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افتخارت و دستاوردهاي آموزشی ، تحقیقاتی و فناوري دانشگاه اهم  

به استناد رأي دویست و بیست و دومین جلسه  1ارتقا به تیپ  •

شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی کشور مورخ 

    ؛28/12/1391

 قطب کشوري پزشکی جامعه نگر؛ •

رتبه بندي آموزشی طبق  :کسب رتبه اول در حوزه مدیریت آموزشی •

    ؛1394 )رادطرح (ها دانشگاه

طبق رتبه بندي آموزشی : هاي غرب کشوراول کلی در دانشگاهرتبه  •

 ؛1390 )طرح راد(ها دانشگاه

طبق رتبه : هاي غرب کشوررتبه اول در حیطه حاکمیتی دانشگاه  •

 ؛1390 )طرح راد(ها بندي آموزشی دانشگاه

طبق   :عه کیفی آموزشها در حیطه توسرتبه ششم در کل دانشگاه •

    ؛1390 )طرح راد(ها بندي آموزشی دانشگاهرتبه 

کشور در حیطه توسعه کیفی آموزش  هاي غربرتبه اول در دانشگاه •

   ؛1390 )طرح راد(ها طبق رتبه بندي آموزشی دانشگاه

 ؛ري سالمت در غرب و جنوب غرب کشورقطب فناو •

مواد سنتزي با تولید ) شیمی سنتز و کلین روم(بزرگترین سایت  •

  ؛تکنولوژي و ارزش افزوده باال در کشور

   ؛پدافند غیر عامل در حوزه سالمت در غرب کشور قطب •

  ؛، آزمایشگاه و تجهیزات پزشکیقطب هفتم دارو، غذا •

و فناوري در هاي غرب کشور در حوزه تحقیقات رتبه برتر دانشگاه •

 ؛چند ساله اخیر



 و جوانان به عنوان تنها بزرگساالنشرکت در طرح ملی کهورت  •

 ؛نوب غرب کشوردانشگاه مشارکت کننده در غرب و ج

مرکز (قطب آموزش فلوشیب توانمند سازي مدیران  بهداشتی  •

  اشت؛با همکاري دانشکده بهد) قه غربآموزش فلوشیب  در منط

هاي استان(ماهه  59تا1ودکان قطب برنامه نظام مراقبت مرگ ک •

  ؛با همکاري گروه اطفال )لرستان، ایالم، همدان، کردستان

کرمانشاه، ( هاي پریناتالنوزادان در برنامه مراقبت 4قطب منطقه  •

 ؛و زنان با همکاري گروه اطفال )کردستان، ایالم و همدان

 ،دزفول ،اهواز ،ایالم ،هاي کردستاندانشگاه( قطب برنامه سالمندان •

    ؛با همکاري گروه داخلی )لرستان  ،نآبادا

در آموزش و ) TOT )TRAINING TO TRAINERقطب   •

 تربیت مربی؛

با همکاري مرکز تحقیقات HIV راه اندازي قطب تشخیص مولکولی  •

   ؛بیولوژي و گروه عفونی

 .هاي غربطب تیم ارزیابی هتلینگ بیمارستانق •

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

  

هاي روشن جهت پیشرفت و بهبود تقویت و توسعۀ دانش بشري و ایجاد افق

هاي آموزشی و پژوهشی در تمامی جوامع است و سالمت جامعه، حاصل فعالیت

  .هاي علوم پزشکی و مجامع علمی میسر نخواهد شداین امر جز با تالش دانشگاه

از دانشگاه علوم پزشکی و خدامت بهداشتی درمانی کرمانشاه یکی 

 یهاي علمی و آموزشهاي پیشرو در این زمینه است و با استفاده از تواناییسازمان

  .ند خود، سعی در پیشبرد هر چه بیشتر اهداف سازمان داردپژوهشگران توانم

هاي آموزشی، تحقیقاتی و فناوري این کتابچه به منظور نمایاندن فعالیت

ر و به همت معاونت آموزشی و هاي اخیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، طی سال

هاي این دو حوزه معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه تهیه گردیده و اهم فعالیت

امید است با یاري ایزد منان و با . هاي مختلف به تصویر کشیده استرا در زمینه

هاي وقفۀ محققان و پژوهشگران این مرز و بوم شاهد موفقیتهاي بیتالش

  .مت جامعه باشیمسالچشمگیر در حوزة 

  

  دکتر حسین کریم

                                                                             1394  

  

  

  

  

  

  



 



  

  :فصل اول

  آموزش

  



 



 

 

  استان کرمانشاه نگاهی به )1- 1

 بیتصو بهکه  یشمس يهجر 1286 درسال يادار ماتیتقس نیاولکرمانشاه براساس 

این  .شدتعیین  کشور تیعنوان یکی از دوازده وال هب د،یرس یمل يشورا مجلس

 و استان غربکرمانشاه مرکز  ،1316سال ماه آبان يادار ماتیتقس درکه  درحالی بود

  .دیگرد انتخاب پنجم استان عنوان مرکز هبسال، همان ماه يد ۀیاصالح در

 يها استان که شد ریدا کرمانشاهان استان 1335 سال يکشور ماتیتقس در 

 .آمدند امروزي بخشی از آن به شمار می و کردستان المیا ،همدان
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و  ترین نفر، پرجمعیت 2030848 جمعیت در حال حاضر، استان کرمانشاه با

از شمال به استان کردستان، از جنوب به  است که تان غربی کشورترین اس وسیع

همدان و از غرب به کشور عراق محدود   هاي لرستان و ایالم، از شرق به استان استان

هاي  از نظر جغرافیایی در مرکز استان ،شهر ایران نهمین کالن ،کرمانشاه. شده است

  .غربی قرار دارد

 ، جوانرود،پاوه غرب، اسالم آباد ،هاي کرمانشاه نام شهرستان به 14این استان داراي 

 ،ثالث باباجانی هرسین، ،گیالنغرب ،کنگاور ،قصرشیرین ،صحنه ،سنقر ،سرپل ذهاب

) 1393طبق آمار سال ( نفر  1077280باشد که کرمانشاه با  داالهو می و روانسر

  .بزرگترین شهرستان استان و مرکز آن است

:ن کرمانشاهاستاهاي مهم در  زیرساخت  

المللی در غرب کشور با امکان ارتباط به  ترین فرودگاه بین وجود اصلی -1

 ؛اقصی نقاط دنیا

 ؛عنوان نخستین استان مجازي کشور هانتخاب استان کرمانشاه ب -2

 ؛آموزش عالی ۀدانشگاه و مؤسس 12وجود  -3

 ؛...هاي داروسازي، صنایع غذایی و  هاي مختلف در زمینه هوجود کارخان -4

 ؛تخت فعال 2300بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی با   21وجود  -5

 ؛مرکز رشد و پارك علم و فناوري 2وجود  -6

 ؛ارتباطات گسترده با کشور عراق دارايالمللی  ۀ مرزي بینپایان 2وجود  -7

  .مذهبی و اقلیمی در استان ،تنوع زبانی، فرهنگی -8
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   الی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمعرفی اجم)2- 1

  :و قدمت تاریخچه)2-1- 1

در  که باشد می کشور غرب ۀمنطق در دانشگاه نیاول کرمانشاه یپزشک علوم دانشگاه

با پذیرش دانشجو در مقطع  عالی پرستاري ۀمدرستحت عنوان  1342سال 

 ايپذیرش دانشجو در مقطع دکتربا  1355کارشناسی تأسیس گردید و در سال 

  .به فعالیت خود ادامه دادعمومی 

  :علی دانشگاهجایگاه ف)2-2- 1

مرکز  12دانشکده،  7معاونت،  ةوزح 7شگاه علوم پزشکی کرمانشاه داراي دان

 4526حال تربیت  که این مجموعه سالیانه در بیمارستان است 27 تحقیقات و

ي تخصصی، اکارشناسی ارشد و دکتر دانشجو در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی،

هاي  ازي و همچنین اکثریت رشتهروساي پزشکی، دندانپزشکی و دا حرفه يادکتر

  .باشد تخصصی پزشکی و فوق تخصصی می

  :آموزش ةحوز)2-3- 1

هاي علوم  شوراي گسترش دانشگاه ۀبه استناد رأي دویست و بیست و دومین جلس

دانشگاه تیپ علوم پزشکی کرمانشاه، به  دانشگاه، 28/12/1391پزشکی کشور مورخ 

نگر  قطب کشوري پزشکی جامعه عنوان هب شگاه، داندر همان سال .ارتقاء یافت یک

در سال  )طرح راد(ها  بندي آموزشی دانشگاه همچنین در آخرین رتبه. شناخته شد

. مدیریت آموزشی گردیده است ةاول در حوز ۀ، این دانشگاه موفق به کسب رتب1394

برتر  ۀ، این دانشگاه رتب1390ها در سال  بندي کلی آموزشی دانشگاه رتبهدر 

ۀ بندي، در حیط براساس همین رتبه .دست آورده استه هاي غرب کشور را ب انشگاهد
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هاي کشور  ششم در بین کل دانشگاه ۀرتب مفتخر به دریافتکیفی آموزش،  ۀتوسع

  .است شده

  ).1جدول(دباش یم المللا نیب ۀشعببه شرح ذیل و یک  دانشکده 7 يدارادانشگاه  این

  نشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمشخصات دانشکده هاي دا -1جدول 

سال   دانشکده  ردیف

  تأسیس

تعداد هیأت 

  علمی

تعداد 

  ها رشته

تعداد 

  یاندانشجو

  1304  26  222  1355  پزشکی  1

  288  2  19  1381  داروسازي  2

  210  1  46  1387  دندانپزشکی  3

  645  6  30  1344  پرستاري و مامایی  4

  907  8  26  1387  پیراپزشکی  5

  627  11  29  1376  بهداشت  6

  67  1  3  1392  پرستاري سنقر  7

  433      1392  پردیس بین الملل  8
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  ۀ آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسع)3- 1

  

  تاریخچه و معرفی) 3-1- 1

 معاونت ةحوز اصلی واحدهاي از یکی ،آموزش علوم پزشکی ۀوتوسع مرکز مطالعات

 در کیفیت ارتقاء و تحول مهم امر تا شد نهاده بنیان 1377 درسال که است آموزشی

 راستاي در مرکز فعال هاي کمیته .کند سازماندهی و ریزي برنامه را دانشگاه آموزش

 منظور به ،ریزي برنامه و ضعف نقاط شناسایی آنها هدف و برداشته گام آموزش ۀتوسع

 واقعی نیازهاي با آموزش هاي برنامه تطبیق همچنین و علمی ارتقاء و آموزش توسعۀ

 اساتید، توانمندسازي آموزش، در پژوهش واحدهاي شامل مرکزاین  ،است جامعه

 مشورت توسعه، دفاتر بر نظارت و هماهنگی آموزشی، ریزي برنامه ارزشیابی،

 المپیاد، درخشان استعدادهاي پاسخگو، آموزش مجازي، آموزش دانشجویی،

  .باشد می دانشگاه آموزشی ناپرداز ایده و دانشجویی
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1 -3-2(ها وردها و نوآوريدستا اهم:  

 ؛صورت الکترونیک هت علمی بأآموزشی اعضاء هی ۀکارنام ۀتهی) 1

ت أاعضاء هی برايماهه  6توانمند سازي آموزشی و پژوهشی  ةدوربرگزاري ) 2

 ؛)ساعت 250حدود (سال  5زیر  ۀعلمی با سابق

ت علمی در سال أهاي اعضاء هی درصد کارگاه 50سازي  مجازياقدام جهت ) 3

 ؛اريج

 براي اولین بار اجراي طرح درس استاد در کالس ةارزیابی دانشجویان از نحو) 4

 در کشور؛

 ا؛ه بیمارستانآموزشی بخشی اعتباراجراي )5

 ؛)EDO( هماهنگی و نظارت بر دفاتر توسعه ۀایجاد کمیت) 6
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نفر از دانشجویان استعدادهاي درخشان به وزارت  120یید نهاییمعرفی و تأ) 7

