
 

.......توزیع فراوانی دانشجویان دانشکده پزشکی به تفکیک رشته تحصیلی در سال -1-1جدول   

  ورودی جدید سایر تعداد دانش آموختگان

 

 رشته تحصیلی

 مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع

 پزشکی مولکولی         

 طب خواب کودکان         

 جراحی عمومی         

 کودکان         

 داخلی         

 بیهوشی         

 زنان و زایمان         

 قلب و عروق         

 روانپزشکی         

 عفونی و گرمسیری         

 پزشکی         

 آناتومی         

 میکروب شناسی         

 انگل شناسی         

 بیوشیمی بالینی         

 باکتری شناسی         

 جمع         

 

 

 

 



 

........توزیع فراوانی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی به تفکیک رشته تحصیلی در سال -2-1جدول   

  ورودی جدید سایر تعداد دانش آموختگان

 

 رشته تحصیلی

 مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع

 ارتودانتیکس         

 اندودانتیکس         

 دندانپزشکی ترمیمی         

 دندانپزشکی اطفال         

 پریودانتیکس         

 پروتزهای دندانی         

 دندانپزشکی         

 تکنسین سالمت دهان         

 جمع         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

......توزیع فراوانی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به تفکیک رشته تحصیلی در سال -3-1جدول   

  ورودی جدید سایر تعداد دانش آموختگان

 

 رشته تحصیلی

 مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع

 پرستاری مراقبتهای ویژه         

 پرستاری در سالمندی         

پرستاریروان            

 پرستاری         

 مشاوره در مامایی         

 مامایی         

 مامایی ناپیوسته         

 جمع         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



......توزیع فراوانی دانشجویان دانشکده بهداشت به تفکیک رشته تحصیلی در سال -4-1جدول   

 

  ورودی جدید سایر تعداد دانش آموختگان

 

تحصیلیرشته   

 مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع

         MPH 

 MPH ( گرایش ارتباطات بهداشتی (         

 مدیریت ارشد         

 مدیریت خدمات بهداشتی         

 بهداشت حرفه ای ارشد         

 بهداشت محیط ارشد         

 آموزش بهداشت         

 بهداشت حرفه ای         

 بهداشت عمومی         

 بهداشت محیط         

 بهداشت ایمنی و مواد غذایی         

 علوم بهداشتی در تغذیه         

 بهداشت عمومی ) ناپیوسته (          

 بهداشت محیط ) ناپیوسته (         

 جمع         

 

 

 



......توزیع فراوانی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی به تفکیک رشته تحصیلی در سال -5-1جدول   

  ورودی جدید سایر تعداد دانش آموختگان

 

 رشته تحصیلی

 مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع

 زیست فناوری         

 فوریتهای پزشکی         

 فوریتهای پزشکی ناپیوسته         

 هوشبری         

 علوم آزمایشگاهی         

 اتاق عمل         

 اتاق عمل ناپیوسته         

 جمع         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...... سال در دانشکده تفکیک به دانشجویان فراوانی نسبی توزیع-6-1 جدول  

  دانشجویان شاغل به تحصیل دانش آموختگان

 

 دانشکده

 تعداد درصد تعداد درصد

 پزشکی    

 دندانپزشکی    

 پرستاری و مامایی    

 بهداشت    

 پیراپزشکی    

 جمع    

 

 

 

......توزیع فراوانی برنامه های مدون و بازآموزی اجرا شده در سال -7-1جدول   

 نوع برنامه تعداد برنامه تعداد شرکت کننده تعداد اساتید و سخنران

 مدون   

حرفه ایکوتاه مدت      

 کنفرانس علمی یکروزه   

 کارگاه   

 سمینار   

 

 

 

 

 

 



توزیع فراوانی وضعیت کالسها و فضاهای آموزشی و کمک آموزشی در سال ......-8-1جدول   

 

سرانه فضای کمک 

 آموزشی

فضای کمک 

 آموزشی

 )متر(

 سرانه فضای آموزشی

فضای 

 آموزشی

 )متر(

تعداد کالس 

 آموزشی

 

دانشجویان تعداد 

 در حال تحصیل

 دانشکده

 پزشکی      

 دندانپزشکی      

 پرستاری و مامایی      

 بهداشت      

 پیراپزشکی      

 جمع      

 

 

 

 

 

 

 


