات ماشیني و الکترونیکی امور آموزشی
y انجام امور بورسیه ها، متعهدین خاص و مأمورین آموزشي
y ارزشیابی و برنامه ریزی درسی
y ارزیابی درونی
y برگزاری کارگاه های آموزشی
y آموزش در عرصه پزشکي جامعه نگر
y یادگیری مهارت های بالینی
y  انجام امور استعدادهای درخشان
y  پژوهش در آموزش

y  EDC انتشار مجله
y راه اندازی سامانه آموزش مجازی
y انجام برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
y انجام امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
y  شناسایی فرایندهای جاری حوزه آموزش
y  اس��تفاده هر چ��ه بهتر و مؤثرتر از منابع مال��ی، فضای فیزیکی و

تجهیزات موجود
y افزایش استقالل و اختیارات دانشکده ها
y برنامه ریزی جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی
y برنامه ریزی جهت درآمدزایی در حوزه معاونت آموزشی
y بهبود وضعیت فضاهاي آموزشي مورد نیاز گروه هاي آموزشي
y  ارتقای کمي و کیفي تجهیزات آموزشي مورد نیاز گروه هاي آموزشي
y نظارت بر عملکرد اعضاء محترم هیأت علمي
y نظارت بر عملکرد دانشجویان و رعایت دقیق نظم وانضباط
y برگزاری شوراها
y امور فوق برنامه معاونت آموزشی

جدول 4-1- معاونین آموزشی از بدو تأسیس تا کنون

دوره زمانی معاونتمدت معاونتميزان تحصيالت و تخصصنام و نام خانوادگیرديف 

1367-1/51366 سالمتخصص اطفالدکتر هادی کوهساری 1

1369-21367 سالمتخصص اطفالدکتر سید علی نقی کاظمی2

1370-1/51369 سالمتخصص بیوشیمیدکتر تقی گل محمدی3

1372-1/51370 سالمتخصص اطفالدکتر حسین بابایی4

1374-11373 سالمتخصص پوستدکتر جواد نقدیانی5

1376-21375 سالمتخصص قلب و عروقدکتر حمید رضا جوادی6

1377-11376 سالمتخصص جراحی عمومیدکتر کریم سعادتی7

1378-1/51377 سالمتخصص اعصاب و رواندکتر محمد حسین قاسمی8

1380-2/51378متخصص چشمدکتر جالل درخشنده9

1383-31380 سالمتخصص اطفالدکتر منوچهر مهرام10

1385-21383 سالمتخصص پاتولوژیدکتر عبداالمیر فیضی11

1389-41385 سالفوق تخصص جراحی توراکسدکتر کریم سعادتی12

ادامه دارد2 سالفوق تخصص مغز و اعصاب کودکاندکتر رضا شروین بدو13
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 مدیریت امور آموزشی �
مدیری��ت امور آموزش��ی یکی از حوزه های بس��یار فع��ال این معاونت 
اس��ت. این حوزه شامل س��ه اداره می باشد که عبارتند از: اداره ثبت نام و 
پذیرش، اداره دانش آموختگان و اداره خدمات ماشینی. عملکرد 
مدیریت امور آموزش��ی در قالب ش��رح وظای��ف آن در ادارات زیر مجموعه 
نم��ود پیدا می کند. ع��الوه بر همکاری های بین بخش��ی، تمرکز اصلی این 
مدیری��ت بر روی کلیه امور آموزش��ی، تحصیلی و دان��ش آموختگی مربوط 
به دانش��جویان دوره های دکترای حرفه ای )پزش��کی عمومی، داروسازی و 

دندانپزشکی( و دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی می باشد. 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی �
با توس��عه بی همتای رش��ته های تحصیالت تکمیلی از 4 رش�ته در 
س�ال 1384 به 37 رش�ته تا تیر ماه س�ال 1392، لزوم اصالح 
چارت اصلی س��ازمانی در معاونت آموزش��ی بیش از پی��ش الزم گردید. در 
این خصوص اولین اقدام جداس��ازی مدیریت تحصیالت تکمیلی از مدیریت 
امور آموزش��ی بود که در س��ال 1390 اجرایی گردید. انجام کلیه فرایند های 
امور آموزش��ی مربوط به دانشجویان رش��ته های تحصیالت تکمیلی شامل 
دانش��جویان Ph.D ، دس��تیاران تخصصی و فوق تخصصی و کارشناسان 

ارشد در این حوزه مدیریتی انجام می شود. 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی �
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از اولین واحدهایی می باشد که 
با ش��کل گیری معاونت آموزش��ی به عنوان یک واحد مستقل از سال 1380 
شروع به کارنموده و تا کنون با انجام فرایندهای تخصصی و پیچیده، نقش 
منحصر به فردی در توس��عه آموزش در دانشگاه علوم پزشکی زنجان داشته 
است. ارزشیابی اساتید، ارزیابی درونی، برگزاری کارگاه های آموزشی، عرصه 
آموزش پزش��کی جامعه نگر، راه اندازی و ارتقاء مرکز یادگیری مهارت های 
بالینی، افتتاح و انجام امور استعدادهای درخشان، پژوهش در آموزش، انتشار 
مجل��ه مرکز مطالع��ات، الکترونیکي نم��ودن فرایندهای آموزش��ی از جمله 

فعالیت های این مرکز می باشد. 

واحد توسعه رشته های تحصیلی دانشگاه �
در راس��تای برنامه پنجم توسعه کشور، یکی از اهداف راهبردی توسعه 
دانش��گاه، افزایش کمی و کیفی رش��ته های تحصیلی تعیین گردید. در این 
راس��تا واحد توسعه رشته های تحصیلی در سال 1386 ذیل معاونت آموزشی 
تأس��یس ش��د. کلیه امور مربوط به اخذ مجوز تأسیس رش��ته های جدید در 
دانش��گاه و ارتقای مقطع تحصیلی برخی رش��ته ها در ای��ن واحد مدیریتی 

برنامه ریزی و انجام می شود.

 ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر  �
مس��ؤولیت حمایت، پی گیری وضعیت آموزش��ی و سایر امور مربوط به 
دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر بعهده این واحد مدیریتی می باش��د. نظارت و 
ارزیابی وضعیت آموزش��ی ، پژوهش��ی ، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد 
 و ایثارگر دانش��گاه ، تهیه و تدوی��ن برنامه های مورد نیاز برای تقویت بنیه ی 
علمی و ارتقاء وضعیت آموزش��ی ، پژوهشی ، فرهنگی و رفاهی دانشجویان، 
تهیه و تدوین برنامه های مناس��ب به منظور جلب مش��ارکت دانش��جویان، 
اساتید و نهادهای ذیربط در فعالیت های ویژه ی دانشجویان شاهد و ایثارگر، 
ارتباط مستمر با خانواده های دانشجویان، تالش برای ارتقای دانشجویان به 
دوره های تحصیالت تکمیلی و جلوگیری از بروز موانع آموزش��ی نظیر افت 

تحصیلی از جمله فعالیت های این بخش از معاونت آموزشی می باشد. 

 دفتر امور هیأت علمی معاونت آموزشی �
به منظور س��اماندهی و تس��ریع در انجام کلیه امور مرتبط با کارگزینی 
اعض��ای هی��أت علمی، انجام امور مرتبط با ترفی��ع و ارتقاء و تغییر وضعیت 
اعضای هیأت علمی و س��امان دهی امور رفاهی مدرس��ین دانش��گاه، دفتر 
امور هیأت علمی از س��ال 1391 به عنوان یک حوزه مدیریتی ذیل معاونت 
آموزشی تأس��یس گردید. در حال حاضر انجام کلیه امور مربوط به 251 نفر 

عضو هیأت علمی دانشگاه بعهده این حوزه مدیریتی می باشد.

 واحد آموزش مداوم معاونت آموزشی �
واحد آموزش مداوم دانش��گاه در زمین��ه برگزاري کارگاه ها، همایش ها، 
سمینارها و کنفرانس ها فعالیت مي نماید. کلیه امور مربوط به آموزش مداوم 
و بازآم��وزی در دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان بعهده ای��ن واحد مدیریتی 
می باشد. تشکیل جلسات شورای تخصیص امتیاز، صدور مجوز اجرا و امتیاز 
الزم جه��ت هری��ک از برنامه های آموزش مداوم، نظارت بر حس��ن اجرای 
برنامه های آموزش مداوم و صدور گواهی نهایی جهت هر یک از پزش��کان 
و متخصصین مراجعه کننده به دفتر آموزش مداوم از جمله فعالیت های این 

حوزه می باشد. 

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه �
در راس��تای تش��کیل هیأت های اجرایی جذب دانش��گاه و مؤسس��ات 
آم��وزش عال��ی و پیرو مصوبه ش��ماره 608 مورخ 86/4/19 ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب از تاریخ 87/10/11 رس��مًا 
شروع به فعالیت نمود. فعالیت اصلی این حوزه جذب متخصصین عالقه مند 

و ماهر به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه می باشد.
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 وضعیت حوزه معاونت آموزشی �

جدول 4-2- سال تأسیس دانشكده هاي تابعه 
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

سال تأسيسدانشکدهرديف 

1365دانشکده پرستاري و مامایي 1

1366دانشکده پزشکي2

1371دانشکده پرستاري ابهر3

1375دانشکده بهداشت 4

1385دانشکده داروسازي5

1387دانشکده پیراپزشکي6

1387دانشکده دندانپزشکي7

1391دانشکده فن آوری های نوین پزشکی8

1392شعبه بین الملل دانشگاه9

جدول 4-3- مراکز آموزشي درماني و تاریخ راه اندازي آن ها

سال راه اندازيتعداد تخت آموزشیمرکز آموزشي درمانيرديف 

3081378ولیعصر )عج( زنجان1

5401386آیت ا... موسوي زنجان2

1161316شهید آیت اله بهشتي3

964       جمع کل                          
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جدول 4-5- رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشكی زنجان در مقاطع مختلف تحصیلی

 

 

جدول4-4- فراوانی اعضاء هیأت علمی شاغل در دانشگاه بر حسب رتبه علمی به تفكیك دانشكده 

دستياری 
کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکترای حرفه ایدستياریPh.Dفوق تخصصی

بهداشت محیط بیوشیمی بالینیپزشکیبیماری های داخلیپزشکي مولکوليغدد درون ریز و متابولیسم1
فوریت های پزشکی)پیوسته- ناپیوسته(

بهداشت حرفه اي انگل شناسیداروسازیبیماری های کودکانبیوتکنولوژي پزشکي2
)پیوسته- ناپیوسته(

اتاق عملروانشناسي بالینيدندانپزشکیجراحي عموميانگل شناسي3

هوشبریفیزیولوژينورولوژينانوفناوری داروئي4

علوم آزمایشگاهیمهندسي بهداشت محیطزنان و زایمانفارماسیوتیکس5

تکنولوژی پرتو شناسیزیست فناوري پزشکيبیماری های عفونيفارماکولوژی6

بهداشت عمومی پرستاري ویژهروانپزشکيزیست مواد دارویی7
)پیوسته- ناپیوسته(

پرستاریژنتیکبیهوشيطب سنتی8

مامایی حشره شناسيقلب و عروقمطالعات اعتیاد9
)پیوسته- ناپیوسته(

میکروبیولوژي10

بهداشت و ایمني مواد غذایي11

علوم تشریح12

نانوتکنولوژی پزشکی13

سالمت ایمنی محیط زیست14

میکروب شناسی مواد 15
غذایی

آموزش بهداشت16

مشاوره مامایی17

پرستاری و داروسازیپزشکی
مامايی

بهداشت و 
جمعپرستاری ابهردندانپزشکیپيراپزشکی

4----31استاد

23--1-202دانشیار

166-116216914استادیار

558-359-9مربی

148244119145251جمع
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جدول 4-6- فراوانی کل دانشجویان درحال تحصیل در سال تحصیلی92-91 در دانشگاه علوم پزشكی زنجان
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عملکرد معاونت آموزشی دانشگاه  �
معاونت آموزشی دانشگاه در راستای تحقق هدف اصلی خود که تربیت 
متخصصین رش��ته های مختلف علوم پزش��کی می باشد، س��عی نموده تا با 
توس��عه همه جانبه حوزه آموزش در ابعاد ذیل بیش از پیش به هدف نهایی 
 خود نزدیک شود. عملکرد معاونت آموزشی شامل موارد بسیاری می گردد که 

در ادامه به برخی از آنها اش��اره می شود. شایان ذکر است با تالش مستمر و 
دلسوزانه معاونت آموزشی، مدیران و کارشناسان در 8 حوزه ی زیر مجموعه 
آن ، روند رو به رش��د عملکرد این حوزه کامال مش��هود است. در نمودارهای 
ذیل وضعیت کلی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی از سال تأسیس تاکنون 

به چشم می خورد.

نمودار 4-1- مقایسه تعداد دانشكده های تابعه دانشگاه در 
سه مقطع زماني 

نمودار 4-3-مقایسه تعداد رشته های تحصیالت تكمیلی
در سه مقطع زمانی

نمودار 4-2- مقایسه تعداد اعضاء هیأت علمی در سه 
مقطع زماني 

نمودار 4-4- مقایسه تعداد رشته-مقطع 
در سه مقطع زماني
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نمودار 4-5- مقایسه تعداد دانشجویان در سه مقطع 
زمانی

نمودار 4-6- مقایسه تعداد دانشجویان تحصیالت تكمیلی 
در سه مقطع زمانی

 توسعه کمی آموزش با ایجاد رشته های جدید  �
y  1392 مجم��وع تعداد رش��ته هایي که از س��ال 1384 ت��ا تیرماه

راه ان��دازي گردی��ده به طور کامل در نمودار ذیل آمده اس��ت. مس��لمًا 
افزایش کمي رش��ته- مقطع هاي موجود با ایجاد برخي زیر س��اخت ها 
در ابعاد حوزه هاي مختلف آموزش��ي، دانش��جویي و فرهنگي، درماني و 
 پشتیباني همراه بود که این روند در حال پي گیري و انجام است. جذب 

اعضاي هیأت علمي متخصص با عنایت به رش��ته هاي راه اندازي شده، 
فراهم نمودن اس��تانداردهاي اولیه مورد تأیید هیأت بورد وزارت متبوع، 
فراهم نمودن تجهیزات الزم جهت آموزش تئوریک، آزمایش��گاهي و 
بالیني از جمله تالش هاي پیگیرانه مسؤولین با حمایت رئیس دانشگاه 

و قائم مقام وزیر در استان مي باشد. 