 ؛متبوع

مبتنی بر عملکرد  ۀکاران ۀالکترونیکی جهت بررسی و محاسب ۀکارنام ۀتهی) 8

  ؛علمی بالینیت أء هیاعضاآموزشی 

شهید مطهري طی سه سال  ةدر جشنواریند برتر کشوري وجود سه فرآ) 9

  ؛گذشته

آموزشی در سال گذشته در طرح مدیریت  ۀبرتر در حیط ۀکسب رتب) 10

  ؛)درا(ها  بندي آموزشی دانشگاه رتبه

شهید مطهري در بخش برگزاري  ةدوم کشوري در جشنوار ۀکسب رتب) 11

  ؛نمایشگاه آموزش پزشکی

  .شهید مطهري ةهمکاري با وزارت متبوع در ارزیابی شش دوره جشنوار) 12
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هاي مداوم جامعۀ پزشکی مرکز آموزش 4-1

  

ی جهت حفظ التحصیل شود که بعد از فارغ هایی اطالق می فعالیت ۀبازآموزي به کلی

هاي جدید  ارتقاء کیفی و کمی و آموختن مطالب و مهارت هاي کسب شده، مهارت

تواند به ارتقاء کیفی و  جامعه پزشکی می براي ها گیرند، این فعالیت انجام میعلمی 

  . گردد منجر خدمات بهداشتی و درمانی جامعه ۀکمی ارائ

  : و معرفی تاریخچه)1- 4- 1

تحت عنوان یکی از واحدهاي  1377ن کرمانشاه در سال دفتر آموزش مداوم در استا

با این  1387سیس گردید و تا سال ۀ آموزش علوم پزشکی تأمرکز مطالعات و توسع

صورت یک واحد مستقل و زیر نظر  شت، از این سال به بعد رسماً بهمرکز همکاري دا

وارد وزشی تحت عنوان آموزش مداوم جامعۀ پزشکی استان کرمانشاه معاونت آم
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سراسري آنالین  به شبکۀ 1390خود گردید و در سال  هاي جدیدي از فعالیت مرحلۀ

  .آموزش مداوم پیوست

  :هاي آموزشی ارائه شده در آموزش مداوم انواع برنامه)2- 4- 1

  کنفرانس؛) 1

  ۀ مدون؛برنام) 2

  سمینار؛) 3

  ؛خودآموز) 4

  ؛کنفرانس علمی ادواري) 5

  کارگاه؛) 6

  همایش و کنگره؛) 7

  اي؛ برنامۀ کوتاه مدت حرفه) 8

  هاي آموزشی و پژوهشی؛ فعالیت) 9

  :عملکرد واحد آموزش مداوم)3- 4- 1

هاي زیر صورت  آموزش مداوم، فعالیت راستاي افزایش کیفیت عملکرد حوزة در

  :گرفته است

در  به شرح زیر کمیته 7ر ضطوري که در حال حا هجدید ب کمیتۀ 5ایجاد  )1

  :باشند حال فعالیت می

 ؛پژوهشی آموزشی هاي فعالیت ۀکمیت 

 ؛موزشهاي پژوهش در آ ۀ فعالیتکمیت  

 هاي خارج از کشور؛ ۀ گواهیکمیت  

 ؛هاي غیرحضوري ۀ فعالیتکمیت  
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 ؛آموزش مداوم ۀکمیت  

 ؛6 ةماد ۀکمیت 

 تخصیص امتیاز ۀکمیت.  

هاي آموزشی  ها و بیمارستان آموزش مداوم مقیم در دانشکده نتعیین رابطا) 2

  ؛ن بار در کشوربراي اولی

  ؛هاي غیرحضوري افزایش تعداد برنامه) 3

  .سایت مرکز ۀ دیجیتال در وبها وکتابخان هاي سخنرانی برخط نمودن فایل) 4

  ؛هاي حضوري غیر ادواري در منطقه رنامهبرگزاري بیشترین تعداد ب) 5

کنندگان  و سیستم حضور و غیاب هوشمند شرکتاستفاده از کارت هویتی ) 6

  ؛لین بار در منطقهبراي او

  ؛کسب باالترین امتیاز وبومتري سایت آموزش مداوم در منطقه) 7

  ؛ها در برگزاري برنامه) اسپانسر(گاه خارج از دانش ۀجذب سرمای) 8

هاي ایالم، کردستان  هاي بازآموزي در استان لمی برگزاري برنامهپشتیبانی ع) 9

  .و مرکزي
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  هاي بالینی مرکز مهارت) 1-5

  

 

  تاریخچه و معرفی)5-1- 1

هاي بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، یکی از مراکز بسیار موفق  مرکز مهارت

 شدهتأسیس  1386هاي عملی فراگیران بوده که در سال  کشور در امر ارتقاء مهارت

هاي تحصیلی  و رشتهمقاطع  ۀاین مرکز داراي تقویم مدون آموزشی جهت کلی. است

مستندات طرح (نماید  عنوان کارگاه آموزشی برگزار می 300نه بالغ بر باشد و ساال می

هاي  همچنین این مرکز داراي طراحی نوین آموزشی در اجراي بیشتر کارگاه). راد

این مرکز . شده است برتر آموزشی رتبۀ موفق به دریافتاین راستا  درخود بوده که 

صورت یک آزمون  صالحیت بالینی بهآزمون ارزیابی  ، اقدام به برگزاري1389از سال 
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غرب  نموده است و از این نظر در منطقۀ OSCEامتیازي سه قسمتی ترکیبی  600

هاي بالینی  مرکز مهارتدر حال تجهیز این دانشگاه، همچنین . باشد کشور پیشرو می

متر مربع و داراي فضاي استاندارد برگزاري آزمون ارزیابی  600با متراژ  ،مجهز

با . گیرد برداري قرار می هاي آینده مورد بهره باشد که طی هفته میالینی صالحیت ب

یکی از بزرگترین مراکز  افتتاح این مرکز، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه داراي

  . خواهد بود هاي بالینی مهارت
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  دانشکدة پزشکی) 6- 1

  
  

  :و معرفی تاریخچه)1-6-1

هاي دانشگاه رازي تأسیس  دانشکدهیکی از  عنوان هب 1355دانشکده در سال این 

عنوان  هبا تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب 1365گردید و از سال 

این  در .اصلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به فعالیت خود ادامه داد ةدانشکد

 2469دانشجو مشغول به تحصیل بوده و تاکنون بیش از 945 در حال حاضر دانشکده

  . التحصیل پزشک عمومی داشته است نفر فارغ
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رش دستیار داخلی و بیهوشی در سال پذیرش دستیاري تخصصی با پذی ةاولین دور

شروع شد و سپس با پذیرش دستیار جراحی عمومی، زنان و زایمان، ارولوژي  1370

گروه  20 نفر در 286تعداد  درحال حاضر. ادامه پیدا کرد 1371و اطفال در سال 

و  باشند مشغول به تحصیل میتخصصی بالینی گروه واجد دستیار  15بالینی و 

  . اند التحصیل شده نفر متخصص فارغ 686تاکنون تعداد 

نفرولوژي اطفال در سال  با رشتۀپذیرش دستیار فوق تخصصی  اولین دورة

 1381فوق تخصصی جراحی قلب در سال  يو با پذیرش دستیار شده شروع 1375

  . اند التحصیل شده نفر فوق تخصص فارغ 19اکنون که ت ادامه یافته است

  :وضعیت آموزشی)2- 6- 1

گروه  7که  فعالیت دارند دانشکدهاین گروه آموزشی علوم پایه در  11در حال حاضر، 

 .کنند فعالیت می Ph.D نیز در مقطع گروه 2در مقطع کارشناسی ارشد و از آنها 

نفر  88تعداد  بوده و تا کنون نفر 188تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم پایه 
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علمی به عضو هیأت  222در این دانشکده در مجموع  .التحصیل داشته است فارغ

  ).2جدول (باشند  شرح زیر مشغول فعالیت می

  و مرتبه علمی مقطعتعداد اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی به تفکیک  -2جدول 

  تعداد  ترکیب اعضاء هیأت علمی

  نفر 222  علمی دانشکده تکل اعضاي هیأ

  نفر46  ت علمی مقطع علوم پایهاعضاي هیأ

  نفر 176  ت علمی بالینیاعضاي هیأ

  نفر9  ت علمی عضو هیات بورد تخصصیاعضاي هیأ

  نفر 9  ت علمی استاداعضاي هیأ

  نفر57  ت علمی دانشیاراعضاي هیأ

  نفر146  ت علمی استادیاراعضاي هیأ

  نفر10  ت علمی مربیاعضاي هیأ

  دانشکدههاي  توانمندي هما)3- 6- 1

  : هاي علوم پایه گروه) الف

  



  درمانی کرمانشاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  22
 

 

 ؛آزمایشگاه کشت سلول -

 ؛اي جامع علوم پایه و پیش کارورزيه آزمونموفق برگزاري  -

 ؛در غرب کشور Ph.Dقطب برگزاري آزمون دوره  -

 البراتوار زبان؛ -

هاي ژنتیکی  آزمایشگاه ژنتیک غرب کشور در رابطه با تشخیص بیماريتنها  -

 استان مجاور در غرب کشور؛ 4ی از ارجاع) PND(قبل از تولد 

استان  4همراه  صورت مشترك به حانات پایان ترم میکروبیولوژي بهمرکز امت -

  مجاور؛

و  ین استرازلهاي آنزیم بوتیریل کو جام آزمایشاتی نظیر تعیین فنوتیپان -

 ؛)رازتیوپورین متیل ترنس ف( TPMTگیري فعالیت آنزیم  اندازه

 .سالن تشریح با الگوي استاندارد 3جود تعداد و -

  : هاي بالینی گروه) ب

غرب و شمال غرب  تحقیقاتی -درمانی -وجود بزرگترین بیمارستان آموزشی -

 ؛تخت فعال 730با )) ع(بیمارستان امام رضا( کشور

یک ماهه آموزش طب سرپایی  ايه هنگر و برگزاري دور قطب پزشکی جامعه -

 ؛کیدر مقطع کارورزي پزش

 ؛ورولوژياندویرولوژي اطفال و ووجود بخش فعال ا -

رولوژي بالغین و واندویوجود امکانات فوق تخصصی نظیر لیزر، الپاراسکوپ،  -

 ؛MPT ،SWLاطفال، 

الپاراسکوپی و اندوسکوپیک نظیر ترمیم هرنی  ۀهاي پیشرفتانجام جراحی -

 ؛، سمپاتکتومیVATSانسزیونال، اینگوینال، آشاالزي، 

 ؛اندوواسکولر و کانسر و آرتروسکوپی زانو ۀهاي پیشرفت احیانجام جر -

 ؛داروخانه مدل براي اولین بار در غرب کشور ۀاجراي برنام -



  23   درمانی کرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  
  

 

