


انکاشمعرفی اجمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

تاریخچه 
گسترششورایجلسهندومیمصوبهباستنادکاشاندرمانیبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهپزشکیدانشکده

پزشکیرشتهدردانشجونفر150پذیرشباوتأسیس1365ماهبهمندر30/9/65مورخکشورپزشکیعلومدانشگاههای

موجببهالقوهبتوانواستعدادوامکاناتبهتوجهباونمودهبکارشروعرسماًپرستاریرشتهدردانشجونفر100و

گردیدبدلمدانشگاهبهکشورپزشکیعلومیدانشگاههاگسترششورای1/10/1372مورخجلسهسومینوشصتمصوبه

.گردیدالتحصیلفارغدانشکدهاینپزشکیگروهدورهاولین1372سالدرو



انمعرفی اجمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاش

:رسالت

باتوانمند،انیآموختگدانشاستموظفکاشاندرمانیبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهپزشکیدانشکده

سالمتنظامارتقایهتوسعوتحقیقجهتدروجامعهسالمتنیازهایبهپاسخگووحرفهایاخالقاصولبهپایبندانگیزه،

.نمایدفراهمراآنانحرفهایارتقایزمینهونمودهتربیت



دانشکده ها

پزشکی

پرستاری و مامایی

بهداشت

پیراپزشکی

دندانپزشکی

 خودگردانپردیس



درمانی –مراکز آموزشی 

شهید بهشتی

کارگرنژاد

متینی

نقوی



مراکز تحقیقاتی

مرکز تحقیقات تروما

 تحقیقات عفونی مرکز

 تحقیقات بیماریهای اتوایمیونمرکز

 تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای متابولیکمرکز

 تحقیقات علوم فیزیولوژیمرکز



...تحقیقاتیمراکز 

مرکز تحقیقات علوم تشریح

مرکز تحقیقات پرستاری تروما

مرکز تحقیقات تولید سلولهای جنسی

 تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت مرکز

 تحقیقات بیماریهای مدیریت اطالعات سالمت مرکز

واحد حمایت از تحقیقات بالینی



سرپرست دانشکده پزشکی

دکتر فرهاد مدنی

اطفالانکولوژیمتخصص:حصیلیتشتهر
استادیار:علمیمرتبه



معاون آموزش علوم پایه

دکتر محمدعلی اطلسی

تشریحدکترایعلوم:رشتهتحصیلی
استاد:مرتبهعلمی

زهرارضایی،مریمدماوندیخانمها:کارشناسان



معاون آموزش علوم بالینی

دکتر عباس ارج 

رشتخصصگواداخلی،فوقمتخصص:رشتهتحصیلی
دانشیار:مرتبهعلمی

ندانجاریانخانم:کارشناس



معاون پزشکی عمومی

مهدی رسولی منشدکتر سید 
ماتولوژیفوقتخصصه-متخصصکودکان:تحصیلیرشته

استادیار:مرتبهعلمی



معاون اجرایی

پیروزمنداحمددکتر

ناسیشویروستخصصییدکترا:تحصیلیرشته

دانشیار:علمیمرتبه



معاونت پژوهشی

دکتر همایون نادریان
تشریحدکترایعلوم:رشتهتحصیلی

دانشیار:علمیمرتبه



دکتر عطیه فقیهی

دکترایآموزشپزشکی:رشته

استادیار:مرتبه

زهراناظمی،مریمدماوندی:خانمها:کارشناسان

EDO دفترمدیر 



مدیر امور بین الملل

غزاله مشکدانیاندکتر 
دکترایتخصصیعلومتشریح:رشتهتحصیلی

استادیار:مرتبه

خانمآسیهرضوانی:کارشناس



مدیر مرکز مهارتهای بالینی

زهرا سلیمانیدکتر 
یبیماریهایعفونمتخصص:رشتهتحصیلی
دانشیار:مرتبهعلمی

:کارشناس

باغبانیخانممعصومه

:مربی

افسانهقلیپورخانمدکتر



مدیر امور هیئت علمی

بهرنگ علنیدکتر 

ولیمولکدکترایتخصصیپزشکی:مدرکتحصیلی

استادیار:مرتبه

:کارشناس

عابدینیآقایعلی



مسئول مرکز آزمونهای دانشگاه

دکتر علیرضا میالجردی
دکترایتغذیه:تحصیلیرشته

استادیار:علمیمرتبه

:کارشناسواحدامتحانات

مازوچیآقایمهندسمحمدرضا

3264:شمارهداخلی

:مسئولفناوریاطالعات

اصغرآقاییآقایمهندس

3707:شمارهداخلی



یخانممعصومهشعاع:مقطعکاراموزی
3790:داخلی

:کارشناسمسئول

عابدینیعلیآقای

3571شمارهداخلی

:مقطععلومپایه
مریممسجدیخانی،زهراحاجیخانمها

3572:شمارهداخلی

:مقطعفیزیوپاتولوژی
قناعتالههساداتخانم
3570:داخلی

باقریمجتبیآقایکارورزی:مقطع
3755:شمارهداخلی

کارشناسان آموزش



مدیر پژوهشی

محمد اسماعیل شهاب الدیندکتر 
بیوشیمیبالینی:رشته

استادیار:علمیمرتبه