نمودار 4-7-افزایش تجمیعی رشته های تحصیالت تكمیلی طی 8 سال اخیر تا تیرماه 1392
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y  در حال حاضر افزایش کمی و پی آمد آن افزایش کیفی رشته های
تحصیل��ی در دوره های تکمیلی تداوم دارد. واحد توس��عه رش��ته های 
تحصیلی دانش��گاه در زیر مجموعه معاونت آموزش��ی مسؤول توسعه 
رش��ته های تحصیالت تکمیلی می باش��د. این در حالی است که سایر 
مدیریت های تابعه معاونت آموزشی نظیر مدیریت تحصیالت تکمیلی، 

دفتر امور هیأت علمی و دانش��کده های پذیرنده رشته های ذکر شده در 
ارتقای کیفی آموزش این دوره ها در حال تالش مس��تمر هس��تند. در 
ادامه، رشته هایي که براي اخذ مجوز نهایي و راه اندازي آنها اقدام شده 
توضیح داده شده است. تصاویر ذیل مربوط به بازدید هیأت بورد برخی 

رشته های تحصیالت تکمیلی می باشد.

z  رش�ته هایي که ب�راي اخذ مج�وز نهایي و راه ان�دازي آنها
اقدام شده است.

y  ژنتیک Ph.D
y  پرستاري Ph.D
y  بیوتکنولوژي داروئي Ph.D
y  سالمت در بالیا و فوریت ها Ph.D
y  کنترل دارو Ph.D
y  اقتصاد سالمت Ph.D
y بیولوژی تولید مثل Ph.D
y بهداشت محیط Ph.D
y  دستیاري تخصصي بالیني اورولوژی
y دستیاری تخصصی طب اورژانس

y  دستیاری تخصصی رادیولوژی
y دستیاری تخصصی گوش و حلق و بینی
y کارشناسی ارشد پرستاری با گرایش های مختلف
y  کارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
y کارشناسی ارشد مواد خوراکی و آشامیدنی
y کارشناسی ارشد آمار زیستی 
y Health Technology Assessment )HTA( کارشناسی ارشد
y  کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
y کارشناسی ارشد کاردرمانی
y English for Special Purposes )ESP( کارشناسی ارشد
y  کارشناسی مهندسی پزشکی بیومدیکال

بازدید هیأت بورد گروه عفونی - 1390  بازدید هیأت بورد گروه جراحی و بیهوشی - 1390 

بازدید هیأت بورد گروه زنان - 1391 
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توسعه کمي و کیفی اعضاي هیأت علمي  �
افزای��ش تعداد اعضای هیأت علمی دانش��گاه و جذب نیروی انس��انی 
متخصص از طریق دو مسیر تعریف شده در وزارت متبوع صورت گرفته و در 
حال انجام است. از طریق فراخوان اعضای هیأت علمی و از طریق نیروهای 
ط��رح و تعه��د و ضریب K. دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانش��گاه در طی 
 چهار س��ال گذشته از طریق فراخوان های وزارت متبوع، موفق به جذب 36 

نف��ر از متخصصین به عنوان عضو هیأت علمی با اس��تخدام پیمانی گردید. 
پی��ش بینی می گ��ردد از طریق دبیرخانه هیأت اجرایی جذب تا پایان س��ال 
1392 حداقل 25 نفر به اعضاء هیأت علمی دانش��گاه افزوده ش��ود. جدول 
ذی��ل آمار جذب اعضای هیأت علمی از طری��ق فراخوان وزارت متبوع را از 

سال1387 نشان می دهد. 

عالوه بر اس��تخدام متخصصین به عنوان عضو هیأت علمی از طریق کمیته اجرایی جذب دانش��گاه، معاونت آموزشی به منظور افزایش کیفیت آموزش، 
اقدام به جذب نیروی انس��انی متخصص از طریق نیروهای طرح، تعهد و ضریب K نمود. در حال حاضر تا تیر ماه س��ال 1392 تعداد اعضاي هیأت علمي 

دانشگاه به تعداد 251 نفر رسیده است. 

جدول 4-8-تعداد اعضاي هیأت علمي شاغل در دانشگاه از سال 1384 تا تیرماه سال 1392

 

جدول شماره 4-7- تعداد اعضاء هیأت علمی جذب شده از طریق فراخوان وزارت متبوع در 5 سال اخیر

تعداد اعضاء هيأت علمیسالرديف  

113872

213883

313898

413907

5139116

36جمع

سال
تعداد اعضاء هيأت علمي

جمع 
استاددانشياراستاديارمربي

1384531024-159

1385531054-162

138656998-163

13875610611-173

13885610613-175

138957121141193

139055135152207

139160153204237

58166234251تیر ماه 1392
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z  توسعه کیفی اعضاء هیأت علمی و ارتقای رتبه علمی آنها
با توجه به برنامه های راهبردی دانشگاه، روند رو به توسعه درصد ارتقای اعضای هیأت علمی نسبت به کل اعضای هیأت علمی دانشگاه کاماًل مشهود 

است. 

ش��ایان ذکر اس��ت از سال 1384 تعداد 9 نفر از اعضای هیأت علمی این دانش��گاه پس از ارتقاء رتبه علمی به استادیاری و دانشیاری و طبق صالحدید 
وزارت متبوع به سایر دانشگاه های کشور منتقل شدنده اند

توسعه گروه های آموزشي �
همراه با توس��عه رش��ته هاي تحصیالت تکمیلي، گروه های آموزشی در دانش��کده های تابعه نیز به منظور افزایش کیفیت آموزش ارتقاء یافتند. قابل ذکر 

است با توجه به تأسیس اخیر دانشکده دندانپزشکی، گروه های آموزشی پیشنهادی این دانشکده جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع در حال پیگیری است. 

نمودار 4-9-افزایش تجمیعی درصد اعضای هیأت علمی ارتقاء یافته به کل اعضای هیأت علمی
 از سال 1384 تا سال 1391

نمودار 4-8- تعداد اعضاي هیأت علمي شاغل در دانشگاه از سال 1384 تا تیر ماه سال 1392 



125

نمودار 4-10- تعداد گروه های آموزشی فعال در دانشكده های تابعه بین سال های 1384 لغایت تیرماه 1392 

جدول 4-9-وضعیت گروه های آموزشی دانشكده های تابعه دانشگاه علوم پزشكی زنجان در تیر ماه سال 1392

تعداد گروههای نام دانشکده رديف 
اسامی گروه های آموزشیآموزشی

27دانشکده پزشکی1

میکروب  قارچ شناسی حشره شناسي3-  انگل شناسی،   -2 فارماکولوژی،  و  فیزیولوژی   -1
شناسی و ایمنی شناسی، 4- بیوشیمی و تغذیه، 5- پاتولوژی، 6- علوم تشریح، 7- آمار و 
اپیدمیولوژی، 8- پزشکی اجتماعی، 9- پزشکي مولکولي و ژنتیک، 10- زبان انگلیسی،11- 
اطفال، 12- داخلی، 13- زنان و زایمان، 14- گوش و حلق و بینی، 15- چشم، 16- قلب و 
عروق، 17- عفونی، 18- روانپزشکی، 19- جراحی عمومی، 20- جراحی اختصاصی 21- 
بیهوشی، 22 - رادیولوژی، 23- اعصاب، 24- طب سنتی، 25 – اخالق پزشکی، 26- پوست، 

27- معارف

 2
دانشکده 

داروسازی
9

 -5 دارو  و  غذا  4-کنترل  فارماسیوتیکس،  دارویی،3-  شیمی   -2 دارویی،  مواد  زیست   -1
نانوفناوري دارویی،6- فارماکولوژی و سم شناسی، 7- بیوتکنولوژی دارویی، 8- داروسازی 

سنتی و فارماکوگنوزی، 9- فارماکوتراپی 

3

دانشکده 

پیراپزشکی

و بهداشت

9
1- بهداشت عمومی، 2- بهداشت محیط 3- بهداشت حرفه ای، 

مواد  ایمنی  و  بهداشت  پرتو شناسی تشخیصی، 6-  تکنولوژی  آزمایشگاهی 5-  علوم   -4 
غذایی، HSE -7، 8- میکروبیولوژی مواد غذایی، 9- اموزش بهداشت

4
دانشکده 
پرستاری 
ومامایی

1- پرستاری، 2- مامایی2

5
دانشکده 

پرستاری ابهر
1- پرستاری1

6
دانشکده 

دندانپزشکی
12 گروه آموزشي در حال تأیید---
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z ثبت نام، پذیرش و امتحانات
انج��ام کلی��ه امور مربوط ب��ه ثبت ن��ام پذیرفته ش��دگان ورودی جدید 
در رش��ته ها و دوره های مختلف در هر س��ال تحصیلي ب��ه عهده این اداره 
می باش��د. هم چنین برگزاری آزمون، مصاحبه، معاین��ه، گزینش و ثبت نام 
رشته نیمه متمرکز فوریت هاي پزشکي، آزمون های جامع علوم پایه پزشکی 
و پی��ش کارورزی و آزمون کارشناس��ی ارش��د وزارت متبوع از جمله س��ایر 

فعالیت ه��ای اصلی اداره ثبت نام و پذیرش می باش��د. ع��الوه بر پذیرش و 
امتحانات، انجام امور مربوط به بورسیه های داخل و خارج و متعهدین خاص 
دانش��گاه و تنظیم قرارداد همکاری با دانش��گاه آزاد اس��المی در واحدهای 
کارآموزی و کارورزی برخی رشته ها از دیگر عملکردهای این حوزه می باشد. 
در س��ال های اخیر پذیرش دانش��جو در رشته ها و دوره های مختلف روند رو 

به رشد داشته است. 

ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید در مهرماه سال 1391 آزمون کارشناسی ارشد وزارت متبوع در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1391

نمودار 4-11-تعداد دانشجویان ورودی جدید به تفكیك از سال 1384 تا 1391
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z خدمات ماشیني و امور الکترونیکی آموزشی
این واحد کلیه فعالیت هایی را که در راس��تای اجرایی نمودن سیاس��ت 
دولت الکترونیک در حوزه معاونت آموزش��ی باید صورت گیرد هدایت نموده 
و انجام می  دهد. در راس��تای سیاست دولت نهم و دهم مبنی بر الکترونیکی 
نم��ودن فرآیندهای آموزش��ی و اداری، این  معاونت بس��یاری از فرایندهای 
آموزش��ی خود از قبیل ثبت نام، انتخاب واحد، ورود نمرات توس��ط اس��اتید، 
فرایند فراغت از تحصیل، ارزش��یابی اساتید و ارزیابی آزمون ها را با استفاده 
از نرم افزارهای روز و معتبر کش��وري به  صورت الکترونیکی خدمت  رس��انی 
می کند. از س��ال 1385 با توس��عه سیس�تم مدیریت آموزش )سما(، 
وضعی��ت انج��ام امور حوزه معاونت آموزش��ی دگرگون ش��ده به طوری که 
فراینده��ای ج��اری حوزه آموزش در کوتاه ترین زم��ان و با دقت فوق العاده 

در حال اجرا می باشد. 

Y  برخی مزیت های سیستم مدیریت آموزش
y تکمیل آیتم هاي متنوع پرونده دانشجویي
y امکان تهیه فرم ها و خروجي هاي مورد نیاز آموزش
y  امکان تهیه گزارشات متنوع آماري
y امکان تهیه خروجي متناسب با سیستم مکاتبات
y  دسترس��ی ب��ه فرآینده��ای دوره ای آموزش از طری��ق وب برای

دانشجویان و اساتید
y امکان کنترل کارنامه توسط دانشجو از وب
y امکان مرور لیست دروس ارائه شده برای دانشجو از طریق وب
y انتخاب واحد از طریق وب
y امکان اعالم نمرات برای اساتید از طریق وب

 نرم افزار سما سامانه

از دیگر امور ارزشمند حوزه خدمات ماشینی طی سال های اخیر سیستم 
صدور کارت PVC و هوش��مند دانش��جویي بوده اس��ت که در حال حاضر 
برای کلیه دانش��جویان در ابتدای ثبت نام و هنگام ورود به دانشگاه چاپ و 
صادر می شود. از قابلیت های این نوع کارت های هوشمند دانشجویی عبارتند 
از: کاربرد هاي شناسایي، کاربرد هاي مالی و کاربرد هاي نگهداري اطالعات.

هم چنین به روز رس��انی و ثبت اطالعات و اخبار در وب سایت معاونت 
آموزش��ی، نگهداري تجهیزات س��رور و ارتق��اء تجهی��زات و کنترل امنیت 
اطالعات و نگهداري سیس��تم ها و تجهیزات کامپیوتري در معاونت آموزشی 

از دیگر فعالیت های شاخص این اداره می باشد.
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وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان

z امور دانش آموختگان
نم��ود تحصیل در هر رش��ته-مقطع و در هر دانش��گاه، دانش آموختگی 
دانش��جویان و دس��تیابی به هدف نهایی سیس��تم آموزش��ی یعن��ی تربیت 
متخصصین شایسته و متعهد برای انجام وظیفه در عرصه های مختلف علوم 
 پزش��کی در کشور عزیزمان می باشد. اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی 

با انجام کلیه امور مربوط به دانش آموختگي دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی 
در کلیه مقاطع و رش��ته هاي تحصیلي دانشگاه تالش می نماید تا این وظیفه 
مهم و حساس را به نحو احسن انجام نماید. تا کنون 7716 نفر در رشته ها 

و مقاطع مختلف تحصیلی از این دانشگاه دانش آموخته شده اند.