 ؛هاي بالینی صورت آنالین در گروه هب PMPاستفاده از آموزش نوین  -

تخصصی از سال  ۀو گواهینام 1385هاي ارتقاء از سال  آزمونبرگزاري  -

 ؛1392

 ؛...و MS و IBDهاي مختلف از جمله  ريایجاد رجیستري بیما -

ه جهت کلیه هاي مربوط تمامی کارگاه ۀهاي بالینی با ارائ وجود مرکز مهارت -

  دانشجویان و دستیاران؛

 .پزشکی عمومی ةهاي بالینی پایان دور هاي مهارت برگزاري آزمون -

  :هاي درمانی مزیت

 ؛وجود مرکز پیوند مغز استخوان در غرب کشور -

تشخیصی و درمانی رادیولوژي و آنژیوگرافی  intervention انجام انواع -

 ؛محیطی

 ؛MDR-TBامکان شناسایی  -

 ؛با امکانات تشخیصی HIVوجود مرکز مراقبت از بیماران  -

 ؛هاي تخصصی برحسب رشته) ع( وجود اورژانس تفکیکی در مرکز امام رضا -

 ؛انجام عمل جراحی استنت گذاري ایلئوفمورال -

استان  4و پذیرش بیمار از  (ERCP)انی پیشرفته انجام آندوسکوپی درم -

 ؛مجاور در غرب کشور

 ؛اندازي مرکز پیوند قلب براي اولین بار در غرب کشور اقدام در جهت راه -

 ؛IVFوجود مرکز فعال  -

 ؛اي ریفرانس ژنتیک هوجود آزمایشگاه منطق -

هاي  مهدیه، مادر، هالل احمر و بیمارستان(دانشگاه  ةکلینیک ویژ 7وجود  -

در نقاط ) ، دکتر محمد کرمانشاهی)ره(، امام خمینی)ع(طالقانی، امام علی

 ؛مختلف شهر کرمانشاه
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 ؛وجود مرکز تخصصی نوتوانی و توانبخشی قلب و عروق -

 ؛و کلیه و مجاري ادرارقلب و عروق  ۀدر زمین interventionانجام انواع  -

 ؛Primary PCIاندازي راه -

 ؛قلب و مغز ۀدر زمین انجام مداخالت نورورادیواینترونشن -

  .هاي مختلف از اقلیم کردستان عراق ۀ آموزش به متخصصان رشتهارائ -

  :خدمات الکترونیک)4- 6- 1

  

 ؛...)ثبت نام آنالین و (مکانیزه شدن سیستم آموزشی دانشکده  -1

 -آزمون ارتقاء دستیاران(هاي دانشکده  مکانیزه شدن مدیریت آزمون -2

 ؛...)رزي و آزمون جامع علوم پایه و پیش کارو

 ؛...)اتوماسیون اداري و (مکانیزه شدن سیستم مکاتبات اداري دانشکده  -3

 الکترونیک ۀکتابخان -4

 .آزمایشگاه مرکزي مجازي دانشکده -5
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  دانشکدة داروسازي) 7- 1

 

  :تاریخچه و معرفی)7-1- 1

شروع به  1382تأسیس گردید و از سال تحصیلی  1381دانشکدة داروسازي در سال 

 4در حال حاضر دانشکده داراي . اي نمود در مقطع دکتراي حرفه پذیرش دانشجو

-گروه آموزشی شیمی دارویی، فارماکوگنوزي و زیست فناوري دارویی، سم شناسی

آزمایشگاه تخصصی،  8این دانشکده داراي . باشد داروشناسی و فارماسیوتیکس می

) سوزي به آتشمقاوم (هاي شیمیایی  یک هرباریوم و انبار مخصوص نگهداري حالل

  . باشد می
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  :وضعیت آموزشی)7-2- 1

نفر   8نفر استادیار،  11(نفر  20تعداد اعضاي هیأت علمی دانشکده در حال حاضر  

  . باشد می) دانشیار و یک نفر استاد

1 -7-3(هاي دانشکده توانمندي اهم:  

  . اشدب این دانشکده داراي یک مرکز تحقیقات علوم دارویی و دو داروخانۀ آموزشی می

اي  ترین مرکز تأمین داروهاي خاص و تک نسخه هاي آموزشی دانشکده مهم داروخانه

در منطقۀ غرب کشور است و عالوه بر ارائۀ خدمات داخل استانی، به مراجعه 

هاي همجوار مانند همدان، کردستان، ایالم و لرستان نیز  کنندگان استان

داروخانه، دانشکدة داروسازي از نظر با توجه به وجود این دو . کند رسانی می خدمات

 .باشد ارائۀ خدمات آموزشی و کارورزي دانشجویان از سطح باالیی برخوردار می

صورت زیر  ة داروسازي بههاي دانشجویی کسب شده در دانشکد ها و رتبه موفقیت

  :است

 ؛باشد نفر می 235تاکنون  82صیل از سال التح تعداد دانشجویان فارغ  

 مدیریت نظام سالمت در ششمین المپیاد علمی  ۀدر حیط کسب مدال برنز

 ؛93 دانشجویان در سال

 ؛دوم و پنجم نخستین همایش ملی اینوتک سالمت کشور ۀکسب رتب 

 ؛نخست گروهی در هفدهمین سمینار دانشجویی داروسازي ۀکسب رتب 

 دوم و سوم فارماکوگنوزي در هفدهمین سمینار دانشجویی  ۀکسب رتب

 ؛داروسازي

  ؛شیمی دارویی در هفدهمین سمینار دانشجویی داروسازي ۀرتبکسب 

  اول، دوم و سوم فارماکوگنوزي در هجدهمین سمینار  ۀرتبکسب

 ؛دانشجویی داروسازي
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  ؛اول فارماسیوتکس در هجدهمین سمینار دانشجویی داروسازي ۀرتبکسب 

  برتر در سمینار  ۀرتبکسبCRS  تهران توسط دو نفر از  2014سال

  ؛ن گروه فارماسیوتیکسدانشجویا

  خدمات  ۀنخست آزمون سراسري دانش و مهارت بالینی در ارائ ۀرتبکسب

برگزار شده توسط انجمن داروسازان بالینی کشور ) IPPGEX(دارویی

  ؛)94مهرماه (

 ؛93سوم المپیاد علمی دانشجویان سراسر کشور  تابستان  رتبۀ  

 ؛25ن علوم پایه دورة شوري در آزموسوم، چهارم، پنجم و نهم ک ۀکسب رتب  

 ؛27هفتم و نهم کشوري در آزمون علوم پایه دوره  ۀکسب رتب  

 ؛30در آزمون علوم پایه دوره ششم و دهم کشوري  ۀکسب رتب 

 ؛ 32سوم و هشتم کشوري علوم پایه دوره  ۀکسب رتب  

 ؛36دهم کشوري در علوم پایه دوره  ۀکسب رتب  

 ؛ 37ره هشتم کشوري در آزمون علوم پایه دو ۀکسب رتب  

 ؛38چهارم کشوري در آزمون علوم پایه دوره  ۀکسب رتب  

 ؛ 40هشتم و دهم کشوري در آزمون علوم پایه دوره  ۀکسب رتب  

 -ةاول گروهی دانشجویان داروسازي در آزمون علوم پایه دور ۀرتب کسب 

  ؛91سی و هشتم درشهریور 

 ؛93دوم تیمی در هجدهمین سمینار دانشجویی داروسازي سال ۀکسب رتب 

 ؛93هاي زنجان تابستان  موفقیت دانشجویان در جشنواره  

  ؛94تا  90سال  درصد برتر کشور در آزمون علوم پایه 5/2کسب  

 ؛91سال  چهارم کشوري در آزمون علوم پایه ۀکسب رتب  

 ؛94اول قطب زاگرس در آزمون علوم پایه  ۀکسب رتب  
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 هاي  ه در آزمون دکتراي تخصصی در رشتهقبولی هشت دانشجوي دانشکد

 فارماکولوژي، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس، مدیریت و اقتصاد دارو،

 .داروسازي سنتی

  :باشد ة داروسازي به شرح زیر میامکانات و تجهیزات موجود در دانشکد

  در گروه اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در این حوزه (آزمایشگاه مهندسی بافت

انات کشت شامل امک) هاي داروسازي ایران س کل دانشکدهفارماسیوتیک

 ؛مکانیکی بافت و گیري خواص فیزیک سلولی و تجهیزات اندازه

 هاي داروسازي ایران شامل  ایشگاه میکروفلوئیدیک در دانشکدهاولین آزم

هاي پلیمري و  االینر با قابلیت تولید ریزتراشههاي لیتوگرافی نوري و  دستگاه

  ؛فلزي

 گاه کامل جامدات، نیمه جامدات و دستگاه تولید قرص صنعتیآزمایش. 

  :علمی این دانشکده به شرح زیر است تهیأ هاي اعضاي توانمندي

  قابلیت تولید صنعتی اشکال دارویی نانو و میکرو با تجهیزات

 ؛scale upمیکروفلوئیدیک بدون نیاز به 

  ؛میاییمغناطیسی و شی با منشأفرموالسیون اشکال مختلف دارویی  

  وجود چندین عضو هیأت علمی باH  ؛10ایندکس باالي  

 ؛رازي ةندین رتبه اول تا سوم کشوري در جشنوارکسب چ 

 ؛تولید داروي ضد دیابت جدید 

 ؛وجود پژوهشگران زن برتر در استان 

 ؛یند ممتاز آموزشی در کشورارائۀ فرآ 

 اول بورد تخصصی توسط چند تن از اعضاء هیأت علمی  ۀکسب رتب

 ؛نشکدهدا
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 امل داروهاي بیولوژي، نانو، هاي نوین دارورسانی ش طراحی سیستم

  ؛...ها و ینپروتئ

 ؛ارزي زیستی و هم مطالعات هم  

 ؛بررسی پایداري داروها  

 ؛مطالعات کارآزمایی بالینی از فاز یک تا سه  

 ؛تن تن و برون طراحی متدهاي تعیین مقدار دارو به صورت درون 

 ؛ویی مختلفتوانایی سنتز ترکیبات دار  

 ؛بنیان شرکت دانش 6 سیستأ  

 به صنعت و دو مورد قرارداد در حال  فروش دانش فنی تولید قرص مخمر

  ؛انعقاد با صنعت

  هاي معتبر مانند  ۀ نمایه شده در پایگاهمقال 600بیش از ISI؛  

 9 ؛ت علمیپتنت ثبت شده توسط اعضاي هیأ 

  ؛ایرانورود داروي ژل فیناستراید به فهرست رسمی دارویی  

 ؛ساخت داروي ترکیبی  ضد درد و آرتزوز از منابع  گیاهی   

 قلب  –اطفال (دوره هاي تخصصی بالینی  همکاري آموزشی پژوهشی در– 

  ؛)نفرولوژي  -داخلی 

 ؛همکاري با پزشکی قانونی   

 ؛روماتوییدة آرتریت هاي بالینی در حوز کار آزمایی 

 91اسرکشور در سال برگزاري هفدهمین سمینار دانشجویان داروسازي سر 

 .به میزبانی کرمانشاه

 :به شرح زیر است دارو و غذا ۀهاي دانشگاه درحیط ها وموفقیت سایر توانمندي

 ؛مرکزیت و دبیري قطب هفتم دارو ، غذا ، آزمایشگاه و تجهیزات پزشکی 

 ؛دارو ةکسب عناوین برتر کشوري در حوز 
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 ؛آزمایشگاه ةکسب عناوین برتر کشوري در حوز 

 ؛هاي مردمی تحقیق، توسعه و آموزش ةناوین برتر کشوري در حوزکسب ع 

  استقرار سامانه مدیریت اطالعات جامع آزمایشگاهیLIMS؛ 

 ؛پرداز تحت وب افزار نسخه وجود نرم  

 ؛اخذ مجوز گشایش و کد رهگیري واردات مواد اولیه  

  صدور مجوز ترخیص و کد رهگیري جهت واردات کلیه مواد اولیه محصوالت

  ؛ند شده داراي پروانه بهداشتی ورودفرآی

  ؛صدور گواهی بهداشت جهت صادرات محصول به خارج از کشور  

  صدور تمامی مجوزها در ستاد معاونت و عدم نیاز به  مراجعه به سازمان غذا

  ؛و دارو

 صورت هفتگی و  ههاي بهداشتی ب ل کمیته فنی  قانونی صدور پروانهتشکی

سیس، مسئول فنی و تأ( 20ة ي کمیسیون مادها ور پروانه امور داروخانهصد

  ؛سازمان به معاونت غذا و دارو و آزمایشات) قائم مقام

 هاي توزیعی تجهیزات و ملزومات پزشکی  تأئید صالحیت اصناف و شرکت

  ؛در سطح استان

  فنی در خصوص تأئید صالحیت آزمایشگاهاي همکار، مجاز و  ۀکمیت

  ؛آکرودیته

  ؛الکترونیک در سطح استانانجام پایلوت نسخه نویسی 

  و  تشخیص انواع تقلبات درمواد غذایی، آرایشی و بهداشتیامکانات پیشرفته

 ؛محصوالت تراریخته شناسایی

 دستگاه : وجود تجهیزات پیشرفته مانند GC دستگاه ،HPLC دستگاه ، 

Atomic absorptionدستگاه ،  GC- MS 
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  دندانپزشکی ةدانشکد)8- 1

