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 دانشکده پرستاری ومامایي

 

 

 ه :تشکلهای دانشجویی دانشکد -6

  ( بسیج دانشجوییالف

 کانون قرآنب( 

 کمیته تحقیقات دانشجویی ج(

 

 امور عمومی: -7

 مهندس محمد جعفر امامی آقای 

 33148310: تلفن

 

 بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان-8

 درمانی آیت اله موسویمرکز آموزشی -

 مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر)عج(-

 مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی-

 

 آدرس دانشکده پرستاری و مامایی:

شکده -انتهای بلوار مهدوی–شهرک کارمندان  –زنجان   دان

 پرستاری و مامایی

 33148100-024تلفن : 

 آدرس ستاد دانشگاه :

ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم زنجان، بلوار دکتر یوسف 

 پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه

 330180-024 تلفن :

 آموزش دانشکده : اداره-4

 موزشی :آمدیر امور -الف(

 33148317: تلفن          آذر آوازهخانم 

  ستاری( کارشناس رشته پرب

 33148299: تلفن       زینب خلفیانم خ

                          ( کارشناس رشته ماماییج

 33148300: تلفن      سپیده حسنلوخانم 

 ی تحصیالت تکمیلی( کارشناس رشته ها د

 33148263:تلفن  مهندس معصومه حسنی خانم  

 هوشبریو  اق عملتا (کارشناس ه

 33148301: تلفن   مهاجرخانم لیال 

 ( کارشناس بالینی ماماییو

 33148317: تلفن       طاهره صذاقت خانم 

 ( کارشناس بالینی پرستاری ز

 33148314: تلفن      محمدی فاطمه خانم

 کارشناس پژوهش( ح

 33148263: تلفن      نفیسه حدادای خانمط( 

 دهای مرتبط با آموزش:واح -5

 رضاییرباب مهندس  خانمفناوری اطالعات :( الف

 33148327: تلفن 

  خانم شیرین مزین(آزمایشگاه: ب

 33148126: تلفن

 33148370::(سالن موالژج

 33148118: تلفن(سالن پراتیک: د

   اشرفی حسن  بصری: آقای( واحد سمعی و و

 33148408: تلفن



  

 ب(گروههای آموزشی :

 پرستاری های مدیر گروه -1

 مهین روحانیخانم   :ویژه مراقبت مدیر گروه پرستاری -

  33148374تلفن:  

 فاطمه مرادی  خانم :مدیر گروه پرستاری داخلی و جراحی-

 33148354تلفن:  

  روان : خانم زینب قهرمانیپرستاری  مدیر گروه-

 33148351تلفن:  

 معصومه مقدمه سالمت جامعه: خانم مدیرگرو-

 33148358تلفن:  

 افشین جوخانم مهناز  :پرستاری کودکان مدیر گروه -

 33148376تلفن:  

 خانم سهیال ربیع سیاهکلی: مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری-

 33148383تلفن:  

 مدیر گروه مامایی: -2

 33148373تلفن:      اللهه احمدنیا دکتر  خانم-

 : مسئول اساتید مشاور -3

 33148333تلفن :        ملیحه جاوید پورخانم 

 EDOدفتر توسعه آموزش  -4

 33148123تلفن:  دکتر علی آقاجانلو  آقای:  EDOمدیر-

 33148330خانم سهیال اسکندری تلفن:: EDOکارشناس -

 :پژوهش دانشجوییو ات قتحقیکمیته   مسئول -5

 زهرا تاران خانم -

 33148332تلفن:  

 کتابخانه مرکزی دانشگاه  -6

 خانم پروانه ابوطالبیمسئول کتابخانه : 

 33156138تلفن: 

 معرفی واحدهای دانشکده

 حوزه ریاستالف( 

 گروههای آموزشی ب(

 اداره آموزش و واحدهای مرتبط ج(

 واحدهای اداری مالی و خدمات د(

  نهادمقام معظم رهبری ه(

 تشکلهای دانشجویی و(

 

 الف( حوزه ریاست دانشکده:

  مهدی موسائی فردآقای دکتر  :ریاست

 33148318: دفتر ریاست تلفن

 دانشکده  آموزشیمعاونت 

 کوروش امینیآقای دکتر 

 33148312تلفن : 

 دانشکده معاونت پژوهشی

  رقیه خرقانیخانم دکتر 

 33148261تلفن :

 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده

 خانم دکتر رقیه خرقانی 

 33148378تلفن:

 تاریخچه

بعنوان  1365ی زنجان در سال ایپرستاری و مامدانشکده 

اولین واحد آموزش عالی علوم پزشکی استان و بنام مدرسه 

نفر دانشجوی کاردانی  24عالی پرستاری افتتاح و با جذب 

عنوان مدرسه عالی به  1366شروع بکار نمود. در سال 

دانشکده تغییر یافت و کاردانی پرستاری به کارشناسی ارتقاء 

مود و در همین سال رشته کاردانی مامایی نیز در پیدا ن

اولین عضو هیئت 1371 دانشکده راه اندازی گردید. در سال 

علمی در دانشکده شروع بکار نمود و در حال حاضر دانشکده 

نفر عضو هیئت علمی در گرایش های مختلف فعالیت   54با 

دوره کاردانی تکنسین  74-73در سال تحصیلی   می نماید.

دوره کاردانی تکنسین  81-80ق عمل، در سال تحصیلی اتا

 هوشبری و در سال تحصیلی

دوره کاردانی فوریتهای پزشکی به رشته های  85-86 

 دانشکده اضافه گردید. همچنین در سال تحصیلی 

رشته کارشناسی ناپیوسته مامایی راه اندازی گردید. از 86-87

رشته های کاردانی هوشبری و اتاق عمل  88-87سال تحصیلی 

رشته  89-88به مقطع کارشناسی ارتقاء پیدا نموده و از سال 

کارشناسی ارشد پرستاری )گرایش مراقبتهای ویژه(، همچنین 

کارشناسی ارشد مامایی )گرایش مشاوره در مامایی ( 

رشته های  .راه اندازی شد 93-92ازنیمسال اول سال تحصیلی 

شد بهداشت سالمت جامعه و کارشناسی ارشد کارشناسی ار

راه  94-93از نیمسال اول سال تحصیلی    داخلی و جراحی

نیز رشته  95-94از نیمسال دوم سال تحصیلی   و شداندازی 

به رشته های مقطع کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 

 اضافه شد. دانشکده. کارشناسی ارشد
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