جشن دانش آموختگی دانشجویان پزشکی سال 1390
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z  ارزشیابی و برنامه ریزی درسی
Y ارزشیابی اعضاء هیأت علمی 
y  ارزیاب��ی اعضاء هیأت علمی بالینی توس��ط کارآموزان و کارورزان

رشته پزشکی 
y  ارزیابی اعضای هیأت علمی توس��ط دانشجویان، هفته آخر ترم در

همه دانشکده ها
y  ارزیابی اعضای هیأت علمی توس��ط رؤس��ا و معاونین آموزش��ی

دانشکده ها
y  ،ارزیابی اعضای هیأت علمی توس��ط مدیران گروه های آموزش��ی

همتایان و دستیاران
y آماده سازی نتایج ارزشیابی ها و ارسال آنها به اعضای هیأت علمی
y  جمع بندی نتایج 5 س��اله ارزش��یابی و تهیه نمودار برای نتایج یک

دوره پنج ساله به صورت ساالنه
y  کاربس��ت نتایج ارزشیابی اس��اتید توسط رؤس��ای دانشکده ها در

انتخاب اعضاء هیأت علمی نمونه، ارتقای و همچنین ترفیع پایه سالیانه 
y  تبدیل و ارتقای ارزش��یابی اعضای هی��أت علمی از طریق وب از

سال 1390 
Y  برنامه ریزی درسی
y  در جلس��ه های ش��ورای EDC در هر ت��رم، مدیریت یا نماینده

برنامه ریزی درسی دانشکده ها حضور مي یابد و نظرات خود را به صورت 
مستند و بر اساس نتایج ارزشیابی ها اعالم می نماید. 

y  در بازنگری برنامه های آموزش��ی پیشنهادی کمیته برنامه ریزی با
حضور متخصصین رش��ته مربوطه با برگزاری جلسات مورد نیاز نسبت 
به اصالح و بازبینی برنامه اقدام و نتایج بدس��ت آمده جهت تصویب به 

شورای آموزشی دانشگاه ارجاع می گردد.
z  ارزیابی درونی

در فراین��د ارزیابی درونی پس از آش��نا ش��دن اعض��ای هیأت علمی با 
ارزیابی درونی و تش��کیل کمیت��ه ارزیابی درونی، اه��داف برنامه مورد نظر 
تبیین می گردد. رویکرد ش��ایع در آموزش، رویکرد مبتنی بر هدف می باش��د 
و پس از تبیین دقیق اهداف آموزش��ی گروه در هر مقطع، از روش ها و ابزار 
مناسب جهت س��نجش و اندازه گیری میزان دستیابی دانشجویان به اهداف 
آموزش��ی مورد نظر استفاده می شود. اما از آنجائی که هدف از انجام ارزیابی 
پیدا کردن نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت 
برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت است، شایسته است عالوه بر 
اهداف ویژه، کلیه عوامل زمینه ای و اجرایی که در یک گروه آموزشی جهت 

دستیابی به این اهداف موثر است نیز مورد سنجش قرار گیرد.
در این دانشگاه از 48 گروه آموزشی موجود، گروه هایی ارزیابی درونی را 

به اتمام رسانده و بعضی از گروه ها در حال انجام ارزیابی هستند.

z برگزاری کارگاه های آموزشی
مرکز مطالعات و توس��عه آموزش پزش��کی در راس��تای توانمندس��ازی 
اعضای هیأت علمی دانش��گاه، ب��ا هماهنگی و برنامه ری��زی دقیق و انجام 
نیازس��نجی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزش��ی با استفاده از اساتید برتر 
و صاحب نظر داخل و خارج از دانش��گاه نمود. ه��دف از برگزاری دوره های 
آموزش��ی توانا س��اختن هر چه بیش��تر اعضای هیأت علمی دانش��گاه علوم 
پزش��کی زنجان برای حرکت به سمت ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی 

و دستیابی جامعه به خدمات شایسته تر این تیم می باشد. 

z  انجام امور مربوط به بورسیه ها، متعهدین خاص و مأمورین آموزشي
آمار مربوط به بورسیه ها، متعهدین خاص و مأمورین آموزشی در جدول ذیل آمده است.

جدول 4-10-فراوانی دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی مأمور به آموزش از سال 1384 تا تیر 1392

تعدادعنوانرديف 

26دانشجویان بورسیه داخل متعهد خدمت به دانشگاه علوم پزشکي زنجان1

3دانشجویان بورسیه خارج از کشور متعهد خدمت به دانشگاه علوم پزشکي زنجان2

17دانشجویان متعهد خدمت خاص به دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3

40اعضاي هیأت علمي دانشگاه که در مأموریت آموزشي داخل کشورهستند4

5اعضاي هیأت علمي دانشگاه که در مأموریت آموزشي خارج از کشورهستند5
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جدول 4-11-عناوین کارگاه های آموزشي جهت توانمندسازي اعضاي هیأت علمي دانشگاه از سال 1384 تا 1391

تعدادعنوانرديف 

1)OSCE( 1384آزمون

1384طراحي و ارزیابي آزمون های چند گزینه اي و تشریحي2

1384کارگاه پیشرفته ارزیابي دانشجو با تأکید بر آزمون های کتبي3

1385آشنایی با فرایند طراحی سواالت آزمون ارتقاء دستیاری پزشکی4

1386فنون راهنمایی و مشاوره با دانشجو5

1386کارگاه آموزش بالینی )1(6

1386کارگاه ارزیابی درونی )1(7

1386کارگاه اینترنتی و منابع اطالعاتی سری1، 2 و 83

9 )Course plan - Lesson plan( با تکیه بر )1387کارگاه برنامه ریزی درسی )1

1387کارگاه ارزیابی بالینی)سري اول(10

1387کارگاه پژوهش در آموزش11

1387کارگاه تصمیم گیری بالینی )1(12

1388اینترنت و منابع اطالعاتی13

1388کارگاه ارزیابی درونی )2(14

1388کارگاه روش تدریس و ارزیابی مقدماتی15

1388کارگاه روشهای نوین تدریس16

1388کارگاه رابطه پزشک و بیمار17

1389کارگاه روشهاي آموزش بالیني )2(18

19)Course plan - Lesson plan(با تکیه بر )1389کارگاه برنامه ریزی درسی )2

1390استدالل بالیني و تصمیم گیري بالیني )2(20

1390آشنایي با آئین نامه دانش پژوهي)سري اول و دوم(21

1390کارگاه اخالق پزشکي22

1390کارگاه مهارتهاي ارتباطي پزشک و بیمار23

1390آشنایي با آئین نامه دانش پژوهي24

1391کارگاه پیشرفته ارزیابي دانشجو وشیوه طراحي سوال25

1391کارگاه معرفت شناسي )نرم افزار چند رسانه اي(26

1391کارگاه اندیشه سیاسي اسالم )نرم افزار چند رسانه اي(27
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عالوه بر کارگاه های آموزش��ی ذکر ش��ده، تش��کیل کالس های زبان 
توسط اس��اتید مربوطه در دانشکده ها و اس��تفاده از کتب و نوارهای صوتی 
آموزشی که به صورت ادواری توسط اعضای هیأت علمی مورد بهره برداری 
قرار می گیرد، و برگزاری س��الیانه دوره های آموزشی فشرده ICDL جهت 
اس��اتید از جمله س��ایر برنامه های حوزه EDC برای توانمندس��ازی اعضاء 

هیأت علمی می باشد.

z آموزش در عرصه پزشکي جامعه نگر
عرصه آموزش پزش��کی جامعه نگر با حضور 2 گروه آموزش��ی اطفال و 
زن��ان و زایمان فعالیت دارد. در طول س��ال تحصیلی کارورزان و کارآموزان 
جهت گذراندن یک دوره آموزش 14 روزه در عرصه آموزش پزشکی جامعه 

نگر حضور دارند.
Y فعالیت های گروه اطفال در فیلد پزشکی جامعه نگر

ویزیت روزانه بیماران توس��ط کارورزان با حضور دانشجویان و نظارت 
اس��تاد، آموزش معاینه بالین��ي بطور عملي و رفع نواقص ش��رح حال گیري 
و معاین��ه بالیني، انجام راند آموزش��ي همه روزه در خصوص مباحث ش��ایع 
بیماري هاي اطفال: ناز و فارنژیت، فارنژیت ویروسي و استرپتوکوکي، اوتیت، 
س��ینوزیت، کروپ، س��وء تغذیه و FTT، بیماري هاي انگلي شایع کودکان، 
برگزاري کنفرانس هاي هفتگي براساس PBL در خصوص مباحث یبوست، 
راش هاي وزیکولوبولوز، راش هاي ماکولوپاپولر، پتش��ي، هماچوري، س��رفه 
مزمن، انوزري، دل درد، گوش درد، آموزش نس��خه نویسي و دارو درماني با 

اصول صحیح 
Y فعالیت های گروه زنان در فیلد پزشکی جامعه نگر

ویزیت روزانه بیماران توس��ط کارورزان و دانشجویان با نظارت اساتید 
 IUD آم��وزش مراقبت های پ��ره نات��ال، مراقبت های بارداری، آمن��وره و

گ��ذاری، آموزش بیماری های ش��ایع در زنان، کنفرانس هاي دانش��جویي از 
مباحث شایع سرپائی زنان

Y  گ�زارش عملک�رد پژوهش با رویک�رد جامعه نگر در
عرصه آموزش پزشکي

در خصوص پژوهش در آموزش پزش��کي جامعه نگ��ر نیز چندین طرح 
تحقیقات��ي انجام ش��ده اس��ت. با توجه ب��ه اینکه عرصه آموزش پزش��کي 
جامعه نگر در منطقه اس��الم آباد در ش��مال غرب زنجان واقع ش��ده و یک 
جمعیت ح��دود 36 هزار نفر را تحت پوش��ش دارد زمین��ه انجام طرح هاي 
تحقیقات��ي مختلفي با رویکردجامعه نگر از جمله بررس��ي کم خوني، ش��یوع 
بیماري هاي مقاربتي در خانم هاي حامله و غیر حامله، بررس��ي افزایش وزن 
ناکافي دوران حاملگي، بررسي وضعیت تغذیه شیرخواران، بررسي قد و وزن 
و دور س��ر ش��یرخواران و … وجود دارد. هم چنین تشکیل شورای آموزش 
پزشکی پاسخگو و برگزاری منظم جلسات مربوطه از دیگر فعالیت های این 

حوزه می باشد.

z  توسعه مرکز یادگیری مهارت های بالینی
ای��ن مرکز با بکارگیری تجهیزات و امکانات کمک آموزش��ی من جمله 
موالژ، نرم افزارها و س��خت افزارهای مورد نی��از آموزش عملی مهارت های 
یادگی��ری در مرکز آموزش��ی درمانی ول��ی عصر )عج( و آیت ا... موس��وی، 
دانش��کده بهداش��ت و پیراپزش��کی، و دانشکده پرس��تاری و مامایی جهت 
دانشجوی��ان پزش��ک�ي، مامایي، پرستاري، پرسنل بیمارستان هاي ولیعصر، 
بهشتي، آیت ا... موسوی و تعدادي از کارکنان شهرستان هاي اطراف، سازمان 
انتق��ال خ�������ون و هالل احمر کالس های آموزش��ی برگ��زار می نماید. 

همچنین امتحانات OSCE توسط اساتید در این مرکز برگزار می گردد.

مرکز یادگیری مهارت های بالینی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی- 1389
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z انجام امور مربوط به استعدادهای درخشان
دفتر اس��تعدادهای درخشان در س��ال 1383 در محل دانشکده پزشکی 
زی��ر نظ��ر مرکز مطالعات و توس��عه آموزش علوم پزش��کی افتت��اح گردید. 

خالصه ای از عملکرد این دفتر بشرح ذیل اعالم می گردد: 
y  راه ان��دازی س��ایت اختصاص��ی دفت��ر اس��تعدادهای درخش��ان 

www.Medets.com
y  حمای��ت از برگ��زاری کارگاه ه��ای آموزش��ی و پژوهش��ی جهت

دانشجویان استعدادهای درخشان 
y  اعزام دانشجویان در کنگره های داخلی و خارج از کشور
y  کسب رتبه های برتر دانشجویان در کنگره های داخلی و خارجی
y  انتشار مقاالت علمی
y  تأمین منابع مالی ب��رای خرید منابع و کتب مرتبط در حیطه های

مختلف مدیریت نظام سالمت و CD های آموزشی 
y  فراهم آوردن زمینه دسترسی رایگان به منابع الکترونیکی من جمله

پایگاه های اطالعاتی معتبر در وب سایت دانشگاه 
y  حمایت از برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی

y  تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی و برگزاری جلسات به صورت
مستمر
y اعزام دانشجویان به المپیادهای علمی
y  کسب رتبه های برتر دانشجویان اعزامی در المپیادهای علمی
y حمایت و هدایت پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشجویان
y شناسایی استعدادهای درخشان بر اساس شیوه نامه وزارت متبوع
y تشکیل بانک اطالعاتی دانشجویان استعدادهای درخشان

به منظور شرکت در المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
در چه��ار دوره گذش��ته، ابتدا دانش��جویان برتر طی آزم��ون انتخابی درون 
دانش��گاهی مشخص و سپس به المپیاد کش��وری اعزام می شدند. تیم های 
المپیاد دانشگاه علوم پزشکی در سالهای 88 و89، در سه حیطه تفکر علمی 
در علوم پایه ، استدالل بالینی ومدیریت نظام سالمت، در هر حیطه سه نفر و 
مجموعًا 9 نفر در آزمون مرحله کش��وری شرکت نمودند که در بخش تیمی 
حیطه تفکر علمی در علوم پایه س�ال 88 : رتبه س�وم و در س�ال 

89 :رتبه اول را احراز نموده اند.
 در سال 90 و91، حیطه نوآورانه با موضوع اخالق پزشکی به حیطه های 
فوق اضاف��ه گردید و تیم های منتخب )در هر حیطه س��ه نفر، مجموعا 12 

شرکت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در المپیاد کشوری 
در تابستان 1390 

کسب مدال طال در نمایشگاه بین المللی مخترعین در کشور کره جنوبی، کسب مدال نقره در نمایشگاه بین المللی اختراعات تکنولوژیک در کشور 
بلژیک و کسب مدال نقره در نمایشگاه بین المللی مخترعین در کشور کروواسی، 

 توسط آقای محمدرضا میمنت دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 2011
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نفر( به مرحله کش��وری راه یافتند. در س��ال 90، رتب��ه نهم مرحله گروهي 
در حیط��ه نوآوران��ه )اخالق پزش��کي( و رتبه ه��اي 13 و 24 و 35 انفرادي 
کشوري در حیطه اخالق پزشکي و رتبه 19 کشوري انفرادي حیطه استدالل 
بالیني کس��ب شد. در س��ال 91 در مرحله انفرادی حیطه نوآورانه با موضوع 
اخالق پزشکی، دانشجویان تیم دانشگاه موفق به کسب رتبه دوم و پانزدهم 
کش��وری در حیطه نوآورانه )اخالق پزش��کي( و رتبه ش��انزدهم کشوری در 

حیطه مدیریت نظام سالمت شدند. 

z  پژوهش در آموزش
به منظور نهادینه ش��دن ام��ر پژوهش در آموزش مقدمت��ًا کارگاه های 
متنوع با عنوان پژوهش در آموزش جهت آشنائی بیشتر اساتید با این مقوله 
برگزار گردید. در ادامه جهت برقراری ارتباط منطقی با ش��ورای پژوهش��ی 
دانشگاه ضمن عضویت رئیس مرکز مطالعات بعنوان عضو شورای پژوهشی 
دانش��گاه، کمیته ای در این مرکز با عنوان کمیته پژوهش در آموزش شکل 
گرفت که به بررسی اولیه طرح های پژوهشی با مضمون پژوهش در آموزش 
بپردازد و س��پس این طرح ها جهت تصویب نهائی و کس��ب بودجه الزم به 
ش��ورای پژوهشی دانش��گاه ارائه گردند. در حال حاضر با توجه به راه اندازی 
سیس��تم سمات تحت وب، کلیه مقاالت و طرح های پژوهشی از این طریق 
دریافت، بررس��ی و تصویب می گردد. در این راستا تاکنون 4 طرح تحقیقاتی 
به تصویب رس��یده و اتمام یافته و دو طرح دیگر در دس��ت بررس��ی و اقدام 
می باش��د. ماحصل فعالیت ه��ای پژوهش در آم��وزش در دو فصلنامه مرکز 
مطالعات با عنوان توس��عه آموزش در علوم پزشکی زنجان به چاپ می رسد 

که تا تیر سال 1392 نه نشریه از این دست به چاپ رسیده است.

