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 1388عملكرد دانشگاه علوم پزشكي قم در حوزه آموزشي و پژوهشي در سال 
 

پزشكي در قم بسيار ديرتر از آنچه كه بايد، شروع شـده اسـت و بـا وجـود     بايد اذعان كرد آموزش علوم 

اي كه صورت گرفته و رشد و توسعه قابل قبولي كه در دهه اخير حاصل شده است، هنوز اقدامات شايسته

هاي الزم در ابتداي راه خود قرار دارد و نيازمند توجه جدي و دلسوزانه به ويژه در جهت تأمين زيرساخت

تأمين نيروي انساني توانمند، تأمين فضاي فيزيكي آموزشي الزم و در حد استاندارد و تأمين تجهيزات شامل 

باشد تا بتواند منجر به خروجـي و پيامـد مناسـب و شايسـته اسـتان      آموزشي و كمك آموزشي مطلوب مي

 .مقدس قم به عنوان مركز علمي و فرهنگي جهان تشيع گردد

هاي آموزشي و تحقيقـاتي، رسـالت مهـم تـأمين     پزشكي قم عالوه بر فعاليت از طرف ديگر، دانشگاه علوم

سالمت جامعه را نيز بر عهده دارد و توسعه و پيشرفت آموزش و پـژوهش، تـأثير مسـتقيم و ملمـوس در     

در همين راستا و با درك اين وظيفه، دانشگاه علـوم پزشـكي قـم در    . ارتقاي سالمت جامعه خواهد داشت

-ها همت گماشته است كه خالصهتر از گذشته به پيگيري اين اهداف و برنامهتر و مسؤوالنهفعال 1388سال 

 :اي از دستاوردها در اين زمينه به شرح زير است

رشـته كارشناسـي اتـاق عمـل، كارشناسـي       4اندازي دانشكده پيراپزشكي با جذب دانشجو در راه    -1

 هاي پزشكيتهوشبري، كارشناسي علوم آزمايشگاهي و كارداني فوري

 هاي آموزشي در مركز آموزشي، پژوهشي، درماني شهيد بهشتيسازي فعاليتاندازي و بهينهراه    -2

 )نفر 65تعداد كل (نسبت به سال قبل % 25افزايش اعضاي هيأت علمي به ميزان     -3

نسبت به سال تحصيلي قبلـي  % 25افزايش تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه به ميزان     -4

 )نفر 740اد كل تعد(

هاي ارزشيابي اساتيد، آمـوزش مـداوم، ثبـت    اندازي سامانهاستفاده بهينه از فناوري اطالعات و راه    -5

 نمرات توسط اساتيد به صورت اينترنتي، سامانه پيام كوتاه 

 حضور فعال در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان    -6
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دو غرفه مركز مطالعات و توسعه آموزش علـوم  حضور فعال در جشنواره آموزشي شهيد مطهري با     -7

 پزشكي و ميعاد منتظران و كسب جايزه كشوري در بخش فرايندهاي آموزشي از طرف وزارت متبوع

اندازي وبگـاه شـفانيوز بـا    كشور و راه فعاليت در زمينه تعميق باورهاي ديني اساتيد علوم پزشكي    -8

 www.shefanews.comدرمان و آموزش پزشكي به نشانيهمكاري معاونت محترم آموزشي وزارت بهداشت، 

 عنوان كتاب علمي مصوب شوراي انتشارات دانشگاه 10انتشار بيش از     -9

 سازي فضاهاي آموزشي مستقر در مراكز آموزشي درمانيتجهيز و بهينه    -10

هاي اعضاي هيأت علمي، دستورالعمل ترفيـع  تسازي فعاليپژوهي، معادلهاي دانشنامهتدوين آيين    -11

 پايه ساليانه و چاپ كتاب راهنماي اعضاي هيأت علمي و راهنماي تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي قم

 تصويب استقرار كارگزيني اعضاي هيأت علمي در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه    -12

 اندازي شوراي بورس دانشگاهراه    -13

درصد كـل اعضـاي هيـأت     15پايه پزشكي و بهداشت به ميزان هاي علوم جذب بورسيه در رشته    -14