  

  :رفیو مع تاریخچه)1- 8- 1

 ۀپذیرش دانشجو در پای 1388سیس و در سال تأ 1387ال این دانشکده در س

سین یتکن يپذیرش دانشجو 1394در سال  .است کردهي عمومی را شروع ادکتر

ر سطح از نظ .موزشی این دانشکده اضافه شدالمت دهان و دندان نیز به خدمات آس

یازده هزار و پانصد ژ بالغ بر سیس دندانپزشکی با مترازیربنایی، دانشکدة در حال تأ

افتتاح  1395انتهاي سال باشد که تا  غرب کشور می ةترین دانشکد وسیعمتر مربع 

  ). باالتصویر ( خواهد شد

  :وضعیت آموزشی)2- 8- 1

علمی استادیاري در قالب سه گروه  ۀت علمی با مرتبعضو هیأ 46این دانشکده 

نفر  دوو  اول ۀرتباین دانشکده حائز ت علمی أهیاعضاي  نفر از چهار .آموزشی دارد

   .باشند تخصصی می بورد دوم ۀرتبحائز 

 3به تفکیک تخصص در جدول  دندانپزشکی ةت علمی دانشکدأآمار اعضاي هی

این دانشکده مشغول به تحصیل دانشجو در  414سیس تا کنون از زمان تأ .آمده است

 .اند التحصیل شده نفر از ایشان فارغ 81اند که  بوده
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 هاي تخصصی ة دندانپزشکی به تفکیک رشتهتعداد اعضاء هیأت علمی دانشکد -3جدول 

تخصصی ۀرشت  تعداد 

 7 اندودانتیکس

 4 ارتودانتیکس

فک و صورت بیماریهاي دهان  5 

 6 پریودانتیکس

فک و صورتپاتولوژي دهان   1 

 5 پروتزهاي دندانی

 5 دندانپزشکی ترمیمی

فک و صورتجراحی دهان   5 

فک و صورترادیولوژي دهان   4 

 4 دندانپزشکی کودکان

 46 جمع کل

1-8-3(ي دانشکدهها وانمنديت اهم:  

تکمیلی  ةدانشجوي دور 81تعداد  1394تا  1390هاي  سال طی دورة بین .1

آمار  اند که در غرب کشور بیشترین التحصیل شده از این دانشکده فارغ

 .دشبا لتحصیلی دانشجویان تکمیلی میا فارغ

هاي برگزار شده در  هاي علوم پایه طی تمام آزمون آزمون رتبۀ اولکسب  .2

 .بین دانشگاه هاي غرب کشور

نفر از دانشجویان این دانشکده جزء  2الذکر، حداقل  هاي فوق در اکثر دوره .3

 ).4جدول (اند  نفر اول آزمون بوده 10
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  سب شده در آزمون جامع علوم پایههاي کشوري ک رتبه -4جدول 

جهت آموزش و  1393تابستانی پژوهشی در مرداد ماه  ۀبرگزاري اولین مدرس-4

  .پزشکی ارتقاء فرآیندهاي پژوهشی دانشجویان دندان

 دانشجو نمره تبهر
آزمون جامع علوم 

 پایه دندانپزشکی

 88سال  الهه کامیاب نژاد 168 دوم کشوري

 شبنم راستی 166 سوم کشوري 

 عرفان بردیده 160 هشتم کشوري

 فاطمه جعفري 192 دوم کشوري

 زهره احمدي 184 پنجم کشوري 89سال 

 رضا محمدي 181 هشتم کشوري

 اتحیفریاد ف 159 سوم کشوري

 فرنوش اردالنی 155 ششم کشوري 90سال 

 زهرا امیر خانی 153 هشتم کشوري

 وحید رحیمی 167/7474 دوم کشوري
 91سال 

 میالد اسمعیلی 160/7216  هفتم کشوري
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  بهداشت ةدانشکد)9- 1

 

  : تاریخچه و معرفی) 9-1- 1

طور مستقل با  به 1376دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

در مقطع کاردانی، ) ها بهداشت خانواده و مبارزه با بیماري(چهار گروه آموزشی 

اپیوسته در مقطع کاردانی و کارشناسی ن) اي بهداشت محیط و بهداشت حرفه(

  . اندازي گردید راه
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  :وسعت فضاي فیزیکی) 9-2- 1

 مترمربع 4900  :زیربنا  

  مترمربع 2200:پارك مطالعه 

  مترمربع 50000  :فضاي سبز 

 مترمربع 2000  :پارکینگ 

 

 

 

  :وضعیت آموزشی)9-3- 1

  :هاي مختلفی به شرح زیر موجود است در این دانشکده گروه

، علوم تغذیه و آمار و اپیدمیولوژي ،اي بهداشت حرفه، مهندسی بهداشت عمومی

  صنایع غذایی؛

نفر عضو هیأت علمی به تربیت دانشجو در  29درحال حاضر این دانشکده با 

  :)5جدول (د پرداز مقاطع مختلف می
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علمی ۀبه تفکیک  مرتب بهداشتتعداد اعضاء هیأت علمی دانشکدة  -5جدول  

 مرتبۀ علمی تعداداعضاي هیأت علمی

 داستا نفر  1

  دانشیار  نفر 7

  استادیار  نفر 15

  مربی  نفر 6

  جمع  نفر 29

ها و مقاطع مختلف در  دانشجو در رشته 584در حال حاضر تعداد  در این دانشکده

   .)6جدول (باشند  حال تحصیل می

بهداشت به تفکیک مقطع تحصیلی و سال تأسیس ةهاي تحصیلی دانشکد رشته -6جدول   

سسیأسال ت مقطع رشته ردیف  

 1376 کارشناسی بهداشت حرفه اي 1

 1376 کارشناسی بهداشت محیط 2

 1388 کارشناسی بهداشت عمومی 3

 1391 کارشناسی علوم تغذیه و صنایع غذایی 4

 1387 کارشناسی ارشد بهداشت محیط 5

 1390 کارشناسی ارشد آمار زیستی 6

 1393 کارشناسی ارشد تغذیه 7

رشدکارشناسی ا آموزش بهداشت 8  1394 

 1394 کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی 9

 1394 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي 10
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1 -9-4 (هاي دانشکده توانمندي اهم:  

  ؛قالب آزمایشگاه تحقیقاتی و رفرنس ها در تجمیع آزمایشگاه -1

 

  

  

  

ت و خانه فاضالب مجتمع دانشکده بهداش سازي تصفیه طرح بازسازي، ارتقاء و بهینه -2

بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جهت استفاده مجدد در آبیاري و 

  ؛احیاي فضاي سبز
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ه علوم پزشکی کرمانشاه در دانشگا Open accessتأسیس اولین کتابخانه  -3

  ؛بهداشت دانشکدة

 

 

 

 

  

   ؛تأسیس مرکز تحقیقاتی عوامل محیطی بر سالمت -4
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  ؛بهداشت ةدر دانشکد IJHLSالتین  ۀلاندازي مج راه -5

 

 

 

 

 

  ؛Media Labتأسیس آزمایشگاه  -6

  .تحصیالت تکمیلی دانشجویاناختصاصی سایت اینترنت  -7
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  :بهداشت ۀحیط هاي دانشگاه در موفقیت ها و سایر توانمندي

 ةبهداشتی با همکاري دانشکد توانمندسازي مدیران قطب آموزش فلوشیب .1

  ؛)غرب ۀدر منطق شیبمرکز آموزش فلو(بهداشت 

 ةماهه با همکاري دانشکد 59 تا 1نظام مراقبت مرگ کودکان  ۀقطب برنام .2

  ؛)لرستان، ایالم، همدان، هاي کردستان استان( پزشکی، گروه اطفال 

کرمانشاه، (نوزادان  4 ۀعنوان سر گروه منطق انتخاب دانشگاه کرمانشاه به .3

همکاري دانشکده هاي پریناتال  مراقبت ۀدر برنام) و همدان  ایالم ،کردستان

  ؛در بخش بهداشتهاي اطفال و زنان  پزشکی، گروه

 ،هاي کردستان انتخاب دانشگاه علوم پزشکی به عنوان سرگروه دانشگاه .4

با همکاري  سالمندان ۀلرستان در برنامو  آبادان ،دزفول ،اهواز ،ایالم

 ؛ولوژيهاي داخلی و اپیدمی ة بهداشت، گروهپزشکی و دانشکد ةدانشکد

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با دانشگاه رازي در آموزش و تربیت  انتخاب .5

براي دانشجویان ) TOT)TRAINING TO TRAINERمربی 

 ؛اي به عنوان قطب منطقه هاي تحت پوشش دانشگاه

 :هاي برتر کسب عناوین و رتبه

ۀ ماه 59تا 1 اجراي برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان ۀزمین اول در ۀکسب رتب .1

   ؛)کرمانشاه ایالم، کردستان، لرستان، همدان،( ۀمعاونت بهداشت درمنطق

هاي  ریت پیشگیري و ثبت بیماريمدی ۀزمین در کسب عنوان دانشگاه برتر .2

  ؛منتقله ازآب و غذا

اماکن بین راهی و میزان  پوشش بازرسی از ۀبرنام سوم در ۀکسب رتب .3

 ؛غذایی فاسد شده سازي مواد معدوم

 ؛سالم مدارس ۀتغذیپوشش بازرسی بهداشتی از پایگاه  در ربرت ۀرتب .4
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هاي  مدیریت پیشگیري و ثبت بیماري ۀزمین در کسب عنوان دانشگاه برتر .5

 ؛منتقله ازآب و غذا

سازي بار  گزارش کمی ۀکسب تقدیر از مرکز سالمت محیط و کار به واسط .6

 ؛هاي مرتبط با آلودگی هوا بیماري

  ؛اي غرب کشور آزمایشگاه مرجع منطقه وجود .7

با شرکت برکت تل در تمام هم نامه در قالب تفا(ة الکترونیک سالمت پروند .8

 ؛)سال3به مدت  1394شروع از سال (ها  شهرستان

 callپروژه پرونده سالمت الکترونیک و مرکز ارائه خدمات سالمت از راه دور .9

center )؛)پاوه ةپروژ 

اي سل مقاوم به  مرجع منطقهبخش بستري  اندازي راهو تجهیز  ،ساخت ةپروژ .10

 ؛کشور درمان در غرب

با همکاري گروه  91اندازي بخش آنتی بیوگرام سل در غرب کشور در سال  راه .11

 ؛میکروبیولوژي

یشگاه فرا ملی سوئد انجام آزمایش آنتی بیوگرام سل از آزما ۀاخذ گواهینام .12

با  93 اي در سال نر براي آزمایشگاه سل مرجع منطقههاف آقاي پروفسور

  ؛همکاري گروه میکروبیولوژي

با همکاري گروه  1390آنفلوانزا  Sub Nationalاندازي آزمایشگاه  اهر .13

 ؛میکروبیولوژي

با همکاري گروه  سل GEN EXPERTاندازي بخش تشخیص آزمایشگاهی  راه .14

 ؛میکروبیولوژي

هاي میکروبیولوژي،  با همکاري گروه HIV اندازي قطب تشخیص مولکولی  راه .15

 ؛وژي و عفونیپاتول
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هاي  جهت موارد مشکوك بیماري  STIاندازي بخش تشخیص مولکولی  راه .16