همچنین در حوزه دانش پژوهی نیز موارد ذیل انجام شده است.
y تشکیل کمیته دانش پژوهی دانشگاه
y  برگزاری 9 کارگاه آموزش��ی جهت اس��اتید در زمینه دانش پژوهی

از سال 1386
y  بررس��ی و تأیید 11 م��ورد پرونده دانش پژوهی آموزش��ی جهت

ارتقای رتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه 

z  )EDC( انتشار مجله مرکز مطالعات
به منظور ارتقای کیفی فرایندهای آموزش��ی و یادگیری در دانشجویان، 
و تب��ادالت علمی و پژوهش��ی در حوزه آموزش پزش��کی در داخل و خارج 
از کش��ور، لزوم نش��ر مجله توسعه آموزش در علوم پزش��کی بیش از پیش 
مش��هود بود. لذا با عنایت ویژه مس��ؤولین ارشد دانشگاه و هم یاری اعضای 
هیأت علمی عالقمند، دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی 
زنجان از سال 1387 چاپ و منتشر شده است. انجام مطالعات کاربردی و 
بنیادی در عرصه آموزش پزشکی، کسب یافته های علمی سایر دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی و نشر اطالعات علمی در این حوزه به منظور رفع مسائل و 
مش��کالت در فرایندهای آموزش و یادگیری از جمله اهداف اصلی نشر این 
مجله می باش��د. در حال حاضر رتبه این مجله، علمی پژوهش��ی اس��ت و به 
صورت دو فصلنامه چاپ می شود. تا تیر سال 1392 نه شماره از این نشریه 
به چاپ رسیده است. شایان ذکر است با تالش مستمر مسؤولین و کارکنان 
مرکز مطالعات و توس��عه آموزش علوم پزشکی زنجان، این مجله در سال 

1391 رتبه علمی و پژوهشی را کسب نموده است.

وب سایت مجله علمی پژوهشی توسعه آموزش در علوم پزشكی زنجان
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z  راه اندازی سامانه آموزش مجازی
مرکز آموزش مجازی دانش��گاه از شهریور سال 1387 به صورت طرح 
پایلوت در دانش��کده داروس��ازی ش��روع به کار نموده اس��ت. این واحد در 
مرک��ز مطالعات با برنامه ریزی و راه اندازی س��امانه آموزش مجازی مطابق 
ب��ا اس��تانداردهای جهانی و ق��رار دادن در IP اختصاص��ی و برنامه ریزی و 
آماده س��ازی س��امانه آموزش مداوم مجازی )LMS(، روند تولید CD های 

آموزش مداوم بصورت Active Learning با آزمون Online را آغاز 
نمود.
z عملکرد آموزش مداوم در دانشگاه

آم��ار کارگاه ه��ا، کنگره ه��ا و همایش ه��ا، س��مینارها، کنفرانس ها و 
برنامه ه��اي مدون و خودآموز به تفکیک از س��ال 1384 تا کنون در جدول 

ذیل آمده است. 

نمونه ای از محتوای آموزشی مجازی

جدول 4-12- فراواني عملكرد واحد آموزش مداوم دانشگاه، 1384 تا 1391

جمع سال خودآموزهمايشسمينارمدونکارگاه کنفرانسنوع برنامه 

138474411--53

138510102921-52

1386625212--54

1387165015-2-83

138823321811176

13891534952065

13907352332171

1391154017-1174

992301731493506جمع کل 
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z  انجام امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مسؤولین ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر در معاونت آموزشی با هماهنگی رابطین در دانشکده های تابعه دانشگاه، کلیه امور مربوط به این دانشجویان 

را انجام می دهند. در نمودار ذیل تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی زنجان به تفکیک سهمیه نشان داده شده است. 

z  سایر فعالیت های حوزه معاونت آموزشی
Y  شناسایی و تدوین فرایندهای جاری حوزه آموزش

جهت زمینه سازی برای مشارکت فعال کارکنان، استفاده دانشجویان و 
اعضای هیأت علمی، کلیه مدیریت های تابعه حوزه معاونت آموزش��ی اقدام 
به تدوین و تهیه فرایندهای جاری معاونت آموزش��ی نمودند. در حال حاضر 

این فرایندها در وب سایت معاونت آموزشی در اختیار همگان قرار دارد. 

Y  برنامه ری�زی جه�ت در آمدزای�ی در ح�وزه معاونت
آموزشی 

y  عقد قرار داد جهت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد
اسالمی در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

y  پذیرش دانش��جویان س��همیه مازاد در مقاطع تحصیالت تکمیلی
طبق شیوه نامه وزارت متبوع و قوانین واحدهای بین الملل دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور
y تدوین و اصالح شیوه نامه اخذ شهریه از دانشجویان شهریه پرداز

Y  استفاده هر چه مؤثرتر و کارآتر از منابع مالی، فضای
فیزیکی و تجهیزات موجود 

Y  1386 تدوین و چاپ کتاب راهنماي آموزشي از سال
محتوای این کتاب شامل موارد ذیل است:

y  تاریخچه دانشگاه و معرفی واحدها و معاونت های دانشگاه و مراکز
تحقیقاتی

y  معرفی دانشکده ها، جداول تفکیکی ارائه واحد ها بر حسب مقاطع
و رشته های مختلف 

y آیین نامه های مقاطع مختلف و رشته های تحصیلی دانشگاه

Y  افزایش استقالل و اختیارات دانشکده ها
Y  بهبود وضعیت فضاهاي آموزشي مورد نیاز گروه هاي

آموزشي از نظر کمي و کیفي
Y  ارتق�ای تجهی�زات آموزش�ي م�ورد نی�از گروه هاي

آموزشي از نظر کمي و کیفي
Y  نظ�ارت ب�ر عملکرد اعض�ای هیأت علم�ي و رعایت

دقیق نظم و انضباط در انجام امور محوله 
Y  نظارت بر عملکرد دانشجویان و رعایت دقیق نظم و

انضباط در برگزاري کالس هاي تئوري و عملي 
Y  برگزاری شوراها

نمودار 4-12- تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر به تفكیك سهمیه در سال 1390
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y  برگزاری جلس��ات کمیته مرکزی استادان مشاور در دفتر معاونت
آموزشی دانشگاه جهت ارزیابی مستمر عملکرد اساتید مشاور و نظارت 

بر حسن اجرای آیین نامه استاد مشاور 
y  برگزاری جلس��ات ش��ورای آموزش��ي دانشگاه بر اس��اس تقویم

جلسات دانشگاه
y  برگزاری جلس��ات ش��ورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بر اساس

تقویم جلسات
y برگزاري ساالنه دو جلسه کمیسیون موارد خاص
y  برگزاري س��االنه دو جلس��ه کمیته نقل و انتقاالت دانش��جویان

دانشگاه
y برگزاري ماهانه جلسات هماهنگی حوزه معاونت آموزشی
y  برگزاری جلس��ات معاونت آموزش��ی جه��ت هماهنگی های بین

بخشی و گروه های آموزشی 

Y  امور فوق برنامه معاونت آموزشی
y  برگزاری اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری مغز

و اعصاب کودکان 1391
y  1391 بر پایی غرفه معاونت آموزشی در نمایشگاه دولت مهر
y  بر پایی غرفه معاونت آموزشی در نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه

مرداد ماه 1390 
y  بررس��ی دانش��جویان نمونه با همکاری معاونت های پژوهشی و

دانشجویی فرهنگی 
y  ش��رکت در همایش معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی

کشور )مشهد، تهران، اهواز(
y برگزاری جلسه صندوق رفاه هیأت علمی
y همکاری در برپایی جشن های فارغ التحصیلی
y  برگزاری بزرگداشت روز معلم با حضور چهره های ماندگار و اساتید

برجش��ته کشوری نظیر آقایان پروفس��ور ثبوتی، دکتر ملک زاده، دکتر 
دولتی، دکتر س��یم فروش، دکتر عین اللهی، دکتر کالنتر معتمد و خانم 
دکتر تاجر زاده به منظور الگوبرداری و اس��تفاده از تجارب با ارزش این 

فرهیختگان 

غرفه معاونت آموزشی در نمایشگاه دولت مهر 1391

نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه مرداد ماه 1390 
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چهره های ماندگار دعوت شده در مراسم بزرگداشت روز معلم

بزرگداشت روز معلم و تقدیر از اساتید نمونه - 1390

دکتر کالنتر معتمدی، رئیس انجمن جراحان عروق ایران، 1389

دکتر یحیی دولتی، داراي بورد تخصصي بیماري هاي پوست و مو و  بورد 
فوق تخصصي درماتوپاتولوژي از ایالت متحده  آمریکا، 1389

بزرگداشت روز معلم و تقدیر از اساتید نمونه - 1392

دکتر قنات آبادی، پزشک پیشکسوت استان زنجان، 1390

خانم دکتر تاجرزاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن 
علمی بیوفارماسی و فارماکو کینتیک ایران- روز معلم 1391
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دکتر ناصر سیم فروش، جراح کلیه و مجاری ادراری )اورولوژی( و 
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چهره ماندگار پزشکی، 1388

دکترملک زاده، فوق تخصص بیماری های گوارش، استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، چهره ماندگار پزشکی، 1390

 دکتر بهرام عین اللهی، استاد و رئیس قطب چشم پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، معاون آموزشی وزارت بهداشت،1392

پروفسور یوسف ثبوتی، فیزیکدان سرشناس ایرانی، چهره ماندگار، 
مؤسس دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، عضو هیأت امنای 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان،1390

z 1392 اولویت ها و برنامه های سال
y  تکمی��ل و بهره برداری از س��اختمان دانش��کده دندانپزش��کی در

پردیس دانشگاه 
y  احداث س��اختمان دانش��کده بهداشت و دانش��کده پیراپزشکی در

پردیس دانشگاه 
y احداث سالن برگزاری آزمون ها
y  ،افزایش ظرفیت آزمایش��گاه های تخصصی داروس��ازی، پزشکی

بهداشت و پیراپزشکی و دندانپزشکی
y تجهیز وسایل کمک آموزشی
y توسعه رشته های تحصیالت تکمیلی
y  افزایش تعامل علمی و آموزش��ی با سایر دانش��گاه های داخلی و

خارجی 
y  راه اندازی تل��ه کنفرانس برای افزایش توانمندس��ازی اس��اتید و

دانشجویان

y  توسعه سامانه آموزش مجازی
y بازنگري و اصالح چارت تشکیالتي
y  تصویب چارت تش��کیالتی مربوط به 12 گروه آموزشی دانشکده

دندانپزشکی
y  افزایش ردیف استخدامی اعضای هیأت علمی با توجه به گسترش

رشته – مقطع و افزایش تعداد دانشجویان
y  جذب نیروي انس��اني اعم از هیأت علمی و کارش��ناس آموزشی

و اداری 
y توانمندسازی اعضای هیأت علمی در روند ارتقاء

z  خالصه برنامه راهبردی حوزه معاونت آموزشی
خالصه برنامه راهبردی حوزه معاونت آموزش��ی در جدول ذیل توضیح 

داده شده است.
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جدول 4-13- خالصه برنامه هاي راهبردی حوزه معاونت آموزشی، 1391-1394

موضوعات راهبردی دانشگاهحوزه سياست گذاری ملی 

توسعه، سیاست گذاری، مدیریت 

و قوانین

کیفیت و استانداردهای آموزش پزشکی در دانشگاه

توسعه منابع انسانی آموزش پزشکی در دانشگاه 

مسؤولیت اجتماعی، مشارکت ها و زیست محیط در عرصه آموزش پزشکی 

فن آوری های نوین آموزش پزشکی

ارتقاي رتبه و ارتباطات ملي و جهاني دانشگاه

مشارکت ها در عرصه آموزش پزشکی

توسعه تحصیالت تکمیلی و تخصصی

تخصیص منابع مالی و تسهیل 

پژوهش 

مسؤولیت اجتماعی، مشارکت ها و زیست محیط در عرصه آموزش پزشکی 

توسعه زیرساخت ها، تسهیالت و تجهیزات آموزش پزشکی 

افزایش ظرفیت خلق پژوهش 
توسعه اطالعات و ارتباطات ملی وجهانی آموزش پزشکی دانشگاه 

مسؤولیت اجتماعی، مشارکت ها و زیست محیط در عرصه آموزش پزشکی

تسهیل کارآفرینی

کارآفرینی و نخبه پروری

توسعه منابع انسانی آموزش پزشکی در دانشگاه 

کیفیت و استانداردهای آموزش پزشکی در دانشگاه

 عرصه آموزش پزشکی 

مسؤولیت اجتماعی، مشارکت ها و زیست محیط در عرصه آموزش پزشکی 

فن آوری های آموزش پزشکی 

تراز یابی و ارتباطات ملی وجهانی آموزش پزشکی دانشگاه 

تسهیل و افزایش ظرفیت تولید کاال 

و خدمات سالمت 

کیفیت و استانداردهای آموزش پزشکی در دانشگاه

ترازیابی و ارتباطات ملی وجهانی آموزش پزشکی دانشگاه 

مسؤولیت اجتماعی، مشارکت ها و زیست محیط در عرصه آموزش پزشکی هنجارها و فرهنگ عمومی

تسهیل و ایجاد ارتباطات

مسؤولیت اجتماعی، مشارکت ها و زیست محیط در عرصه آموزش پزشکی 

زیرساخت ها، تسهیالت و تجهیزات آموزش پزشکی 

ترازیابی و ارتباطات ملی وجهانی آموزش پزشکی دانشگاه 
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دانشکده پزشکي زنجان

دانش��کده پزشکی زنجان از س��ال 1366 با پذیرش دانشجوی پزشکی 
عمومی فعالیت آموزشی خود را شروع نمود. اولین رشته دستیاري تخصصي 
در سال 1370 با پذیرش 1 نفر در رشته بیماري هاي کودکان و اولین رشته 
تحصیالت تکمیلي با پذیرش 4 نفر در رش��ته کارشناسي ارشد انگل شناسي 
تاس��یس گردید. درحال حاضر این دانش��کده، عالوه بر پزشکی عمومی در 
9 رش��ته تخصصی بیماریهای کودکان، بیماري های داخلی، زنان و زایمان، 
جراحی عمومی، بیهوش��ی، بیماریهاي عفوني، روانپزشکي، بیماري هاي مغز 
و اعص��اب، و بیماري هاي قلب و عروق دس��تیار تخصص��ي تربیت می کند. 
همچنی��ن در رش��ته هاي پزش��کی مولکولی، زیس��ت فن آوري پزش��کي، 
انگل شناسي، طب س��نتی و مطالعات اعتیاد دانش��جوی دکتراي تخصصي 
)Ph.D( مي پذیرد و در رش��ته های انگل شناس��ی، بیوشیمی بالینی، زیست 
فنآوری پزشکی، ژنتیک انسانی، فیزیولوژی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه 
با ناقلین، میکروب شناس��ي، روانشناسي بالیني و علوم تشریح نیز دانشجوی 
کارشناس��ی ارشد پذیرش می نماید. ساختمان فعلی دانشکده پزشکی زنجان 
ب��ا اهتم��ام و کمک های مالی مرحوم حاج احمد مه��دوی با زیر بنای حدود 

12000 مترمربع در پایان سال 1369 به پایان رسیده است. 