 علمي

 رديف استخدامي هيأت علمي از دانشگاه منحله فاطميه به دانشگاه علوم پزشكي قم 45انتقال     -15

 1388نفر در فراخوان دوم سال  20اعالم فراخوان جذب عضو هيأت علمي به تعداد     -16

 پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي علوم آزمايشگاهي    -17

 اياخذ مجوز جذب دانشجو در رشته كارشناسي بهداشت حرفه    -18

نهايي شدن جذب دانشجو در رشته كارشناسي ارشد بهداشت محيط به صورت تلفيقي با دانشـگاه      -19

 علوم پزشكي اصفهان

 اندازي كامل سامانه آموزش مداوم دانشگاه و حركت به سمت آموزش الكترونيكي مشمولينراه    -20

 Ph.Dنفر از اعضاي هيأت علمي مربي جهت تحصيل در مقطع دكتري  3ه اعطاي مأموريت تحصيلي ب    -21

 ترميم نسبي هرم اعضاي هيأت علمي و كاهش تعداد مربيان به نسبت كل    -22

 فعاليت جدي در زمينه اساتيد مشاور دانشگاه و برگزاري تور آشنايي با واحدهاي اموزشي دانشگاه    -23

 متر مربعافزايش سرانه فضاي آموزشي دانشگاه به ميزان يك     -24

 شناسي در دانشكده بهداشتاندازي آزمايشگاه آلودگي هوا و سمراه    -25

 اندازي و فعاليت كميته استانداردسازي آموزش پزشكي عموميراه    -26

 هاي آموزشي دانشگاهانجام ارزيابي دروني رشته    -27

 كارگاه آموزشي و پژوهشي در جهت توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه 20برگزاري     -28

 برنامه توسط دفتر آموزش مداوم دانشگاه 50بيش از  برگزاري    -29



ها در جهـت رفـع مشـكالت    برگزاري منظم نشست مديران ستادي با كارشناسان آموزشي دانشكده    -30

 آموزشي دانشجويان

 1404تدوين نقشه جامع پرديس دانشگاه و الگوي آموزشي در سال     -31

 تشكيل گروه آموزشي مجازي اخالق پزشكي    -32

كارشناس جديـد در بخـش آمـوزش     8هاي حوزه معاونت آموزشي و استخدام بازنگري در رديف    -33

 هاستاد و دانشكده

 3عضـو هيـأت علمـي و     12گروه آموزشي،  4تصويب تشكيالت سازماني دانشكده پيراپزشكي با     -34

 كارشناس

كارشناس خدمات آموزشـي  (ايجاد تشكيالت زيرمجموعه معاونت آموزشي مراكز آموزشي درماني     -35

 )و كتابدار

مصوبه مهم به منظور نهادينـه كـردن آمـوزش در مراكـز آموزشـي و       9تشكيل شوراي دانشگاه با     -36

 درماني

 هاي نو با ايجاد بانك ايدهبرگزاري كارگاه خالقيت و نوآوري و تالش براي استفاده از ايده    -37

 ها و به روز نمودن آنهافعال شدن وب سايت معاونت آموزشي و دانشكده    -38

 هاي علوم پزشكيكارشناسي ارشد رشته برگزاري موفق آزمون    -39

 رشد قابل توجه در تعداد مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر علمي    -40

هاي مقاله از اين دانشگاه در سال گذشته در همايش 110در زمينه تحقيقات، قابل ذكر است كه بيش از 

-مقاله تحقيقي در زمينه 60بيش از . علمي داخلي و خارجي به صورت سخنراني و يا پوستر ارائه شده است

بر اساس اعالم معاونت تحقيقات و فناوري وزارت . هاي مختلف در نشريات معتبر علمي منتشر شده است

برابر بوده است  4/1تراز هاي هممتبوع، شاخص مقاله به عضو هيأت علمي در اين دانشگاه در ميان دانشگاه

 .داشتو اين روند رو به رشد انشاء اهللا ادامه خواهد 

هاي علمي خود و با توجه به موقعيت خاص استان از لحاظ جغرافيايي و اين دانشگاه با توجه به ظرفيت