با همکاري گروه میکروبیولوژي و  هاي تحت پوشش مقاربتی در استان و دانشگاه

 ؛عفونی در سال جاري

اي  آزمایشگاه سل مرجع منطقهPCR) (اندازي بخش تشخیص مولکولی سل  راه .17

 ؛در سال جاريبا همکاري گروه میکروبیولوژي 

طور  به شهرستان 14در استان کرمانشاه در روستاي سالم که  ةاستقرار پروژ .18

 ؛باشد حال اجرا می در زمان هم

هاي  در بیمارستان هاي بیمارستانی مشاوره و ترك دخانیات نکاندازي کلی راه .19

 ؛آموزشی

 6 ۀنطقانتخاب معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان م .20

 ؛)ارتقاي سالمت  هاي آموزش و سازي دوره همسان( کشوري هدا  ۀرنامب

با صندوق سازمان کودکان سازمان ملل  مشترك تحقیقاتی هاي اجراي پروژه .21

 ؛1390کودکان در سال  ۀدر خصوص رشد و تغذی) یونیسف(متحد 

تا کنون در  1384سال ازWHO ایمن مطابق استاندارد  ۀاجراي طرح جامع .22

  ؛سنقر

) ع(ار منفی در بیمارستان امام رضا ندازي و تجهیز اطاق ایزوله تنفسی با فشا راه .23

شهرستان کرمانشاه و بیمارستان شهداي شهرستان سرپل ذهاب جهت تشدید 

با توجه به ارزیابی و (  و کسب امتیاز عالی هاي واگیر نظام مراقبت بیماري

اق تاز ا 1393ل دوم سا ۀنیم پایش تیم کارشناسی سازمان بهداشت جهانی در

  ؛)یید واقع گردیدأفشار منفی با امتیازعالی مورد ت تنفسی با ۀایزول

از مادر  HIVپیشگیري از انتقال (مرکز استان  13در  PMTCTاجراي برنامه  .24

  .با همکاري گروه عفونیدر استان کرمانشاه 1392از سال ) به کودك
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 پیراپزشکی ةدانشکد)10- 1

 
 

   :و معرفی تاریخچه) 10-1- 1

علـوم آزمایشـگاهی در مقطـع     ةبا عنوان آموزشکد 1342پیراپزشکی از سال  ةدانشکد

 ، پیراپزشکی ودانشکده پرستاري مامایی در 1359از سال . کار نموده کاردانی شروع ب

پیراپزشـکی و  ة عنـوان دانشـکد   هبـ  1386در سـال   ادغـام گردیـد تـا اینکـه    بهداشت 

  .کار نموده صورت مستقل رسماً شروع ب هب

  :وضعیت آموزشی)10-2- 1

تـاق  ا(گـروه آموزشـی    6کـه در   اسـت  نفر 26 دانشکدهاین  یعلم تأیه اعضاءتعداد 

، فنـاوري اطالعـات سـالمت   ، علوم آزمایشـگاهی ، اي عمل، رادیولوژي و پزشکی هسته

  ).7 جدول( باشند  مشغول فعالیت می) ، هوشبريهاي پزشکی فوریت
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  علمی ۀمرتب به تفکیک پیراپزشکی ةشکدتعداد اعضاء هیأت علمی دان -7جدول 

 مرتبه علمی تعداد

نفر 1  دانشیار 

نفر 7  استادیار 

نفر 18  مربی 

نفر 26  جمع 

مشغول به  مختلفها و مقاطع  دانشجو در رشتهنفر  946در این دانشکده تعداد 

  ).8جدول ( ندحصیل هستت

تحصیلی و سال  به تفکیک مقطع پیراپزشکیة هاي تحصیلی دانشکد رشته -8جدول 

  تأسیس

  سال تاسیس  مقطع  رشته  ردیف

  1365  یکارشناس  یشگاهیآزما علوم  1

  1371  یکارشناس  يولوژیراد  2

  1365  یکارشناس  عمل اتاق  3

  1374  یکارشناس  يهوشبر  4

  1393  یکارشناس  سالمت اطالعات يفناور  5

  1389  یکارشناس  يا هسته پزشک  6

  1391  یکارشناس  یپزشک يها تیفور  7

  1385  کاردانی  یپزشک يها تیفور  8

 

، شناسی میکروب، بیوشیمی: که عبارتند از استآزمایشگاه  6 این دانشکده داراي 

اتاق  رشتۀالزم به ذکر است که  .نگهداري و تعمیر، دوزیمتري، فیزیک، هماتولوژي

محترم بورد قرار گفته که  يمورد بازدید اعضا در مقطع کارشناسی ارشد عمل

  .اندازي خواهد شد راه زودي به
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1-10 -3(ي دانشکدهها توانمندي اهم:  

 ؛در سطح کشور موجودی کارشناساي در مقطع  پزشکی هسته ۀتنها رشت -1

 ؛کشور غرب در یکارشناس مقطع در سالمت اطالعات يفناور ۀرشتتنها  -2

 ؛سالمت در غرب کشور ةغیر عامل در حوز پدافند قطب -3

 ؛با رتبه علمی پژوهشی پزشکیپیرا علوم در بالینی تحقیقات ۀمجل -4

 گسترش يشورا برد در دانشکده نیا یعلم تأیه ياعضا از نفر 2 وجود -5

  .)یپزشک ياه تیفور و عمل اتاق( بهداشت وزارت در دانشگاه
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  دانشکدة پرستاري و مامایی)11- 1

 
 

  :معرفیتاریخچه و )1- 11- 1

آغاز  ی پرستاريعال ۀمدرسبا عنوان  1342این دانشکده فعالیت خود را در سال 

به آموزشگاه پرستاري و مامایی  ،1357پس از پیروزي انقالب اسالمی در سال . نمود

عنوان مجتمع آموزشی و پژوهشی  به 1364تا  1361و از سال  هتغییر نام داد

پرستاري، مامایی،  ةبه دانشکد 1366در سال . کرمانشاه به فعالیت خود ادامه داد

بهداشت، و در سال  ةدانشکد 1376در سال . نام داد پیراپزشکی و بهداشت تغییر

  .پرستاري و مامایی جدا شدند ةپیراپزشکی از دانشکد ةدانشکد 1386

  :وضعیت آموزشی)2- 11- 1

گروه آموزشی  3ر نفر عضو هیأت علمی داشته که د 33این دانشکده در مجموع 

نفر مربی  25ادیار و نفر است 8از بین این افراد، ). 9جدول (باشند  مشغول فعالیت می

  . هستند
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  .هاي آموزشی پرستاري مامایی به تفکیک گروه ةتعداد اعضاء هیأت علمی دانشکد -9جدول 

  ت علمیتعداد هیأ  موزشیگروه آ  ردیف

  18  گروه پرستاري  1

  12  گروه مامایی  2

  3  گروه روان پرستاري  3

 و ها هرشت در نشجودا 500بیش از  سالیانه حدوداً دانشکده نیا دردر حال حاضر 

هاي مختلف در این دانشکده در جدول  مشخصات رشته. شوند پذیرش می رزی مقاطع

  .آمده است 10 ةشمار

پرستاري و مامایی به تفکیک مقطع تحصیلی و سال  هاي تحصیلی دانشکدة رشته -10جدول 

 تأسیس

  سیسسال تأ  مقطع  رشته  ردیف

  1344  کارشناسی  پرستاري  1

  1365  یسکارشنا  مامایی  2

  1387  ی ارشدکارشناس  هاي ویژه ي مراقبتپرستار  3

  1393  ارشد یکارشناس  روان پرستاري  4

  1394  ارشد یکارشناس  پرستاري داخلی جراحی  5

  1392  ارشد یکارشناس  مشاوره در مامایی  6

1-11 -3 (دانشکده هاي توانمندي اهم:   

متر  150عت به وس) هاي بالینی مرکز مهارت( Skill Labسالن وجود  .1

 ؛پرستاري و مامایی هاي مربع به تفکیک گروه

جلد کتاب  51031مجهز به متر مربع  500کتابخانه به وسعت وجود  .2

  ؛آموزشی ةفشرد لوح 700جلد کتاب التین، و  3896 ،فارسی
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کارآموزان اعزامی از سلیمانیه اقلیم  ةآموزشی ویژ ةبرگزاري دو دور -3

 .کردستان عراق

 

 



 

 

 

       

:فصل دوم              

 تحقیقات و فناوري

 

 

 



 



 
 

  

  مقدمه)2-1

جمهوري اسالمی ایران از نظر تعداد مقاالت علمی چاپ شده در ردیف هفدهم  اخیراً

درصد  38از این تعداد مقاالت علمی، . تولید علم در سطح جهان قرار گرفته است

درصد از مقاالت پراستناد  25و بیش از  باشد میهاي علوم پزشکی مربوط به رشته

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با عنایت به لزوم . ده استبو ها این رشتهکشور نیز در 

سالمت  اهداف واالي سند چشم انداز و نقشۀ جامع علمی کشور در حوزةدستیابی به 

حفظ نیز و  اهداف فوقتحقق  راستايهاي علوم پزشکی در  و رسالت خطیر دانشگاه

من هماهنگی با ضداند که  خود را متعهد میجایگاه علمی کشور در منطقه و جهان، 

هاي پژوهشی دانشگاه،  وزارت متبوع و با توجه به ظرفیت معاونت تحقیقات و فناوري

 پژوهش و فناوري با استفاده از همۀثر امر همچون گذشته در راستاي تقویت مؤ

ت ترم هیأن، دانشجویان و اعضاي محسازي محققاموجود از قبیل توانمندامکانات 

ب، تقویت هاي پژوهشی و مراکز تحقیقاتی مصو ز طرحمعنوي ا و علمی، حمایت مالی

. عمل نماید. ..بنیان و هاي دانش با صنعت و حمایت از تأسیس و توسعۀ شرکتارتباط 

گیري از  سعی نموده است تا با بهرهگردد  ه میهاي ذیل ارائ گزارشی را که در بخش

دانشگاه در یک  يستادعوامل  مجموعهفناوران و ران، نمایانگر تالش پژوهشگآمار 

  .باشدزمانی مشخص  ةدور
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جایگاه درخشان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر تولید ) 2- 2

هاي غرب کشور و نیز رشد چشمگیر موقعیت  علم در بین دانشگاه

  راز در سطح کشورط هاي هم دانشگاه در بین کل دانشگاه

هر دانشگاه  هاي پژوهشی ش میزان فعالیتهاي مهم در سنج یکی از شاخص

رمانشاه با استفاده از دانش دانشگاه علوم پزشکی ک. بندي پژوهشی آنها است رتبه

دستیابی به اهداف واالي سند  ن و پژوهشگران توانمند خود در راستايمحققا

هاي  ة سالمت تالش نموده و در سالجامع علمی کشور در حوز ۀانداز و نقش چشم

جداول و نمودارهاي ذیل سعی . ورده استدست آه هاي چشمگیري ب فقیتاخیر مو

 .دنها دار در به تصویر کشیدن این تالش
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دوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بین  ۀرتب) 2-1- 2

  Hمترهاي استناد و شاخص ادر پار 2هاي تیپ  دانشگاه

 )1(نمودار شماره 
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عنوان دانشگاه پیشرو در  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به) 2-2- 2

  گروه کشور هاي هم ین دانشگاهد علم، در بتولی

  )2(نمودار شماره 
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  )3(نمودار شماره 