خانمهاامالبنینمومنیومریمسعیدینژاد:کارشناسان



علومپایه:مقطعاول

آزمونجامععلومپایه93/5:تعدادواحد

مقاطع دکترای عمومی

(ولوژیفیزیوپات)مقدماتبالینی:مقطعدوم

36/6:تعدادواحد

کارآموزیبالینی:مقطعسوم

آزمونجامععلومپایه97:تعدادواحد

کارورزی:مقطعچهارم

نیآزمونصالحیتبالی78:تعدادواحد



گروهآموزشیپزشکیاجتماعی

گروهآموزشیآسیبشناسی

گروهآموزشیانگلوقارچشناسی

گروهآموزشیبیوشیمیبالینی

گروهآموزشیتغذیه

مدیران گروههای آموزشی علوم پایه

دکترطاهرهخامهچیان

دکترمحسناربابی

دکترغالمرضانمازی

دکترمجتبیصحت

دکترنسرینشریفی



گروهآموزشیعلومتشریح

گروهآموزشیمیکروبشناسی

گروهآموزشیفارماکولوژی

گروهآموزشیفیزیولوژی

گروهآموزشیروانشناسیبالینی

مدیران گروههای آموزشی علوم پایه

دکتراحمدخورشیدی

دکتراعظممصاقینیا

دکترابوالفضلارجمند

دکترحسنحسنی

دکترعبدالهامیدی



گروهآموزشیآدابپزشکی

گروهآموزشیمطالعاتاعتیاد

گروهآموزشیاخالقپزشکی

گروهآموزشیمعارفاسالمی

مدیران گروههای آموزشی علوم پایه

دکترحمیدرضابنفشه

دکترطاهرهمازوچی

دکترعلیصابر

دکترزهرازنجانی

حجتاالسالمعلیرضاشاهفضل

گروهآموزشیعلومسلولیکاربردی



گروهآموزشیجراحیعمومی

گروهآموزشیزنانوزایمان

گروهآموزشیجراحیتخصصی

گروهآموزشیداخلی

مدیران گروههای آموزشی علوم پایه

دکترزهراواحدپورفرد

دکترسیدرامینمدنی

دکترغالمرضاخسروی

دکترعبدالحسینداوودآبادی

دکترکمالاصالتمنش

گروهآموزشیاطفال



گروهآموزشیمغزواعصاب

گروهآموزشیبیهوشی

گروهآموزشیقلب

گروهآموزشیعفونی

مدیران گروههای آموزشی علوم پایه

دکترمحمدرضافاضل

دکترسیدرامینمدنی

دکترحسنرجبیمقدم

دکترسیدعلیمسعود

دکتررضارزاقی

گروهآموزشیروانپزشکی



گروهآموزشیچشم

گروهآموزشیطبفیزیکیوتوانبخشی

گروهآموزشیگوشوحلقوبینی

مدیران گروههای آموزشی علوم پایه

دکترالههمیانهساز

دکترحمیدرضاطاالری

دکترداوودآقادوست

گروهآموزشیرادیولوژی

دکترامیرحسیناحسنی



گروهآموزشیجراحیمغزواعصاب

گروهآموزشیپوست

مدیران گروههای آموزشی علوم پایه

دکتررضوانطالیی

دکترحمیدرضاطاالری

دکتراسماعیلفخاریان

گروهآموزشیطباورژانس



یدانشکده پزشکتعداد اعضاء هیئت علمی 

جمع مربی استادیار دانشیار استاد

170 3 95 40 32



تعداد رشته ردیف
14 کودکان 1

24 داخلی 2

22 زنان و زایمان 3

14 جراحی عمومی 4

6 بیهوشی 5

12 روان پزشکی 6

11 پاتولوژی 7

17 رادیولوژی  8

11 بیماریهای عفونی 9

17 مغز و اعصاب  10

15 جراحی مغز و اعصاب  11

14 ارتوپدی 12

177 جمع

شکیشاغل به تحصیل در دانشکده پزدستیاران تعداد 



زشکیپتعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده 

تعداد نفر مقطع
366 (روزانه)علوم پایه 

35 (پردیس)پایه علوم

96 (روزانه)فیزیوپاتولوژی 

47 (پردیس)فیزیوپاتولوژی 

263 کارآموزی

240 کارورزی

120 کارشناسی تغذیه

1167 جمع



تعداد رشته ردیف
7 کارشناسی ارشد انگل شناسی 1

14 کارشناسی ارشد میکروب شناسی 2

15 کارشناسی ارشد فیزیولوژی 3

25 کارشناسی ارشد  روانشناسی بالینی 4

19 کارشناسی ارشد علوم تشریح 5

14 کارشناسی ارشد بیوشیمی 6

19 کارشناسی ارشد تغذیه 7

113 جمع

کیپزشتعداد دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده 



تعداد رشته ردیف

9 رشته مطالعات اعتیاد  1

9 باکتری شناسی 2

2 علوم سلولی کاربردی 3

20 جمع

یپزشکتعداد دانشجویان دکتری دانشکده 



زشکیپتعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده 

تعداد نفر مقطع

177 رزیدنت

20 PHD

113 ارشدکارشناسی

1167 پزشکی

120 تغذیه

1597 جمع



فضاهای آموزشی دانشکده پزشکی



فضاهای آموزشی دانشکده پزشکی



فضاهای آموزشی دانشکده پزشکی



فضاهای آموزشی دانشکده پزشکی



فضاهای آموزشی دانشکده پزشکی