مشخصات دانشکده پزشکی �
کالس های آموزش تئوری دانشجویان در محوطه مرکزی ساختمان در 
دو طبقه ش��امل 4 کالس با گنجایش 50 نفر، سه کالس با گنجایش 100 
نفر تمامًا با سیستم ویدئوپروژکتور تجیهز گردیده است. سالن سمینار و پایان 
نامه رازي با گنجایش 43 نفر و س��الن اجتماعات ابن س��ینا با ظرفیت200 
نفر، مجهز به سیستم های صوتی و تصویری است. برای پیشگیری از تراکم 

جمعیت در کنار هر کالس سالن بزرگی منظور شده است که عالوه بر ایجاد 
راه های ارتباطی بین فضاهای آموزش��ی و آزمایش��گاهی و اداری، پله های 

ارتباطی طبقات نیز در این قسمت ایجاد شده است. 
س��اختمان مذکور بدون در نظر گرفتن س��الن های مطالعه و سخنرانی 
و غیره فقط در فضاهای آموزش��ی و آزمایش��گاهی قادر اس��ت تعداد 1200 
نفر دانش��جو را در یک زمان تحت پوشش آموزشی قراردهد. در حال حاضر 
آموزش بالینی دانشجویان رشته پزشکی در سه مرکز آموزشی درمانی شامل 

ولیعصر )عج(، آیت ا... موسوی و شهید دکتر بهشتی انجام می شود. 
کتابخانه دانش��کده مجهز ب��ه 9460 عنوان کتاب فارس��ی و التین و 
همچنین 2 دستگاه کامپیوتر جهت جستجوی منابع کتابخانه و یک دستگاه 
چاپگ��ر و یک دس��تگاه کپی برای اس��تفاده از منابعی که ام��کان انتقال آن 
ب��ه خ��ارج از کتابخانه ام��کان پذیر نمي باش��د فراهم گردیده اس��ت. مرکز 
اطالع رس��انی دانش��جویان دارای 20 دس��تگاه کامپیوتر و 1 دستگاه چاپگر 

مي باشد. 

آدرس پستي : زنجان، شهرک کارمندان، انتهای بلوار مهدوی، دانشکده 
پزشکی – کدپستی 45139-56111 

آدرس پایگاه اینترنتي:
www.zums.ac.ir 

mededu@zums.ac.ir :آدرس پست الکترونیکي
 تلفن: 3- 4240301 

 نمابر: 4249553
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امور آموزش دانشجویان �
امور آموزش دانشجویان از بدو ورود تا فارغ التحصیلی در اداره آموزش 
دانش��کده پزش��کی انجام می ش��ود. مواردی مانند انتخاب واح��د، برگزاری 
امتحانات، ثبت نمرات، صدور کارنامه تحصیلی و صدور گواهی های اشتغال 
به تحصیل مربوط به این قسمت است. ثبت و اطالع رساني نمرات و انتخاب 
واحد دانشجوئي بصورت الکترونیک از طریق سایت معاونت آموزشي دانشگاه 
علوم پزشکي زنجان انجام می شود. آموزش دانشکده پزشکی شامل آموزش 
دستیاری، آموزش دوره های تحصیالت تکمیلی و آموزش دانشجویان رشته 
پزش��کی مي باش��د. در هر کدام از قسمت های یاد ش��ده کارشناس مربوطه 
راهنمائی های الزم را به دانش��جویان در مورد امور آموزشی، زیر نظر معاون 
آموزش��ی آن قس��مت ارائه خواهد کرد. مالک عمل در امور آموزشی، آئین 
نامه های مربوطه است. زمانی که نیاز به تصمیم گیری در موارد خاصی است 
که در آئین نامه ها گنجانده نش��ده اس��ت یا در م��واردی که طبق آئین نامه 
تصمیم گیری به اختیار شورا گذاشته شده و یا در برنامه ریزی ها و تغییرات در 
برنامه آموزشی شورای آموزشی، دانشکده پزشکی تشکیل می شود. این شورا 
مرکب از رئیس و معاونین آموزش��ی دانش��کده پزشکی و مدیران گروه های 
آموزشی اصلی علوم پایه و بالینی مي باشد و عهده دار تصمیم گیری آموزشی 
در دوره های پزشکی عمومی و دستیاری پزشکی است. شورای دیگری برای 
امور دوره های کارشناس��ی ارشد و Ph.D، به نام کمیته تحصیالت تکمیلی 
مرکب از رئیس و معاون آموزش��ی و پژوهش��ی دانشکده پزشکی و مدیران 
گروه های درگیر در آموزش رشته های تحصیالت تکمیلی تشکیل می شود.

امور پژوهشی  �
امور پژوهش دانش��کده پزش��کی تحت نظر معاون پژوهشی دانشکده 
پزشکی و توسط کارشناس مسؤول پژوهش به انجام می رسد. مواردی مانند 
انتخاب و ثبت موضوع و پروپوزال پایان نامه ها و بررس��ی، داوری و تکمیل 
پایان نامه های کلیه دانش��جویان دانش��کده، مربوط به این قس��مت است. 
داوری و تصمیم گیری در مور د تمامی پایان نامه ها در ش��ورای پژوهش��ی 
دانشکده، مرکب از رئیس و معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، مدیر پژوهش 
دانشگاه و اساتید منتخب دپارتمان های مختلف علوم پایه و بالینی دانشکده 

پزشکی انجام می شود.

استاد مشاور دانشجویان �
بطور تقریبی هر 10 نفر از دانشجویان از بدو ورود به دانشکده پزشکی به 
سرپرستی و راهنمائی یکی از اساتید دانشکده سپرده خواهند شد تا سواالت 
و مش��کالت م��ورد نظر خود را با ایش��ان درمیان بگذارن��د و راهنمائی های 
الزم را با هماهنگی با س��ایر قسمت های مرتبط دریافت دارند. نام این استاد 
مش��اور در بدو ورود به اطالع دانش��جویان گرامی رس��انده ش��ده و زمان و 
س��اعات مراجعه به ایش��ان طی یک جلسه معارفه به اطالع می رسد. اساتید 

مشاور عالوه بر اموری مثل مشاوره تحصیلی و انتخاب واحد، تایید فرم های 
انتخاب واحد و حذف و اضافه و حذف اضطراری دروس، آماده مش��اوره در 

کلیه امور بنابر درخواست دانشجویان تحت سرپرستی خواهند بود.

گروه هاي آموزشي دانشکده پزشکي �
Y  گروه هاي آموزش��ي علوم پایه عمدتًا در س��اختمان دانش��کده

پزشکي مستقر هستند و شامل موارد ذیل می باشند:
1( فیزیولوژی و فارماکولوژی

2( انگل شناسی و قارچ شناسی  
3( حشره شناسي

4( میکروب شناسی و ایمنی شناسی
5( بیوشیمی و تغذیه

6( پاتولوژی
7( پزشکي مولکولي و ژنتیک

8( علوم تشریح
9( آمار و اپیدمیولوژي
10( پزشکي اجتماعي

11( روانشناس��ي بالیني مستقر در مرکز آموزش��ي درماني شهید دکتر 
بهشتي

12( گروه زبان انگلیسي و دروس عمومي
Y  گروه هاي آموزش��ي بالین��ي عمدتًا در مراکز آموزش��ي درماني

مستقر بوده و به شرح ذیل مي باشند.
1( بیماري هاي داخلی مستقر در مرکز آموزشي درماني ولیعصر )عج(

2( بیماري هاي گوش و حلق و بینی مس��تقر در مرکز آموزشي درماني 
ولیعصر )عج(

3( بیماري هاي چشم مستقر در مرکز آموزشي درماني ولیعصر )عج(
4( بیماري هاي عفونی مستقر در مرکز آموزشي درماني ولیعصر )عج(
5( بیماري های اعصاب مستقر در مرکز آموزشي درماني ولیعصر )عج(
6( بیماري هاي پوست مستقر در مرکز آموزشي درماني ولیعصر )عج(

7( بیماري ه��اي کودکان مس��تقر در مرکز آموزش��ي درمان��ي آیت ا... 
موسوي

8( بیماري هاي زنان و زایمان مس��تقر در مرکز آموزشي درماني آیت ا... 
موسوي

9( بیماري هاي قلب و عروق مس��تقر در مرکز آموزشي درماني آیت ا... 
موسوي

10( جراح��ی عمومی )جراحي عمومی، توراکس، اطفال، قلب و عروق( 
مستقر در مرکز آموزشي درماني آیت ا... موسوي

11( جراح��ی اختصاصی )اورولوژی، ارتوپ��دی، جراحی مغز و اعصاب( 
مستقر در مرکز آموزشي درماني آیت ا... موسوي
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12( بیهوشی و مراقبت های ویژه مستقر در مرکز آموزشي درماني آیت ا... موسوي
13( رادیولوژی مستقر در مرکز آموزشي درماني آیت ا... موسوي

14( روانپزشکی مستقر در مرکز آموزشي درماني شهید دکتر بهشتي
15( گروه آموزشي طب سنتي و اخالق پزشکي مستقر در دانشکده پزشکي

عملکرد دانشکده پزشکی از سال 1384 الي 1391 �

نمودار 4-13- افزایش تجمیعی تعداد رشته های پذیرش شده از سال 1384 تا سال 1391

نمودار 4-14-مقایسه تعداد دانشجویان ورودی جدید به دانشكده پزشكی به تفكیك از سال 1384 لغایت سال 1391
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نمودار 4-15- مقایسه تعداد پایان نامه ها و طرح هاي تحقیقاتي مصوب دانشكده پزشكي

نمودار 4-16- مقایسه تعداد پایان نامه هاي مصوب پزشكي عمومي با تعداد پایان نامه هاي دستیاري و تحصیالت تكمیلي
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دانشکده داروسازی )قطب علمی – آموزشی نانو فناوری داروئی کشور(

معرفی �
بی تردید راه اندازی دانشکده داروسازی زنجان یکی از اقدامات برجسته 
دولت نهم و دهم در س��طح اس��تان زرخیز و والیت مدار زنجان می باش��د. 
این دانش��کده که تأس��یس آن در دور اول سفر دولت نهم به زنجان مصوب 
گردی��د، ب��ه مدد لطف الهی و تالش و کوش��ش تمامی مس��ؤولین در کلیه 
رده های اجرایی دانش��گاه توانس��ت در اندک زمانی جایگاه خاصی را در بین 
دانش��کده های داروسازی کش��ور چه از نظر آموزشی و چه از حیث پژوهشی 
ب��ه خود اختصاص دهد. این دانش��کده ک��ه با هدف ارتق��ای وضعیت ارائه 
خدمات داروئی در س��طح کشور و استان زنجان تأسیس شده است، رسالت 
خود را ایفای نقش موثر کش��وری و اس��تانی در زمینه آموزش و پژوهش در 
حوزه علوم داروئی می داند و چش��م انداز آن، قرار گرفتن در بین 5 دانش��کده 

داروسازی برتر کشور در 10 سال اول فعالیت، ترسیم شده است. 
به دنب��ال تصویب راه اندازی دانش��کده داروس��ازی زنج��ان در تاریخ 
1385/3/4 در ش��ورای گسترش دانش��گاه های علوم پزشکی کشور و ابالغ 
این مصوبه به دانش��گاه، بالفاصله کمیته راه اندازی دانشکده در دفتر ریاست 
دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین آموزشی، پشتیبانی و غذا و داروی 
وقت دانش��گاه و تنی چند از صاحب نظران آغاز به کار نمود که با جلس��ات 
هفتگی و پیگیری مس��تمر کلیه دس��ت اندر کاران ذیربط، این دانش��کده در 
تاریخ 1385/12/5 در محل ساختمان احداثی دانشکده بهداشت کار دهان و 
دندان با حضور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وقت و تنی چند از 
مسؤولین کشوری و اس��تانی رسمًا افتتاح شد. این دانشکده در آغاز فقط در 
مقطع دکترای حرفه ای داروس��ازی )Pharm.D( دانشجو می پذیرفت که 
به فاصله اندکی )4 س��ال( س��ه مقطع کارشناسی ارشد، Ph.D و پسادکترا 

)Post- Doc( نیز به آن اضافه ش��دند. دانش��کده در فضائی به وس��عت 
9900 مت��ر مربع در محل پردیس مرکزی دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان 

واقع شده است.