  )4(نمودار شماره 
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  )5(نمودار شماره 

  

  )6(نمودار شماره 
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  )7(نمودار شماره 

  

بر  2اي تیپ ه ۀ وضعیت پژوهشی دانشگاهمقایسارزیابی و ) 2-3- 2

  وزارت متبوع اساس ارزشیابی ساالنۀ

علم در روشنی دریافت که پژوهش و تولید  توان به اي ذیل می اي مقایسهنموداره از

کمی و کیفی پایدار  ۀبخش، رشد و توسعریزي، با شیبی امید دانشگاه، مبتنی بر برنامه

  .کند را تجربه می
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  )8(نمودار شماره 

 

  )9(نمودار شماره 
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  اي ازکیفیت مقاالت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نمونه
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  :درخشند هاي ملی می محققان دانشگاه در جشنواره

  89-93هاي  هاي ملی، طی سال هاي برتر دانشگاه در جشنواره رتبه -1جدول 

  گروه  جشنواره عنوان  نام و نام خانوادگی  سال  ردیف

شانزدهمین جشنوارده   حمود امیريدکتر م  89  1

  تحقیقات علوم پزشکی رازي

بخش فن آوري هاي 

  نوین

  بخش جوان

شانزدهیم جشنواره تحققاتی   دکتر غالمرضا بهرامی  89  2

  علوم پزشکی رازي

  علوم دارویی

شانزدهمین جشنواره   دکتر حامد قدوسی  89  3

  تحقیقاتی علوم پزشکی رازي

  محقق جوان

 -گروه بالینی 

  یجراح

هفدهمین جشنواره تحقیقاتی   دکتر کامران منصوري  90  4

  علوم پزشکی رازي

  بخش دانشجویی

دومین جشنواره تحقیقاتی   دکتر غالمرضا بهرامی  90  5

  علم تا عمل

طرح برگزیده  

  کشوري

سومین جشنواره ملی علم تا   دکتر محمود امیري  91  6

  عمل

طرح برگزیده 

  کشوري

طرح برگزیده   ین جشنواره علم تا عملسوم  دکتر علی مصطفایی  91  7

  کشوري

بیستمین جشنواره تحقیقاتی   دکتر فرهاد احمدي  93  8

  علوم پزشکی رازي

  علوم دارویی
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  طرح هاي تحقیقاتی ) 3- 2

تصویب  1372کرمانشاه در سال  هاي تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی اولین طرح

طرح  718سال مجموعاً  16 در مدت 1387از آن زمان تا پایان سال . اند شده

هاي تشویقی و  این در حالیست که با اتخاذ سیاستتحقیقاتی مصوب گردیده است و 

طرح تحقیقاتی  2609) زمانی شش ساله ةدر دور(تا کنون  1388از سال  ،نوآورانه

سال قبل از آن  16ب در هاي مصو تصویب شده است که حدود چهار برابر تعداد طرح

 350افزایش  1393تا  1390پژوهش و فناوري از سال  بودجۀ). 3جدول (باشد  می

ت امناي دانشگاه و تا پایان سال بات هیأمصو با پشتوانۀ. دي را تجربه کرده استدرص

  ).14نمودار (ن روند افزایشی ادامه خواهد داشت جاري ای

  تا کنون به تفکیک سال 88هاي  ب طی سالهاي تحقیقاتی مصو تعداد طرح -2جدول 

 سال  بمصو هاي تعداد طرح

117  88  

241  89  

299  90  

489  91  

475  92  

531  93  

  94  455تا کنون 
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  )14(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

 هاي نوآورانه جهت ارتقاي کیفی و کمی پژوهش برنامه)3-1- 2

آموزشی  ةدر چهارمین جشنوار کشوري فرآیند آموزشی برترمنتورشیپ،  برنامۀ )الف  

   ؛يشهید مطهر

 ؛(Research Assistant)برنامه پژوهشیار ) ب

  .ت علمی جوانأندسازي آموزشی و پژوهشی اعضاي هیهاي توانم کارگاه) ج
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استقرار موتور گردش کار پذیرش مقاالت و ثبت و بررسی ) 3-2- 2

 ۀصورت تحت وب با استفاده از سامان ههاي تحقیقاتی ب پروپوزال طرح

 مدیریت اطالعات پژوهشی

 در شهرستان) نفر 15000(  بزرگساالن اجراي طرح کوهورت) 3-3- 2

یید و حمایت مورد تأ کشوري هاي عنوان یکی از پروژه روانسر به

  وزارت متبوعو فناوري معاونت تحقیقات 

هاي غیر واگیر شایع  ن عوامل خطر و پیشگیري از بیماريهدف اصلی این طرح، یافت

هاي حاصل از این مطالعه در ایجاد تغییرات الزم در سیستم  هنتایج و یافت. شدبا می

تري جهت  هاي مناسب تواند روش کشور حائز اهمیت بوده و می منطقه و بهداشتی
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 ۀسالمت جامع ءمنجر به ارتقا ها ارائه دهد که نهایتاً پیشگیري و درمان این بیماري

  .ان و جهان شودعلوم پزشکی ایر ۀایرانی و همچنین توسع
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  تحقیقات بالینی و واحدهاي توسعۀ یتوسعۀ مراکز تحقیقات) 3-4- 2

سیس اولین مرکز تحقیقات اقدام به تأ 1381کرمانشاه در سال دانشگاه علوم پزشکی 

مرکز  12سیس هاي اخیر، با تأ دانشگاه در سالاین . نمود) مرکز تحقیقات بیولوژي(

و نیز با ) 7جدول (نی تحقیقات بالی واحد توسعۀ و سه)  3  جدول(تحقیقاتی دیگر 

ت و همچنین فراهم شدن مقدمات سیس آزمایشگاه جامع تحقیقاکسب مجوز تأ

شتاب چشمگیري را در این حیطه تجربه نموده  ،دانشگاه اندازي اولین پژوهشکدة راه

  .است

  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی )در حال تصویب یا و(ب مراکز تحقیقاتی مصو -3جدول 

  کزانام مر  ردیف
ال س

  سیسأت
  رئیس

تعداد اعضاء 

  ت علمیأهی
  ها تعداد آزمایشگاه

  15  22  دکتر رضا خدارحمی  1381  بیولوژي پزشکی  1

  4  10  دکتر مظفر خزاعی  1387  باروري و ناباروري  2

3  
اجتماعی و  ۀتوسع

  ارتقاء سالمت
  -  6  دکتر سهیال رشادت  1387

4  
هاي  عفونت

  بیمارستانی
  7  دکتر کیقباد قدیري  1391

1  

  سیسأدر حال ت

  1  12  دکتر الهام ارکان  1391  دارو رسانی نانو  5

    20  دکتر مهدي مجرب  1391  علوم دارویی  6

7  
پیشگیري از سوء 

  مصرف مواد
  -  9  دکتر وحید فرنیا  1391

  -  5  دکتر حبیب اله خزایی  1385  اختالالت خواب  8

9  
ثر ؤعوامل محیطی م

  بر سالمت
  -  10  دکتر بهزاد کرمی متین  1387

  -  5  دکتر همایون بشیري  1393  گوارش و کبد  10

  1  7  دکتر قباد محمدي  1392  ها روغن و چربی  11

  -  6  دکتر بابک صیاد  1392  هاي کبد بیماري  12

  -  8  دکتر حسین کریم  1393  قلب و عروق  13
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  91-93هاي الجدول رتبه بندي ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه طی س -4جدول 

 93ارزشیابی سال  رتبۀ  92ارزشیابی سال  رتبۀ  91رتبه ارزشیابی سال   نام مرکز ردیف

  )یید نشدهتأ(

مرکز  74ر بین د  بیولوژي پزشکی  1

باالي  بیومدیکال با سابقۀ

  7  ۀرتب: سال  3

مرکز  116در بین 

ۀ بیش از بیومدیکال با سابق

  10 ۀرتب: سه سال

کال با بین کل مراکز بیومدی در

 ۀرتب: سابقۀ بیش از سه سال

11  

مرکز بالینی  89در بین   باروري و ناباروري  2

بین یک تا سه  ۀبا سابق

  6 ۀرتب:سال 

مرکز بالینی با  152در بین 

 ۀرتب: ۀ بیش از سه سالسابق

71  

در بین کل مراکز بالینی با 

 ۀرتب: سابقۀ بیش از سه سال

104  

اجتماعی و  توسعۀ  3

  ارتقاء سالمت

مرکز بالینی  89در بین 

سابقۀ بیش از سه سال  با

  57 رتبۀ: 

مرکز  116بین در 

بیومدیکال با  سابقۀ بیش از 

  69 رتبۀ: سه سال

بین کل مراکز بیومدیکال با  در

 ۀرتب: سابقۀ بیش از سه سال

66  

مرکز بیومدیکال  97ر بین د  _______  رسانی نوین دارو  4

: با سابقۀ بین یک تا سه سال

  26 رتبۀ

در بین کل مراکز بیومدیکال با 

  15 رتبۀ: ةبین یک تا سه سال

مرکز بیومدیکال  97ر بین د  _______  رسانی نانو دارو  5

: با سابقۀ بین یک تا سه سال

  42 رتبۀ

بین کل مراکز بیومدیکال با  در

: سابقۀ بین یک تا سه سال

  37 رتبۀ

هاي  عفونت  6

  بیمارستانی

لینی با مرکز با 87در بین   _______

: سابقۀ بین یک تا سه سال

  61 رتبۀ

در بین کل مراکز بالینی با 

: سابقۀ بین یک تا سه سال

  70 رتبۀ

مرکز بالینی با  87در بین   _______  سوء مصرف مواد  7

: سابقۀ بین یک تا سه سال

  57 رتبۀ

در بین کل مراکز بالینی با 

: ۀ بین یک تا سه سالسابق

  38 رتبۀ

عوامل محیطی   8

  ر بر سالمتثمؤ

در بین کل مراکز بالینی با   _______  _______

: سابقۀ بین یک تا سه سال

  10 رتبۀ
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 ي تخصصی پژوهشیامراکز تحقیقاتی مجري پذیرش دانشجویان دکتر

  مرکز تحقیقات بیولوژي پزشکی -5جدول 

دانشجوي  دتعدا  سال  ردیف

  پذیرفته شده

تعداد استاد راهنماي 

  یید شدهأت

1  1389  2  2  

2  1390  3  1  

3  1391  3  2  

4  1392  2  -  

5  1393  1  -  

   1  دانشجو 2درحال پذیرش   1394  6

  مرکز تحقیقات باروري و ناباروري -6جدول 

موزشی دانشگاه علوم پزشکی هاي آ تحقیقات بالینی بیمارستان ۀواحدهاي توسع  -7دول ج

 کرمانشاه

  سیسأسال ت  نام مرکز  ردیف

  1387  )ع(تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا  ۀواحد توسع  1

هاي امام خمینی  بیمارستان مشترك تحقیقات بالینی ۀواحد توسع  2

  و دکتر محمد کرمانشاهی) ره(

1391  

و ) ع(امام علی هاي  بیمارستان مشترك تحقیقات بالینی ۀد توسعواح  3

  آیت اهللا طالقانی

1394  

  تعداد استاد راهنما  تعداد دانشجو  سال  ردیف

1  1390  2  2  

  1  در حال پذیرش یک دانشجو  1394  2
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  هاي زیستی علوم و فناوري ةژوهشکدپ) 3-5- 2

این پژوهشکده با همکاري سه مرکز تحقیقاتی با جلب نظر موافق وزارت متبوع، 

ندک اندازي و شروع به فعالیت می نزدیک راه ةب ذیل در آیندمصو:  