نزديكي به تهران و امكان باشد و نيز جهات ديگر كه مورد استقبال بسياري از داوطلبان ورود به دانشگاه مي

-سريع و تبديل شدن به يكي از دانشگاه ، آمادگي رشد و توسعههاي بزرگتعامل با وزارت متبوع و دانشگاه

ترين موانع در راه تحقق اين هدف، كمبود و يكي از مهم. باشدهاي پيشرو در زمينه علوم پزشكي را دارا مي

با توجه به اينكه فضاهاي . هاي آموزشي و پژوهشي استمناسب نبودن فضاي فيزيكي دانشگاه براي فعاليت

اند و عالوه بر آن، ز تغيير كاربري مراكز بهداشتي و درماني ايجاد شدهآموزشي موجود دانشگاه عمدتاً ا

باشد كه هاي دانشگاه ميدارترين برنامهمحدود و ناكافي نيز هستند، رفع مشكل فضاي فيزيكي از اولويت



هكتار زمين در منطقه  50خوشبختانه با مصوبه هيأت محترم دولت در دور دوم سفرهاي استاني، واگذاري 

ديسان جهت احداث پرديس دانشگاه صورت گرفته و مراحل مطالعاتي در دست اقدام است كه كلنگ آن پر

در دي ماه گذشته توسط رياست محترم مجلس به زمين زده شد و اميد است مشكل فضاي فيزيكي دانشگاه 

جمله، انتقال  هاي كوتاه مدتي نيز وجود دارد كه از آنبا اين حال، برنامه. را در بلند مدت حل نمايد

دانشكده پرستاري و مامايي به محل ساختمان قبلي بيمارستان كودكان و تجميع آن با دانشكده پيراپزشكي 

 . است كه تاحدودي مشكالت ناشي از فضاي فيزيكي را در چند سال آينده مرتفع خواهد ساخت

تاري، مامايي و پيراپزشكي، هاي مختلف اعم از پزشكي، پرسهمچنين، با توجه به اينكه دانشجويان رشته

گذرانند، پرداختن به اين مراكز نيز هاي خود را در مراكز آموزشي درماني ميبخش قابل توجهي از آموزش

 .باشدهاي دانشگاه ميباشند، از اولويتكه اكثراً داراي قدمت زيادي نيز مي

داشته و حمايت كافي از خوشبختانه در حال حاضر، همدلي مناسب در بين مسئوالن دانشگاه وجود 

آيد و  عزم راسخ براي ايجاد جهش علمي در سطح دانشگاه هاي آموزشي و پژوهشي به عمل ميفعاليت

هاي آموزشي وجود تخصص و انگيزه در بين اعضاي هيات علمي موجود جهت فعاليت. شوداحساس مي

 .كردنيز در اين زمينه به برآورده شدن سريع اين هدف كمك شاياني خواهد 

ها چه در بخش هيأت علمي و مشكل ديگر، كمبود نيروي انساني و تكميل نبودن چارت تشكيالتي دانشكده

ها و ستاد معاونت آموزشي و چه در بخش كارشناسان و كاركنان و عدم بازنگري در تشكيالت دانشكده

 .ياني خواهد نمودپژوهشي دانشگاه است كه در صورت ترميم و تكميل، به رشد سريع دانشگاه كمك شا
 

 :هاي دانشگاه در سال جارياهم برنامه

 هاي كارشناسي ارشدهاي تحصيالت تكميلي شامل تربيت دستيار و رشتهايجاد دوره

هاي محيطي، مركز تحقيقات طب ايجاد مراكز تحقيقاتي مصوب وزارتخانه شامل مركز تحقيقات آالينده

 و دين و مركز تحقيقات سلولي و مولكولي

 تعميق باورهاي ديني در بين اساتيد علوم پزشكي كشور

 تكميل چارت تشكيالتي اعضاي هيأت علمي

 ايجاد دانشكده دندانپزشكي

بخش آموزش مراكز  –ها دانشكده –ستاد (اصالح و بازنگري تشكيالت حوزه آموزش و پژوهش 

 )آموزشي درماني

 استانداردسازي فضاهاي آموزشي مراكز آموزشي درماني 
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