آموزش در دانشکده داروسازی �
 در حال حاضر دانش��کده داروس��ازی زنجان دارای 275 دانش��جو در 
رشته داروس��ازی عمومی و 3 دانشجو در رشته Ph.D نانو فناوری داروئی 
می باش��د که از مهر 1392 تعداد 50 نفر دانش��جوی داروس��ازی عمومی و 
16 نف��ر دانش��جوی Ph.D در 4 رش��ته نانوفناوری داروئی، زیس��ت مواد، 
فارماس��یوتیکس و فارماکولوژی به این جمع اضافه خواهد شد. تاکنون تعداد 
24 نفر از دانشجویان داروسازی عمومی دانشکده، به افتخار دانش آموختگی 

نائل آمده اند. 

z دوره های آموزشی موجود
y  )Pharm. D(دوره داروسازی عمومی
y نانوفناوری داروئی Ph.D دوره
y  فارماسیوتیکس Ph.D دوره
y زیست مواد داروئی Ph.D دوره
y فارماکولوژی Ph.D دوره
y  )کنترل غذا و دارو )در حال راه اندازی Ph.D دوره
y  نانو فناوری پزشکی )M. Sc( دوره کارشناسی ارشد
y نانوفناوری داروئی )Post-Doc( دوره پسادکترای
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Y  گروه های آموزشی
گروه های آموزش��ی 9 گانه دانشکده داروسازی ش��امل نانو تکنولوژی 
داروئی، بیوتکنولوژی داروئی، داروس��ازی س��نتی و فارماکوگنوزی، ش��یمی 
دارویی، فارماس��یوتیکس، کنترل غذا و دارو، فارماکولوژی و س��م شناس��ی، 

فارماکوتراپی و زیست مواد می باشند.
Y  اعضای هیأت علمی

 در ح��ال حاض��ر 24 نفر عض��و هیأت علمی تمام وق��ت در گروه های 
مختلف مس��تقر هس��تند که از این افراد 1 نفر استاد، 2 نفر دانشیار و 21 نفر 

استادیار هستند.

اهم فعالیت های ویژه آموزشی دانشکده �
y  اخذ مجوز برگزاری دوره پسادکترای نانو فناوری داروئی از معاونت

علمی و فناوری ریاست جمهوری
y  Ph.D اخذ مجوز برگزاری پنج دوره
y اخذ مجوز برگزاری یک دوره کارشناسی ارشد
y راه اندازی مرکز آموزش های مجازی
y  انتش��ار مجموعه های نرم افزاری چند رس��انه ای برای داروسازان

کشور
y  )برگزاری دوره های باز آموزی داروسازان استان )18 دوره
y  ب��رای برگ��زاری دوره ه��ای آم��وزش تکنس��ین های داروئ��ی 

داروخانه های استان )اولین بار در کشور(
 
پژوهش در دانشکده داروسازی �

پژوهش در دانشکده داروسازی زنجان از ابتدای تأسیس دانشکده مورد 
توجه ویژه ای قرار گرفت و بطور رس��می در س��ال 1387 معاونت پژوهشی 
دانش��کده با حضور دانش��یار گروه ش��یمی داروئی بعنوان معاون پژوهش��ی 

فعالیت خود را آغاز نمود.
Y  آزمایشگاه ها

دانشکده داروسازی زنجان دارای تعداد کل23 باب آزمایشگاه است که 
ازاین تعداد 13 باب آموزشی، پژوهشی و 10 باب پژوهشی هستند.

Y تجهیزات
دانشکده داروسازی زنجان دارای تجهیزات کامل و روز آمد در زمینه های 
نانو فناوری، زیس��ت فناوری، آنالیز داروها، سنتز داروها، فارماکولوژی و سم 

شناسی می باشد که برخی از این تجهیزات در کشور بی نظیر هستند.
Y  کتابخانه

کتابخانه این دانش��کده با دارا بودن5300 عنوان کتاب التین تخصصی 
از غنی تری��ن کتابخانه ه��ا از لح��اظ کیفی در زمینه علوم داروئی در کش��ور 
می باش��د. عالوه بر کتب، در آرشیو مجالت این کتابخانه بیش از 67 عنوان 
مجله معتبر در زمینه داروس��ازی از سال 1997 تا حال حاضر گردآوری شده 

اس��ت. کتابخانه الکترونیک دانش��کده نیز با دارا ب��ودن 5000 عنوان کتاب 
الکترونیک )e-book( در نوع خود در کشور کم نظیر است.

Y  فناوری اطالعات
مرکز فناوری اطالعات دانش��کده داروس��ازی زنج��ان دارای 34 پایانه 

online و همچنین 8 جایگاه جهت استفاده از Laptop می باشد.
Y  هرباریوم

هرباریوم دانش��کده داروس��ازی زنجان در س��ال 1390 به بهره برداری 
رس��ید. این مجموعه با دارا ب��ودن کمدهای مخصوص نگهداری نمونه های 
هرباریومی و نیز تجهیزات بررس��ی میکروسکوپی و فیتوشیمیایی نمونه ها از 

مجهزترین مراکز هرباریومی دانشگاهی می باشد.
در حال حاضر این هرباریوم با ارائه کدهای هرباریومی با کدهای عددی 
ZUMS آماده ارائه خدمات در زمینه شناسایی و نگهداری نمونه  های معتبر 

گیاهی به بخش های مختلف دانشگاهی می باشد.
Y خانه حیوانات

دانش��کده دارای یک مرکز منحصر به ف��رد تکثیر و نگهداری حیوانات 
آزمایش��گاهی با امکانات کامل می باش��د. ظرفیت اتاق حیوانات برای موش 
صحرائ��ی، خوکچه هندی، خرگوش و موش س��وری به ترتیب، 400، 200، 

30 و 500 سر می باشد.
Y چاپ مقاالت پژوهشی

 ISI و Scopus براس��اس اطالعات مندرج در پایگاه های اطالعاتی
تاکن��ون تع��داد 63 مقاله در مجالت معتب��ر بین المللی با آدرس دانش��کده 
داروسازی زنجان بچاپ رسیده است. در بین این مقاالت، مجالتی با ضریب 

تأثیر )IF( باالتر از 10وجود دارد.
Y تالیف کتب بین المللی

 اعضای هیأت علمی این دانش��کده موفق به چاپ 5 کتاب و فصل در 
کتاب بین المللی توس��ط معتبرترین ناش��ران دنیا نظیر Wiley, Nova با 

عناوین زیر شده اند:
Intelligent Nanomaterials

 Drug Abuse In Sport )Doping(
 Smart Polymer Materials For Bimedical
Applications

 Bimedical Materials and Diagnostic Devices
Y  تالیف کتب فارسی

تا کنون 8 عنوان کتاب فارسی توسط اعضای هیأت علمی این دانشکده 
بچاپ رسیده است.

Y  بین المللی و اختراع داخلی Patent ثبت
 Patent تعداد 5 مورد از یافته های پژوهش��ی این دانش��کده بصورت
Provisional US ثب��ت و 11 م��ورد نیز بصورت داخل��ی ثبت اختراع 

شده اند. 
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Y  نانو داروها
بدنبال تالش های مس��تمر اعضای هیأت علمی دانش��کده در راستای 
تجاری س��ازی پژوهش های صورت گرفته در زمینه نانو فناوری داروئی، دو 
تن از اساتید دانشکده موفق به تولید پایلوت7 نوع نانوداروی خوراکی شده اند 
و مجوزهای مربوط به این نانو داروها از س��ازمان غذا و دارو وزارت متبوع و 

ستاد نانو فناوری ریاست جمهوری اخذ گردیده است.
Y انتشار مجله

CRJ )Controlled Release Journal(
 Controlled Release تاکن��ون 2 ش��ماره از مجل��ه بین الملل��ی
Journal توس��ط دانشکده داوس��ازی زنجان با همکاری انجمن سانه های 
دارورسانی ایران منتشر شده اس��ت. مراحل اخذ موافقت علمی-پژوهشی و 

نیز indexing این مجله در دست انجام است.
Y پایان نامه های دانشجوئی

تاکن��ون تعداد 24 پایان نامه دوره دکتری عمومی دفاع گردیده و تعداد 
54 پایان نامه نیز مصوب و در حال انجام می باشند.

Y  طرح های تحقیقاتی مصوب
تعداد20 مورد طرح تحقیقاتی توسط اعضای هیأت علمی این دانشکده 
ارائه و مصوب گردیده اس��ت. 3 مورد از این طرح ها به اتمام رس��یده و بقیه 

در حال اجرا می باشند.
Y  طرح های کالن ملی

چه��ار طرح کالن ملی با مش��ارکت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری توسط اعضای هیأت علمی این دانشکده در حال انجام است.

Y  عقد تفاه�م نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری
وزارت متب�وع در زمین�ه تولی�د فرآورده ه�ای داروئ�ی در 

مقیاس صنعتی
 این دانشکده به عنوان اولین مرکز علمی کشور تفاهم نامه همکاری را 
ب��ا معاونت علمی و فناوری وزارت متبوع در زمینه تولید فرآورده های داروئی 

در مقیاس صنعتی با شمول 6 طرح فناوری منعقد نموده است. 
Y  برگ�زاری چهارمین کنگ�ره بین المللی کنت�رل ریلیز

2009 ،ICRC
این کنگره با همکاری انجمن س��امانه های نوین دارورسانی و با حضور 
اندیش��مندان برجس��ته داخلی و بین المللی در مهر 1388 توس��ط دانشکده 

داروسازی زنجان برگزار شد.
Y  برگ�زاری دوازدهمین کنگره بین المللی علوم دارویی

2010 ،IPSC
ای��ن کنگره با همکاری انجمن تخصی عل��وم داروئی ایران و با حضور 
بیش از هزار ش��رکت کننده داخلی و 10 محقق بین المللی توس��ط دانشکده 

داروسازی زنجان برگزار شد.

Y افتخارات
Y  علمی-آموزش�ی قط�ب  بعن�وان  ش�ده  انتخ�اب 

نانوفناوری داروئی کشور
Y  انتخ�اب دکتر مه�رداد حمیدی بعنوان اس�تاد نمونه

کشوری )1386(
Y  کسب مقام اول و پنجم در جشنواره رازی توسط دو

تن از اعضا هیأت علمی دانشکده
Y  انتخ�اب دو مقاله از مق�االت این دانش�کده بعنوان

و   Elsevier علم�ی  پایگاه ه�ای  در   Hottest paper
Informa Healthcare

Y  انتخاب یکی از اعضا هیأت علمی بعنوان پژوهش�گر
برگزیده کش�وردر س�ال 1389از طرف فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوری اسالمی ایران )جشنواره دکتر نورالدین 

هادوی( به عنوان رتبه اول کشوری
Y  انتخاب 7 مورد از مقاله های ارائه شده توسط اساتید

و دانشجویان دانش�کده بعنوان مقاالت برتر همایش های 
ملی و بین المللی 

Y  کسب رتبه دوم کشوری درنصاب دانشکده ای در دو
دوره آزمون علوم پایه کش�وری )ش�هریور 90 و شهریور 

)91
Y  دانش�جوی رتب�ه پنج�م در امتحان�ات عل�وم پای�ه

کشوری علوم پایه اسفند 87
Y  دانشجوی رتبه دهم در امتحانات علوم پایه کشوری

علوم پایه در شهریور 88
Y  دانشجوی رتبه سوم در امتحانات علوم پایه کشوری

علوم پایه اسفند 88
Y  دانش�جوی رتب�ه چه�ارم درامتحان�ات عل�وم پایه

کشوری علوم پایه شهریور 90
Y  دانش�جوی رتبه نهم درامتحانات علوم پایه کشوری

علوم پایه شهریور 90
Y  دانشجوی رتبه سوم در امتحانات علوم پایه کشوری

علوم پایه شهریور 91
Y  دانشجوی رتبه نهم در امتحانات علوم پایه کشوری

علوم پایه شهریور 91
بخش های ویژه  �
z مرکز تحقیقات نانوفناوری داروئی

این مرکز با توجه به پتانس��یل باالی دانشکده داروسازی از نظر حضور 
نیروه��ای متخصص در زمین��ه نانوفناوری و نیز تجهی��زات روزآمد موجود 
مرتبط با این ش��اخه تأس��یس و از س��ال 1391 فعالیت خود را بطور رسمی 
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آغاز کرده است. 
z مرکز تحقیقات زیست فناوری داروئی

این مرکز با هدف توس��عه و جهت دهی تحقیقات دانش��کده داروسازی 
در راس��تای زیس��ت فناوری داروئی در سال 1392 رسما فعالیت خود را آغاز 

نموده است.
z مرکز تحقیقاتی داروشناسی کاربردی

با توجه به اهمیت رشته داروشناسی کاربردی در انجام تحقیقات بنیادی 
و کارب��ردی در زمینه عل��وم داروئی، این مرکز با هم��ت اعضا هیأت علمی 

دانشکده از سال 1392 کار خود را آغاز نموده است.
z مرکز رشد فناوری های داروئی

این مرکز که از دس��تاوردهای دور س��وم س��فر دولت دهم به اس��تان 
می باش��د، در زیربنایی به مساحت 150 متر مربع در فضای کالبدی دانشکده 
داروسازی افتتاح گردید .این مرکز دارای 12 واحد فناور می باشد. از مهمترین 
دس��تاوردهای این مرکز تولید نانو داروهای خوراکی می باشد که با موفقیت 
به پایان رس��یده و مجوزهای الزم از س��ازمان غذا و دارو و ستاد نانوفناوری 

ریاست جمهوری اخذ شده است. 
z  داروخانه های آموزش�ی ش�هید بهش�تی و ف�وق تخصصی

شهید رجائی
این داروخانه ها با هدف ارایه خدمات داروئی با استانداردهای جهانی به 
بیماران و نیز ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان این رشته، فعالیت خود را 
با حضور مس��تمر یکی از اعضائ هیأت علمی این دانش��کده در داروخانه از 

سال 1385 آغاز نموده است.

z مرکز مراقبت های داروئی بیمارستانی دانشکده
 این مرکز با باالترین اس��تانداردهای جهانی در مرکز آمزش��ی-درمانی 
ولی عصر )عج( راه اندازی و بطور مس��تمر فعالیت های درمانی، آموزش��ی و 