مرکز  ،و ناباروري کز تحقیقات باروريمر ،تحقیقات بیولوژي پزشکیمرکز 

  تحقیقات علوم دارویی                      

  آزمایشگاه جامع تحقیقات ) 3-6- 2

موفق به  700/د/1482 ةبه شمار اي هاین دانشگاه طی ابالغی 21/4/1394در تاریخ 

اندازي آزمایشگاه جامع تحقیقات از سوي معاونت محترم تحقیقات و  اخذ مجوز راه

  .، درمان و آموزش پزشکی گردیدفناوري وزارت بهداشت

  برقراري روابط علمی) 3-7- 2

ویت روابط ن دانشگاه، و نیز تقدر راستاي توانمندسازي اعضاي هیأت علمی و محققا

ها  ها و همایش ، کنفرانسها کنگرهالمللی، برگزاري  علمی در سطح ملی و بین

و ) 11جدول (عاتی ي مطالها ، اجراي فرصت)10جدول (ها  ، کارگاه)9و 8 هاي جدول(

این در ، )12جدول ( هاي کشورهاي همسایه با دانشگاه نامه عقد چندین تفاهم

  :دانشگاه انجام گرفته است
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  کنگره هاي بین المللی برگزار شده -8جدول 

  عنوان کنگره  ردیف
تاریخ 

  برگزاري
  کشورهاي شرکت کننده

1  

لمللی و بین ا ةاولین کنگر

کشوري  ةدوازدهمین کنگر

  شناسی بمیکرو

1390  
کره  –آلمان  –عراق  –ترکیه  -ایران 

  سوئد -هلند  –

2  
المللی  اندیشی بین اولین هم

  ریزگردها
1390  

هاي القادسیه و  دانشگاه(عراق  –ایران 

  )بابل

3  

المللی و ششمین  بین ةدومین کنگر

ملی آموزش بهداشت و ارتقاء  ةکنگر

  سالمت

1394  
 -گرجستان-اکراین -انگلیس -آمریکا

  افغانستان -عمان

  هاي کشوري برگزار شدههمایش -9جدول 

  سال برگزاري  عنوان همایش  ردیف

1  
هاي پرستاري و  کید بر مراقبتأسراسري بهداشت و سالمت خون با ت همایش

  مامایی
1380  

  1380  اولین همایش جامع پرستاري و مامایی  2

  1381  سمینار سراسري بررسی ابعاد جامع سقط جنین در ایران  3

  1381  مامایی-هاي پرستاري دومین همایش سراسري مراقبت  4

  1382  هاي پرستاري در جراحی همایش سراسري مراقبت  5

  1383  هاي پرستاري همایش سراسري تروما و مراقبت  6

  1384  هاي خاص هاي پرستاري در بیماري همایش سراسري مراقبت  7
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  1386  تاولین کنگره ملی استاندارد، توسعه و سالم  8

  1386  همایش سراسري پژوهش در آموزش، پرستاري، مامایی و پیراپزشکی  9

  1388  هاي پزشکی همایش سراسري فوریت  10

  1389  هاي بیمارستانی همایش کشوري عفونت  11

  1389  دومین کنگره ملی استاندارد، توسعه و سالمت  12

  1389  نقش زنان در نظام اجتماعی سالمت  13

  1389  ایش کشوري بیمارستان امروز، بیمارستان فرداچهارمین هم  14

  1390  هاي ویژه همایش سراسري مراقبت  15

  1390  همایش کشوري ارتقاء سالمت جوانان  16

17  
 کیدأهاي مزمن با ت مامایی و بیماري –هاي پرستاري  همایش سراسري مراقبت

  هاي قلبی، تنفسی، کلیوي، غدد و زنان بر بیماري
1390  

  1390  پژوهی و طب ش قرآنهمای  18

  1391  پنجمین همایش کشوري بیمارستان امروز، بیمارستان فردا  19

  1391  همایش سراسري سالمت سالمندان  20

  1391  هفدهمین سمینار سراسري دانشجویان دارو سازي کرمانشاه  21

  1393  هجدهمین سمینار سراسري دانشجویان دارو سازي کرمانشاه  22

  1394  ینوتک سالمترویداد ملی ا  23
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  برگزار شده المللی بینهاي  کارگاه-10جدول 

  تاریخ برگزاري  عنوان کارگاه  ردیف
تعداد سخنرانان 

  خارجی

1  
Cost-Effectiveness Workshop 

in Health & Medicine 
  نفراز کشور استرالیا 3  1389

  شکیدر مرکز تحقیقات بیولوژي پز پذیرش فرصت مطالعاتی داخل کشور-11جدول 

  مرکز تحقیقات میزبان  تعداد  سال  ردیف

  مرکز تحقیقات بیولوژي پزشکی  1  1393  1

  مرکز تحقیقات بیولوژي پزشکی  2  1394  2

  هاي کشورهاي همسایه نامه با دانشگاه عقد تفاهم -12جدول 

  کشور هدف  طرفین قرارداد  تاریخ  ردیف

  شور عراقک  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشگاه بابل  2/5/87  1

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشگاه صنعتی   22/10/89  2

  کرمانشاه و دانشگاه سلیمانیه

  کشور عراق
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 واحد انتشارات) 4- 2

عنوان  به(انتشار کتب علمی  ۀدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور جدي در عرص

نداردهاي مؤسسات انتشاراتی موفق هاي خود را به استا در نظر دارد داشته) ناشر

  :نزدیک نماید

 عنوان؛  90: هاي چاپ شده با لوگوي دانشگاه تا کنون تعداد کتاب -

 ؛1392اخذ پروانۀ نشر چاپی از سال  -

 اقدام در راستاي اخذ پروانۀ نشر بر خط؛ -

 ؛1391اخذ پروانۀ نشر الکترونیکی مبتنی بر حامل از سال  -

 .نشر الکترونیکی افزار سازي نرم طراحی و پیاده -

  : 1388 – 1394مرکزي از سال  ۀهاي انجام شده در کتابخان فعالیت

 خرید بیش از یک میلیارد تومان کتاب و ژورنال چاپی و الکترونیکی؛ –

دستگاه کامپیوتر و  آموزش  30تأسیس و تجهیز واحد آموزش کتابخانۀ مرکزي با  –

دانشجویان، (هاي مختلف  هکارگاه آموزشی جهت گرو 161نفر در قالب  2776

 ؛)دستیاران، تحصیالت تکمیلی، اعضاي محترم هیأت علمی

هزار جلد کتاب الکترونیکی و قراردادن آنها روي پرتال کتابخانه و  10تهیۀ بیش از  –

  نرم افزار حنان؛

 مجالت علمی) 1- 4- 2

انسانی  هاي نیروي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با عنایت به عالقمندي و توانمندي

اداره و نشر  جانبه در تولید و نشر علم در حوزةمتخصص و در راستاي مشارکت همه 

و  JIVR مجالت ). 13جدول ( فعالیت نموده است) انگلیسی و فارسی(مجالت علمی 
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JRPS ترتیب در  هکه بMedline   و Scopus موفق این فعالیت  ونۀاند، نم نمایه شده

  .باشند می

 انشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمجالت د - 13جدول 

Title Acronym Indexed/ 

Abstracted in:  

Current issue Years of 

Activity 

Journal of Injury and 

Violence Research 

JIVR MEDLINE®, 

 PMC   

 

VOL8, NO 2 

 

6 

(2009) 

Educational Research 

in Medical Sciences 

ERMS (ISC  VOL3, NO2 

 

3 

(2012) 

Journal of Reports in 

Pharmaceutical 

Sciences 

JRPS Scopus  

 

VOL4, NO2 

 

4 

(2011) 

Journal of Clinical 

Researches in 

Paramedical Sciences 

JCRPS ISC, SID  VOL4, NO2 

 

3 

(2012) 

Journal of 

Kermanshah 

University of Medical 

Sciences 

JKUMS Index 

Copernicus, 

EBSCO, (SID), 

(ISC) 

VOL19, NO 5 

 

19 

(1996) 

International Journal 

of Health and Life 

Sciences 

IJHLS SID, ISC ,Google 

scholar, 

Magiran 

VOL1, NO1 

 

0 

(2015) 

Journal of Nosocomial 

Infections 

JNI SID, ISC, Google 

scholar, 

Magiran 

VOL1, NO2 

 

0 

(2015) 

Journal of Clinical 

Care 

JCC SID, ISC, Google 

scholar, 

Magiran 

VOL2, NO2 

 

2 

(2013) 
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  تحقیقات دانشجویی دانشگاه کمیتۀ) 5- 2

پزشکی کرمانشاه تحت حمایت و نظارت  تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم کمیتۀ

هاي دانشگاه و وزارت  انشگاه و بر اساس قوانین و رسالتمعاونت تحقیقات و فناوري د

ارکان کمیته شامل سرپرست، . کند ، درمان و آموزش پزشکی فعالیت میبهداشت

باشد  ها می وراي پژوهشی و مجمع عمومی و کمیتۀ دانشکدهشوراي مرکزي، ش دبیر،

هاي دانشجویی گردیده  الیت این کمیته منجر به پیشرفت قابل توجه پژوهشکه فع

 ).16و  15ي نمودارها(است 

 :سال اخیر تحقیقات دانشجویی در یک اهم اقدامات شاخص انجام شدة کمیتۀ

 کارگیري  قاتی دانشجویان از طریق جذب و بههاي تحقی تقویت طرح

 ؛ن متدولوژي و اپیدمیولوژيمتخصصا

 کوریکولوم آموزش  انمندسازي دانشجویان با ناموت نامۀ وین آیینتهیه و تد

 ؛روش تحقیق

 پرداخت پاداش مقاالت در بخش دانشجویی و نظارت  نامۀ بازنگري آیین

 ؛بر اجراي آنها

 از طریق ها  ي کمیتۀ مرکزي و کمیتۀ دانشکدهها دار کردن فعالیت جهت

همایش و  ،ارزشیابی پژوهش و ،آموزشتشکیل واحدهایی در قالب 

 .IT ، روابط عمومی،غرفه و نمایشگاه ،سمینار

 نظارت و ارزیابی عملکرد "و  "الملل روابط بین"اندازي واحد جدید  راه

 با مشارکت دانشجویان؛ "ها کمیته

 آموزشی کامل روش تحقیق با عنوان  تشکیل و اجراي دورةSummer 

School  ؛جاري در مرداد ماه سال 
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 و انتخاب این پورتال به  روزآوري آن یتۀ مرکزي و بهاندازي پورتال کم راه

 ؛ها از سوي وزارت متبوع عنوان الگوي سایر دانشگاه

 تشکیل بانک  ایجاد درگاه الکترونیکی ثبت نام و عضویت در کمیته و

 ؛هاي دانشجویی از اعضاي کمیتهاطالعاتی تحت وب 

 ؛اندازي انجمن پژوهشی دانشجویی سرطان راه 

  پژوهشی با آدرس  _مقاله در مجالت معتبر علمی  60حداقل چاپ

 ؛کمیته

 علمی و  - هاي اجرایی تدوین دستورالعمل منسجم براي کلیه فعالیت

 ؛ها ن و اعالم به کلیه کمیتۀ دانشکدهپژوهشی دانشجویا

 پوستر ( هاي کشوري  مقاالت دانشجویان در همایش تعداد کثیري از ارائه

 ؛)و سخنرانی

 هاي تحقیقاتی دانشجویی خالق پژوهش در طرحتوجه ویژه به اصول ا. 