پژوهشی ارزشمندی را انجام می دهد.
z  مرکز تحقیقاتی، تولیدی گیاهان داروئی طارم

با توجه به پتانس��یل باالی اس��تان در زمینه ه��ای گیاهان دارویی، این 
دانش��کده مجوزهای اولیه جهت راه اندازی مرکز تحقیقاتی گیاهان داروئی 
طارم را اخذ نموده اس��ت. زمین مرکز آموزش��ی تحقیقات��ی گیاهان دارویی 
طارم در س��ال 1388 در وس��عت اولیه حدود 5 هکتار و با امکان گسترش تا 
حدود 40 هکتار به صورت اهدایی در اختیار دانشکده داروسازی زنجان قرار 
گرفته است.از ابتدای تحویل زمین مذکور، با آنالیز جنس خاک و آب منطقه، 
گیاهان دارویی مناس��ب با محل انتخاب گردید و امروز، با دارا بودن گیاهان 
دارویی پر مصرفی از جمله به لیمو، بادرنجبویه، س��نبله الطیب، نعناع فلفلی 
و ... جهت انجام پروژ ه های علمی و گس��ترش مزرعه به عنوان یک مرکز 

هربوراتوم ارائه خدمات می نماید.
امید است در س��ال های آتی و با افزایش نمونه های گیاهان دارویی در 
مرزع��ه فوق، زمین��ه تولید نیمه صنعتی برخ��ی فرآورده های دارویی گیاهی 

فراهم گردد. 
z  کارخانه تولید پایلوت فرآورده های دارویی

ب��رای تبدیل علم به فن��اوری با توجه به حضور مرکز رش��د واحدهای 
فناوری، کارخانه پایلوت تولید دارو به مس��احت فضای تمیز 1500 متر مربع 

در کنار دانشکده داروسازی در حال احداث است.
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چاپ نشریه و کتاب به زبان انگلیسی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده داروسازی
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 دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

معرفی �
دانشکده پیراپزشکی فعالیت های آموزشی خود را در قالب آموزشکده از 
سال 1366 با پذیرش دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی آغاز نمود. سپس 
با اخذ مجوز رشته کاردانی رادیولوژی در سال 1371 و ارتقای این دو رشته 
به مقطع کارشناس��ی در س��ال 1387، با پی گیری مسؤولین دانشگاه، مجوز 

تأسیس دانشکده پیراپزشکی از وزارت متبوع اخذ گردید. 
 شروع فعالیت های آموزشی دانشکده بهداشت نیز در قالب آموزشکده از 
سال 1371با تأسیس رشته بهداشت خانواده بود. در سال های بعد با افزایش 
رش��ته های جدید و ارتقای رش��ته های موجود شامل: رش��ته های بهداشت 
محیط، بهداش��ت حرفه ای و مبارزه با بیماری ها، دانشکده بهداشت در سال 

1375 تأسیس گردید. 
در حال حاضر در دانش��کده بهداشت در رش��ته های مهندسی بهداشت 
محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی در مقاطع کارشناسی، 
و در رش��ته های مهندسی بهداشت محیط، بهداش��ت و ایمنی مواد غذایی، 
)HSE(، میکروبیولوژی مواد غذایی و آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی 
ارش��د دانشجو پذیرفته می ش��ود. در حال حاضر در دانشکده پیراپزشکی نیز 

س��الیانه تعداد 70 نفر دانشجو در رشته های علوم آزمایشگاهی و تکنولوژی 
پرتو شناسی پزشکی پذیرفته می شوند.

مشخصات دانشکده بهداشت و پیراپزشکی �
در حال حاضر دانشکده در خیابان پروین اعتصامی در زمینی به مساحت 
بالغ بر 11000 متر مربع دایر می باش��د. کتابخانه دانشکده شامل 9824 جلد 
کتاب فارس��ي و 1223 جلد کتاب التی��ن در زمینه های مختلف مواد غذائی 
بهداشت حرفه اي، محیط، عمومي، رادیولوژي و علوم آزمایشگاهي مي باشد. 
کلیه کالس ها مجهز به امکانات ویدیو پروژکتور و کامپیوتر می باشند. سالن 
اجتماعات رازی با مساحت 330 مترمربع به عنوان یکی از فضاهای آموزشی 
جدید دانش��کده، در سال 1388 تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
عالوه بر آزمایش��گاه های مجهز در محل دانش��کده بهداشت و پیراپزشکی، 
آزمایش��گاه هاي میکروبیولوژي بیوشیمي ، قارچ و انگل شناسي، فیزیولوژي، 
آناتومي، بافت شناس��ي، نیز در دانش��کده پزش��کي با تجهی��زات کامل دائر 

مي باشند که بخشي از واحدهاي عملي در این آزمایشگاه ها ارائه مي شود. 

راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاه تجزیه دستگاهی در سال 1390راه اندازی، تجهیز و بهره برداری از سالن اجتماعات رازی در سال 1388
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جدول 4-15- روند پذیرش و راه اندازی رشته های مختلف دانشكده بهداشت

 

جدول 4-14- گروه های آموزشی دانشكده بهداشت و پیراپزشكی 

گروه آموزشیرديف

مهندسی بهداشت محیط1

مهندسی بهداشت حرفه ای2

بهداشت عمومی3

علوم آزمایشگاهی4

تکنولوژی پرتو شناسی پزشکی5

بهداشت و ایمنی مواد غذایی6

7)HSE(

میکروبیولوژی مواد غذایی8

آموزش بهداشت9

عملکرد دانشکده بهداشت و پیراپزشکی �
z  توسعه گروه های آموزشی

با توس��عه دانش��کده در ابعاد مختلف به ویژه در حوزه آموزش��ی شامل افزایش رشته های تحصیلی و تعداد دانش��جویان، گروه های آموزشی نیز افزایش 
داشته است. 

z  توس�عه کم�ی رش�ته های تحصیل�ی ب�ه وی�ژه در مقط�ع
تحصیالت تکمیلی

با عنایت به اهداف راهبردی دانش��گاه، معاونت آموزش��ی و دانش��کده 
 و ه��م چنین ظرفیت های دانش��کده های بهداش��ت و پیراپزش��کی در ابعاد 

مختل��ف نظیر افزایش اعضاء هیأت علمی متخصص و تجهیزات و امکانات ، 
دانش��کده بهداشت و پیراپزش��کی یکی از افتخارات مهم خود در سال های 

اخیر را افزایش جذب رشته های تحصیالت تکمیلی می داند. 

 t ادامه در صفحه بعد 

رشته )مقطع(سال

 1366

 1371

 1372

 1375

علوم آزمایشگاهی)کاردانی( 

رادیولوژی)کاردانی(- بهداشت خانواده)کاردانی(

بهداشت محیط )کاردانی( مبارزه با بیماری ها)کاردانی(

بهداشت حرفه ای )کاردانی( بهداشت محیط )کارشناسی(

1387

اخذ مجوز و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد بهداشت محیط

اخذ مجوز و راه اندازی دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای

اخذ مجوز و راه اندازی دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

راه اندازی دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

راه اندازی دوره کارشناسی پیوسته رادیولوژی

اخذ مجوز و راه اندازی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت محیط
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رشته )مقطع(سال 

1388
اخذ مجوز وراه اندازی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

اخذ مجوز وراه اندازی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

اخذ مجوز و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی1390

اخذ مجوز و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد بهداشت، ایمنی و محیط زیست1391

1392
اخذ مجوز و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

اخذ مجوز و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد میکروبیو لوژی مواد غذایی

z خرید تجهیزات اساسی آزمایشگاهی
به طور کلی تا سال 1387 دانشکده فاقد تجهیزات اساسی آزمایشگاهی 

بود تا اینکه در سالهای 1387 و 1388 تجهیزات ذیل خریداری شد:
y  دکتورهمزم��ان  3 ب��ه  مجه��ز  کروماتوگ��راف  گاز  دس��تگاه 

)ECD,FID,TCD(،مجهز به دستگاه head space و اتوسمپلر 
y GC جهت اتصال به دستگاه purge and Trap دستگاه
y  دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره الکتریکی
y  دستگاه یون کروماتوگراف
y  UV مجهز به دتکتور فلورسنس و دتکتور HPLC دستگاه
y  5000 DR دستگاه اسپکتروفتو متر
y  میکروسانتریفوژ
y  دستگاه آب فوق خالص ساز
y دستگاه اولتراسونیک

y دستگاه تبخیر چرخشی
y دستگاه نمونه برداری با حجم باال - پمپ پرستیالتیک
y شیکر انکوباتور
y صداسنج آنالیزور دار
y  ست پمپ نمونه برداری فردی
y  دستگاه ارتعاش سنج
y ست تهویه
y تشعشعات میکروویو

z  افزایش مطالعات تحقیقاتی در دانشکده
در نمودار ذیل تعداد مقاالت چاپ ش��ده اعضای هیات علمی دانشکده 

بهداشت و پیرا پزشکی در سالهای مختلف نشان داده شده است.

t ادامه از صفحه قبل

نمودار4- 17-افزایش رشته های تحصیلی مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 
در دانشكده بهداشت و پیراپزشكی 
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نمودار4- 18-تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت مختلف توسط اعضای هیات علمی دانشكده بهداشت و پیراپزشكی 
در سال های مختلف

نمودار4- 19-افزایش تعداد دانشجویان پذیرش شده در دوره های کارشناسی ارشد 
دانشكده بهداشت و پیرا پزشكی

z  افزایش تعداد دانشجویان پذیرش شده
افزایش تعداد دانش��جویان پذیرش ش��ده در دانش��کده بهداشت و پیراپزشکی در مقاطع کارشناسی و کارشناس��ی ارشد در سال های اخیر در نمودار ذیل 

نشان داده شده است.
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دانشکده پرستاری و مامائی زنجان

معرفی  �
دانشکده پرس��تاری و مامایی زنجان در سال 1365 بعنوان اولین واحد 
آموزش عالی علوم پزش��کی استان و بنام مدرسه عالی پرستاری افتتاح و با 
جذب 42 نفر دانش��جوی کاردانی ش��روع بکار نمود. در س��ال 1366 عنوان 
مدرسه عالی به دانشکده تغییر یافت و کاردانی پرستاری به کارشناسی ارتقاء 
پیدا نمود و در همین س��ال رشته کاردانی مامایی نیز در دانشکده راه اندازی 

گردید. 
در سال 1371 اولین عضو هیأت علمی در دانشکده شروع بکار نمود و 
در حال حاضر دانشکده با 44 نفر عضو هیأت علمی در گرایش های مختلف 

فعالیت می نماید. 
در س��ال تحصیلی 74-73 دوره کاردانی تکنس��ین اتاق عمل، در سال 
تحصیلی 81-80 دوره کاردانی تکنسین هوشبری و در سال تحصیلی 86-

85 دوره کاردانی فوریتهای پزش��کی به رش��ته های دانشکده اضافه گردید. 
همچنین در س��ال تحصیلی 87-86 رش��ته کارشناس��ی ناپیوس��ته مامایی 
راه اندازی گردید. از س��ال تحصیلی 88-87 رش��ته های کاردانی هوش��بری 
و اتاق عمل به مقطع کارشناس��ی ارتقاء پیدا نموده و از س��ال 88-89 رشته 
کارشناسی ارشد پرستاری راه اندازی شد ودرحال حاضر در این دانشکده 715 

دانشجو مشغول به تحصیل هستند. 
دانش��کده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان رسالت دارد 
نیروی انس��انی متعهد و متخصص را در رش��ته های پرستاری، مامایی، اتاق 
عمل، هوش��بری و فوریت های پزش��کی با توانایی ارائ��ه خدمات مطلوب با 
کیفیت عالی به منظور حفظ و ارتقاء س��طح س��المت افراد جامعه از طریق 
فراهم سازی مناسبترین امکانات آموزشی تربیت نماید. برنامه های آموزشی 
 این دانشکده موجب آماده سازی دانشجویان برای تقبل نقشهای حرفه ای و 
همکاری با سایر متخصصین بهداشتی و مددجویان در جهت ارائه مراقبتهای 

همه جانبه می شود.

معرفی واحدهای دانشکده �
z  دپارتمان های موجود در دانشکده 

y  دپارتمان پرستاری 
y دپارتمان مامایی 

z دوره های آموزشی موجود دردانشکده
y  کارشناسی ارشد پرستاری 
y  کارشناسی پرستاری 
y کارشناسی پیوسته مامایی
y کارشناسی ناپیوسته مامایی
y کارشناسی هوشبری
y کارشناسی اتاق عمل
y کاردانی فوریت های پزشکی

z تشکل های دانشجویی دانشکده 
y کانون قرآن
y کمیته تحقیقات و پژوهش دانشجویی
y بسیج دانشجویی
z بخش های اداری دانشکده

Y امور عمومی
Y امور مالی
Y کارگزینی
Y  دبیر خانه
Y مسؤول خدمات
Y کارپردازی و انبارداری 
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عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 1384 تا سال1391  �

 نمودار4- 20- تعداد دانشجویان پذیرفته شده در دانشكده پرستاری و مامایی برحسب سال تحصیلی 

 8485868788899091

7599----پرستاري ویژه ارشد

3431313332434760پرستاري )کارشناسي(

-------20مامایي )کارداني(

19202420211930-مامایي )کارشناسي پیوسته(

232024211516--مامایي )کارشناسي ناپیوسته(

-----141816هوشبري )کارداني(

2724283338---هوشبري)کارشناسي(

-----202318اتاق عمل )کارداني(

2724313436---اتاق عمل )کارشناسي(

162025303029--فوریت های پزشکي 

8891124151156179187218جمع کل 

جدول 4-16- تعداد دانشجویان پذیرفته شده به تفكیك رشته های تحصیلی -1384 تا 1391

با توجه به ارقام فوق پذیرش دانشجو در دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1391 نسبت به سال 1384 حدود 2/5 برابر شده است. 
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نمودار 4-21- تعداد کل دانشجویان فارغ التحصیل دانشكده پرستاری و مامایی- 1384تا1391

جدول 4-17- تعداد فارغ التحصیالن دانشكده پرستاری و مامایی در سال های 1384 تا 1391 به تفكیك رشته تحصیلی

8485868788899091

16------پرستاري )ویژه ارشد(

2931283334282929پرستاري)کارشناسي(

----232122مامایي )کارداني(

1922------مامایي )کارشناسي پیوسته(

25222420----مامایي )کارشناسي ناپیوسته(

---1416141813هوشبري )کارداني(

25-------هوشبري)کارشناسي(

---2025192318اتاق عمل )کارداني(

25-------اتاق عمل )کارشناسي(

28-211620---فوریت های پزشکي 

8891124151156179187218جمع کل 
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راه اندازي رشته/ مقطع جدید �
از س��ال 1384 تا کنون 5 رش��ته مقطع )کارشناسی پیوسته مامایی، کارشناس��ی ناپیوسته مامایی، کارشناسی هوشبری، کارشناسی ارشد پرستاری ویژه و 

کارشناس ارشد مشاور مامایی( به رشته های دانشکده پرستاری و مامایی اضافه شده است. 

 تعداد اعضاي هیأت علمي �
جذب اعضای هیآت علمی در دانش��کده پرس��تاری و مامایی از س��ال 1384 تا کنون رشد قابل توجهی داشته است به طوری که تا سال 1391 این رقم 

حدود 2/6 برابر شده است. 

 نمودار 4-22- تعداد اعضای هیأت علمی پرستاری و مامایی برحسب سال تحصیلی 

شوراها و کمیته های آموزشی دانشکده  �
1-شورای آموزشی 
 EDO 2- شورای

 3-شورای تحصیالت تکمیلی
4- شورای پژوهشی 

5-کمیته حسابداری
6- کمیته ارشاد 

7- کمیته محرومیت از مطب 
 8- کمیته منشور رفتارحرفه ای و صیانت فرهنگی دانشگاه 

جدول 4-18- متوسط میزان قبولی درمقطع تحصیلی باالتر در هرسال 

درصد قبولیرشته

20)درمقطع ارشد پرستاری(پرستاری 

60)درمقطع کارشناسی(مامایی 

50)درمقطع کارشناسی(هوشبری 

50)درمقطع کارشناسی(کاردانی اتاق عمل 
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تعدادمقاالت چاپ شده اعضاي هیأت علمي در مجالت معتبر �

نمودار 4-23- تعداد مقاالت منتشر شده توسط اعضای هیأت علمی دانشكده پرستاری و مامایی

تع�داد مق�االت چاپ ش�ده اعض�اي هی�أت علمي در  �
مجالت معتبر

تعداد مقاالت چاپ ش��ده توسط اعضای هیأت علمی در مجالت معتبر 
نسبت به سال 1384 حدود 5 برابر شده است.

z  راه اندازی مجله علمی و پژوهش�ی دانش�کده پرس�تاری و
مامایی زنجان

مجله علمی و پژوهش��ی دانش��کده پرس��تاری و مامایی زنجان )مجله  
مراقبت های پرستاری و مامایی(

از   )Nursing & Midwifery Care Journal )NMCJ(
س��ال 1390 به صورت دو فصل نامه شروع به چاپ و نشر مقاله های علمی 

نمود. تا کنون4 ش��ماره و 32 مقاله از این مجله به چاپ رس��یده است. قابل 
ذکر اس��ت این مجله مرتبه علمی پژوهش��ی را به ش��ماره 100/502 مورخ 
1392/2/21 از کمیس��یون نش��ریات علوم پزش��کی دریافت نمود. هدف از 
نش��ر این مجله ترویج و انتش��ار یافته های نوین علمی و پژوهشی در حوزه 
مراقبت ه��ای پرس��تاری و مامایی می باش��د. این مجل��ه در زمینه های ذیل 

مقاله های علمی می پذیرد. 
y  )Original Article( مقاالت تحقیقی
y  )Case Report( گزارش مورد
y )Review Article( مقاالت مروری
y  نامه به سردبیر
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معرفی �
رش��ته دندانپزش��کی در مقطع دکتری عمومی، نحوه رعایت بهداشت، 
پیش��گیری و درم��ان بیماری ه��ای ده��ان و دن��دان را آم��وزش می دهد. 
دندانپزشکی یک علم تخصصی است که سالمت دهان ودندان را به عنوان 
رکن مهم در س��المت جس��م و روح و زیبایی تأمی��ن می کند. همچنین به 
یاری این علم می توان بس��یاری از بیماری ها را در مراحل اولیه شناخت و از 

پیشرفت آن جلوگیری نمود.
دانش��جوی این رشته باید از دس��ت های ماهر و توانمند برخوردار باشد 
چون بس��یاری از کارهای دندانپزشکی به دست های هنرمند و توانا نیاز دارد 
تا بتوان به نحو احسن کارهای ظریف دندانپزشکی را انجام داد. برخورداری 
از سالمت کامل جسمی و روانی و قابلیت انجام کارهای بسیار دقیق علمی، 
عملی و کلینیکی برای داوطلبان این رش��ته بسیار ضروری است. خالقیت و 
مهارت در کار دس��ت و همچنین برخورداری از روحیه نقادی و دید هنری، 
دانش��جو را در درک بهت��ر مطالب تئوریک و ارتب��اط دادن آنها به کارهای 

عملی و بالینی کمک خواهد کرد.
به همت ریاس��ت دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان و مس��ؤولین دلسوز 
اس��تان، در شهریور ماه 1387 موافقت اصولی و در مرداد ماه 1388 موافقت 
قطعی تأس��یس دانشکده دندانپزش��کی زنجان از وزارت بهداشت و درمان و 

آموزش پزشکی اخذ شد.
 از مهر ماه 1389 دانش��کده دندانپزش��کی، رس��الت خود را در پذیرش 

اولین گروه دانشجویان دندانپزشکی آغاز کرد. در حال حاضر ساختمان اصلی 
دانشکده دندانپزشکی در فضایی به مساحت 12000 متر مربع زیربنا با بیش 
از 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت بوده و به فضل الهی در پایان 

نیمه اول سال 1392 شاهد بهره برداری کامل آن خواهیم بود.
این دانش��کده با پیش بینی ظرفیت بیش از 150 یونیت دندانپزش��کی، 
مجهز به بهترین تجهیزات آموزش��ی و درمانی خواهد بود تا فضایی مناسب 
و اس��تاندارد برای رشد و بالندگی دانشجویان گرامی فراهم شود. با توجه به 
آماده نبودن س��اختمان اصلی دانشکده دندانپزشکی زنجان، دفتر سرپرستی 
دانشکده و معاونت آموزش��ی و پژوهشی بطور موقت در ساختمان شماره 2 

واقع در: میدان بعثت، خیابان کارگر مستقر مي باشد.
ضمنًا این دانش��کده با ثبت و راه اندازی مرک��ز تحقیقات لیزر و تالش 
در جهت انعقاد قرارداد همکاری با س��ایر مراک��ز تحقیقاتی، تکنولوژی های 
نوین را نیز به عرصه دندانپزش��کی وارد س��اخته است. پروژه های تحقیقاتی 
این دانش��کده در حال حاضر در قالب 2 گروه پژوهشی به نام گروه های نانو 

تکنولوژی در دندانپزشکی و لیزر در دندانپزشکی در حال انجام مي باشد.
اف��ق آینده این دانش��کده تالش در جهت ارتباط بین این دانش��کده با 
دانش��کده فناوریهای نوین و داروس��ازی جهت اجرای تحقیقات مشترک و 
نیز فعال س��ازی و استقرار بیمارستان تخصصی کودکان ناهمکار و نیز مرکز 
تخصصی درمان دندانپزش��کی جهت بیماران مبتال به سرطان در بیمارستان 

دانشکده دندانپزشکی
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 نمودار 4-24- مقایسه تعداد دانشجویان در رشته دندانپزشكی از بدو تأسیس تا کنون

ولیعص��ر )عج( در س��ال های آتی خواه��د بود تا بس��تر الزم جهت پذیرش 
دستیاران تخصصی نیز در آینده فراهم گردد. در حال حاضر این دانشکده با 
14 نفر عضو هیأت علمی اس��تادیار، وظیفه آموزش به 85 نفر دانشجوی در 

حال تحصیل را به عهده دارد.

تصاویر پیشرفت تأسیس ساختمان دانشكده دندانپزشكی
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معرفی �
دانش��کده پرستاری ابهر در س��ال 1370 با عنایت ویژه ریاست محترم 
دانش��گاه و معاونین محترم آموزش��ی و پژوهش��ی و با بهره گیری از اعضاء 
هی��أت علم��ی، کارکنان شایس��ته و توانمند و بر اس��اس ضواب��ط علمی و 
ارزشهای اسالمی نس��بت به تعلیم و تربیت افرادی بومی، متعهد و مسؤول 
همت گمارده است تا انشاء  ا... این نیروها همگام با گسترش علوم پزشکی در 
پرستاری با ارائه بهترین خدمات منطبق با اصول علمی پیشرفته، پاسخگوی 
نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه باشند. جهت تحقق این امر، توسعه کمی 
و کیف��ی آموزش مورد توجه خاص بوده اس��ت که در این راس��تا از توجه و 
عنایت های ویژه ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم نیز بهره بسیاری 
 برده ش��ده اس��ت. حاصل نهایی این فرایند های آموزشی تربیت کارشناسان 

پرس��تاری متعهد و کارآزموده در امور پرستاری است که بااستفاده از دانش، 
مهارت و کارایی خود، وظیفه خطیر پرس��تاری را انجام دهند. در حال حاضر 
این دانشکده پذیرای تعداد 91 نفر دانشجوی کارشناسی پرستاری می باشد.

اهداف راهبردی دانشکده �
الف( تعلیم و تربیت نیروی انسانی شایسته و ماهر در رشته پرستاری 

ب ( پژوهش در مشکالت سالمت جامعه و شناخت راه کارهای تأمین، 
حفظ و ارتقای سطح سالمت و توسعه دامنه علوم پزشکی 

 ج( اعمال اقدامات پیشگیرانه به منظور حفظ سالمت مردم 
 د( به کارگیری منابع با حداکثر کارائی، اثر بخشی و ظرفیت سازی 

 دانشکده پرستاری ابهر

نمودار 4-25- تعداد دانشجویان دانشكده پرستاری ابهر، 1384و1391 )تجمیعی(
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جدول4-19- تعداد دانش آموختگان دانشكده پرستاری ابهر، 1384 تا 1391

تعداد دخترتعداد پسرسالرديف 

18-شهریور 11384

118شهریور 1385 2

115اسفند 31386

411اسفند 41387

613اسفند 51388

1013اسفند 61389

912اسفند 71390

1015اسفند 81391

41115جمع

نمودار4-26- نسبت دانشجویان به تعداد اعضای هیأت علمی، 1384و1391

نمودار 4-27- تعداد دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد، 1384و1391
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مجوز تأسیس دانشكده فن آوری های نوین

معرفی �
پیش��رفت س��ریع و روزاف��زون دانش و عل��وم زیس��تی در عرصه های 
گوناگون به خصوص ورود فن آوری های نوین در علوم پزشکی، لزوم تربیت 
متخصصی��ن ومحققی��ن کارآمد را در علوم و فنون جدید برای پیش��گیری، 
تش��خیص و درمان بیماری ها و ارتقای س��المت جامعه بیش از پیش نشان 
می دهد. ازاین رو تأس��یس دانش��کده فن آوری های نوین پزش��کی براساس 
اولویت های دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان با هدف تربیت متخصصین در 

مقاطع تحصیالت تکمیلی فناوری های نوین مورد تصویب قرار گرفت. 
تشکیالت دانشکده فن آوری های نوین پزشکی �

• کتابخانه
• اداره امور عمومي

• گروه پزشکي مولکولي
• گروه زیست فناوري پزشکي

• گروه ژنتیک انساني
• گروه نانو فناوري پزشکي

• گروه علوم اعصاب
• گروه بیولوژي تولید مثل

در حال حاضر رش��ته های پذیرفته شده در این دانشکده شامل 2 رشته 
ژنتیک و زیس��ت فناوري پزش��کي در مقطع کارشناس��ی ارشد و سه رشته 
بیوتکنولوژي پزش��کي، پزش��کي مولکولي و نانوفن��اوری داروئي در مقطع 

Ph.D مي باشد.

دانشجويان زندانشجويان مرددانشجويان در حال تحصيلمقطعرشتهرديف 

13310کارشناسی ارشدژنتیك1

1459کارشناسی ارشدزیست فناوري پزشكي2

Ph.D1055بیوتكنولوژي پزشكي3

Ph.D1486پزشكي مولكولي4

Ph.D312نانوفناوری داروئي5

542232جمع

جدول 4-20- رشته های تحصیلی و فراوانی دانشجویان در حال تحصیل در دانشكده
 فناوری های نوین

دانشکده فن آوری های نوین



163

شعبه بین الملل دانشگاه

شعبه بین الملل دانشگاه �
توس��عه آم��وزش، پژوهش و مهارت ه��ای حیطه خدمات بهداش��تی و 
درمانی به عنوان یکی از رس��الت های مهم دانش��گاه علوم پزشکی زنجان، 
دس��ت آورد های گس��ترده ای را در چند دهه اخیر به ارمغان آورده اس��ت. با 
تکیه بر این دس��ت آوردها و با هدف توس��عه بیش از پیش مرزهای دانش 
و بهره گیری بهتر از ظرفیت های علمی و پژوهش��ی بوجود آمده در اس��تان 
زنج��ان و همچنین کمک به رش��د و تعالي علمي کش��ور، این دانش��گاه با 
عنای��ت به سیاس��ت های وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و به 
اس��تناد موافقت اصولی شورای گسترش دانش��گاه های علوم پزشکی مورخ 
1392/02/23 مبتنی بر رأی صادره در دویس��ت و بیست و چهارمین جلسه 
این ش��ورا ک��ه طی نامه ش��ماره 500/469/د م��ورخ 1392/02/28 به این 
دانش��گاه ابالغ گردیده، اقدام به تأس��یس ش��عبه بین الملل نموده است و با 

ضوابط و شرایط خاص دانشجو می پذیرد. 
ش��عبه بین الملل دانشگاه در مردادماه س��ال92 مجوز قطعی تأسیس از 
وزارت متبوع را اخذ نموده و فضای فیزیکی اختصاص یافته برای این شعبه 
مورد تایید معاونت آموزش��ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار 

گرفت. 
س��اختمان این ش��عبه دانشگاه فعال در حال بازس��ازی و اصالح بوده و 
فضای مجازی وب س��ایت ب��ه نش��انی www.IB.zums.ac.ir   به آن 
اختصاص یافته اس��ت. همچنین اساسنامه آن نیز تهیه و جهت تایید نهایی 

به مراجع ذیصالح ارسال گردیده است. 
ضمنًا از بهمن ماه س��ال 1392 در رش��ته های ذیل، دانش��جو پذیرش 

خواهد گردید:
y پزشکی عمومی
y داروسازی

y دندانپزشکی
y انگل شناسی )Ph.D( دکترای تخصصی
y پزشکی مولکولی )Ph.D( دکترای تخصصی
y زیست فناوری )Ph.D( دکترای تخصصی
y مطالعات اعتیاد )Ph.D( دکترای تخصصی
y طب سنتی )Ph.D( دکترای تخصصی
y فارماسیوتیکس )Ph.D( دکترای تخصصی
y نانوفن آوری دارویی )Ph.D( دکترای تخصصی

موافقت قطعی تأسیس شعبه بین الملل دانشگاه