 )15(نمودار شماره 
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 )16(نمودار شماره 

 

  

  

  

  

  

  

  



   

 79 کرمانشاه  درمانی  -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 

  مرکز رشد فناوري سالمت) 6- 2

  

  

  

  

  

  :تاریخچه و معرفی) 1- 6- 2

گسترش فناوري، کارآفرینی و مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه با هدف 

نت تحقیقات و فناوري در هاي معاو حوزة علوم پزشکی با پیگیري سازي در تجاري

اندازي  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راهبا مجوز رسمی وزارت  1391تیرماه 

احبان ایده در راستاي از وظایف این مرکز شناسایی نوآوران، فناوران و ص. گردید

هاي تخصصی هاي مالی و مشاوره بنیان با ارائۀ حمایت هاي دانش تشکیل شرکت

  .باشد می
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  :رشد مرکز تعریف) 2- 6- 2

 از حمایت منظور به که است اقتصادي رشد ابزارهاي از یکی انکوباتور، یا رشد مرکز

 پا زمینۀ عمومی، تسهیالت و امکانات ارائۀ با و شده تأسیس کرده تحصیل کارآفرینان

 ابزارهاي از امروزه رشد، مرکز از استفاده. کندمی فراهم را جدید هايشرکت گرفتن

 به تحقیقاتی و علمی دستاوردهاي و هاخالقیت تبدیل براي شده رفتهپذی مهم

 امروزه. آیدمی حساب به بنیاندانش کارآفرینی توسعۀ و بازار به ارائه قابل محصوالت

 کشورهاي در هاآن بیشتر که دارد وجود دنیا سراسر در انکوباتور هزار سه از بیش

  .هستند مستقر ژاپن و آمریکا

 از نوپا کوچک هايشرکت به کمک جهت در حمایتی مؤسسۀ یک رشد، مرکز

 جلب با رشد، مراکز. است آموزشی و ايمشاوره و مالی خدمات ارائه طریق

 میزان به هاآن دوام و رشد موجب هاشرکت این براي پذیر،ریسک و اولیه هاي سرمایه

 وفقیتم با را رشد مرکز در استقرار دورة که هاییشرکت. شوندمی درصد 80

  .دهند ادامه خود اقتصادي فعالیت به مستقل طور به توانندمی گذرانند، می
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  ها و واحدهاي مستقرخدمات قابل ارائۀ مرکز رشد به شرکت) 3- 6- 2

ناسب، دسترسی به اینترنت، اختیار گذاشتن فضاي م در :خدمات پشتیبانی) الف

         .انه، سالن جلساتدورنگار، میز و صندلی، امکان استفاده از کتابختلفن و 

هاي مدیریتی، مالی و بازرگانی، حسابداري،  مشاوره ارائۀ :اي خدمات مشاوره) ب

  .دهی مالیاتی و حقوقی توسط واحدهاي شتاب

هاي آموزشی مورد نیاز  گزاري و شرکت در سمینار و کارگاهبر :آموزشی خدمات) ج

  .ها شرکت

هاي  یشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهآزما استفاده از امکانات :خدمات تخصصی) د

     .ها و مراکز تحقیقاتی مختلف در دانشکده

استفاده از وام و اعتبارات فناوري، کمک به دسترسی به  :خدمات مالی و اعتباري) ه

  .گذاري منابع مالی خارجی و جذب سرمایه

 اهداف مرکز رشد) 4- 6- 2

 ؛تحقیقاتی دستاوردهاي سازيتجاري براي بسترسازي  

 ؛جوان محقق نیروهاي خالقیت و نوآوري از حمایت کارآفرینی، زمینه ادایج  

 ؛فناوري بر مبنتی بومی اقتصاد رونق به کمک  

 متوسط و کوچک واحدهاي رشد و گسترش براي الزم فضاي ایجاد 

  ؛صنعتی، کشاورزي و خدماتی هاي فناوري زمینۀ در بنیان دانش

 کارآفرینان جذب براي سبمنا شغلی هايفرصت ایجاد منظور به بسترسازي 

  ؛فناوري مختلف هاي زمینه در دانشگاهی آموختگاندانش و

 ؛بازار به عرضه قابل فناوري فرآیندهاي و محصوالت توسعه و تولید  

 ؛بنیاندانش اقتصاد توسعۀ طریق از جامعه در ثروت افزایش به کمک  
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 ؛دانش بر متکی هايشرکت رشد و رقابت قدرت افزایش  

 هايسطح در فناوري هايشرکت تخصصی مشارکت و حضور افزایش 

  ؛اللملی بین

 از حمایت و فناوري متوسط و کوچک هايشرکت توسعه و ایجاد از حمایت 

فناوري  قاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعۀتحقی هايشرکت و هاسسهمؤ

  .کارآفرینی و

  :رشدمزایاي عضویت در مرکز ) 5- 6- 2

بنیان و سایر قوانین مرتبط،  هاي دانش از شرکتجه به تصویب قانون حمایت با تو

ها  ترین آن بینی شده که مهم ها پیش تسهیالتی براي این دسته از شرکت مزایا و

 :عبارتند از

 خدمات پشتیبانی، آموزشی و ( مندي از خدمات ارائه شده توسط مرکز  بهره

  ؛)هاي تخصصی مشاوره

  سازي  بنیان و تجاري هاي دانش هاي قانون شرکت مندي از مزیت بهره

 ؛فناوري

  ؛بهره مندي از تسهیالت مالی و اعتباري بدون کارمزد و یا با کارمزد پایین 

  ؛المللی هاي داخلی و بین حضور در نمایشگاه 

  ؛مندي از خدمات مربوط به ثبت اختراع و مالکیت فکري بهره 

  ؛ارتباط با سایر مراکز علمی و پژوهشی 

  ؛شداستقرار در فضاي مرکز ر 

  ؛تسهیل در ارتباطات بین الملل 

  ؛معافیت مالیاتی و گمرکی 
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 :سالمت فناوري رشد مرکز فعالیتی يهازمینه) 6- 6- 2

سالمت،  اطالعات فناوري پزشکی، تجهیزات دارویی، فرآیندهاي و فناوري زیست

  .آرایشی و بهداشتیصنایع غذایی، 
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 :وري سالمتمرکز رشد فنا برخی از اقدامات انجام شده در) 7- 6- 2

 ها سازي ساختمان مرکز و فراهم ساختن دفاتر کار شرکتتجهیز و آماده

 ؛استقرار در فضاي مرکز رشد

 در  93پژوهش سال  کسب رتبۀ اول از نظر کمیتۀ فنی در نمایشگاه هفتۀ

 ؛استان کرمانشاه

  برگزاري نشست فناوران با معاونت علمی ریاست محترم جمهور در مرکز

 ؛شدر

 ؛برگزاري نشست فناوران با استاندار محترم کرمانشاه در مرکز رشد 

 هاي مرکز رشد با حضور رئیس تکنو پارك  برگزاري نمایشگاه توانمندي

 ؛ازمیر ترکیه، جهت عقد تفاهم نامه همکاري پژوهش و فناوري

  ؛شوراي فناوري بالینی دانشگاه در مرکز رشدبرگزاري 

 ت غذایی، دارویی، آرایشی بهداشتی با تخصصی محصوال برگزاري کمیتۀ

 ؛گران مطرح استان حضور صنعت

 با برپایی  الورود دانشگاهجدید دانشجویی حضور مرکز رشد در جشن

 ؛نمایشگاه محصوالت مرکز

 سایت فارسی و انگلیسی مرکز به آدرس  اندازي وب طراحی و راه

htc.kums.ac.ir؛ 

 ؛زاحداث سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز در مرک 

  ؛هاي علم و فناوري و مراکز رشد ایران پاركعضویت در انجمن علمی 

 ؛صنعت، دانشگاه، فناوري سالمت با عنوان صدف سالمتاندازي سامانۀ  راه 

 ؛اندازي سامانه وندا جهت اتوماسیون سازي فرآیندهاي اداري فناوران راه 
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 سالمت نوتکیا رویداد ملی کار آفرینی و فناوري ي نخستینبرگزار. 
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  سالمت نوتکیا يو فناور ینیکارآفر یمل دادیرو) 8- 6- 2

 نیا. است یو کار گروه يتوانمندساز ،ينوآور ،يپرداز دهیاي ها مخفف واژه نوتکیا

تا  10 خیت در تارسالم يبار در کشور به ابتکار مرکز رشد فناور نینخست يبرا دادیرو

گران در کنار  صنعت وگذاران  هیحضور سرما .در کرمانشاه برگزار شد 94 وریشهر 14

نخبگان و فعاالن  یمل ادیبن يو اعضا نابرتر کشور، مخترع يها دانشگاه انیدانشجو

 یتوجه انیکمک شا دادیرو نیتر برگزار شدن ا به هرچه باشکوه ،کسب و کار ةحوز

  .کرد

  دادیرو يبرگزار ةنحو )8-1- 6- 2

کنندگان  تشرک اریگذاران در اخت هیگران و سرما توسط صنعت ییها دهای نخست روز

شد و افراد شرکت کننده بعد  یگران گفته م بخش، پانل صنعت نیقرار گرفت که به ا

بر روي  ایو خود  يمحور ةدیا يبر رو ایتوانستند  یم ينفر 5گروه حداقل  لیاز تشک

  .کنند کار ،شد یگذاران ارائه م هیگران و سرما ط صنعتکه توس ییها دهیا

 يکه برا یآموزش يها کارگاه دادیدر طول رو :يکاربرد یآموزش هاي کارگاه     

  .دیبرگزار گرد ،توانست کمک کننده باشد یکسب و کار م کیشروع 

بر اساس آنچه که از  میت لیافراد شرکت کننده بعد از تشک :یمتی کار       

نقشه راه کسب و کار خود  نیدر کنار هم به تدو ،فراگرفته بودند یآموزش يها هکارگا

  .پرداختند

بودند که خود  یکسان انیمرب. ها بودند میت نیدر واقع مشاور انیمرب :انمربی       

  .مهارت داشتند نهیزم نیدر ا ایکسب و کار داشتند و  يانداز راه ۀتجرب

 ،یمیو انجام کار ت یوزشمآ يها روز حضور در کارگاه 5بعد از  تیو اما در نها       
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  .گرفتند یمکسب و کار نوپا را فرا  کی يانداز راه هیشرکت کنندگان اصول اول

  

  :و داوران  انیمدرسان، مرب
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  :سالمت به روایت آمار فناوري رشد مرکز فعالیت هاي) 8-2- 6- 2

  مرکز رشدت علمی در مشارکت اعضاء هیأ): 17(نمودار 

  

  عالیت هاي انجام شده در مرکز رشدرو به رشد فنمودار ): 18(نمودار 
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  حجم مالی قرارداد هاي دانشگاه با صنعت                                              ): 19(نمودار 

  حجم ریالی حمایت هاي مرکز رشد از فناوران): 20(نمودار 
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  و اتاق تمیز سایت شیمی سنتز)7- 2

سنتزي با  بزرگترین سایت تولید مواد ) شیمی سنتز و کلین روم( این پروژه

  .باشد تکنولوژي و ارزش افزودة باال در کشور می

  .هیدروکلراید و دولوکستین پکسول، دونپزیل پرامیتولید سه داروي  :فاز اول

ا با متر مربع فض 70متر مربع فضاي پنل کاري شده و  170بیش از  :مساحت

  .  Dدارویی کالس

با توجه به وجود امکانات  تولید جدیدترین مواد دارویی سنتزيامکان : ها ویژگی

سیساتی مانند دیگ بخار، خط نیتروژن و چیلر اتیلن گلیکول با دماي أکامل ت

   ...و گراد سانتی ۀجدر 20عملیاتی منفی 

توسط  ییدتأ -زارتعاونت تحقیقات و فنآوري وافتتاح توسط مقام محترم م :وضعیت

هاي  در حال واگذاري به شرکت -سازمان غذا و دارو  کارشناسان محترم مواد اولیۀ

   .دانش بنیان دانشگاهی

از محل اعتبارات ) چهار و نیم میلیارد تومان(ریال 000/000/000/45حدود : هزینه

   .وري وزارت بهداشتهاي معاونت تحقیقات و فنا داخلی دانشگاه و کمک

 .هاي دارویی داخلی و خارجی شرکت :نمشتریا
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