-4اداره آموزش دانشکده :

 -6تشکلهای دانشجویی دانشکده :

الف)-مدیر امور آموزشی :

الف) بسیج دانشجویی

تلفن33148314 :

خانم آذر آواز

ب) کارشناس رشته پرستاری
خانم زینب خلفی

بسمه تعالي

ب) کانون قرآن
ج) کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفن33148300 :

ج) کارشناس رشته مامایی

 -7امور عمومی:
تلفن33148299 :

خانم مینا حاجی حسینلو

د) کارشناس رشته ها ی تحصیالت تدمیلی
خانم معصومه حسنی

آقای سید اسماعیل بشیری موسوی
تلفن33148310 :

تلفن33148263:

)کارشناس اتاق عمل و هوشبری

-8بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

خانم لیال مهاجر تلفن33148301 :

-مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی

و) کارشناس بالینی مامایی

-مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)

خانم طاهر صذاقت

تلفن33148317 :

-مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
درماني استان زنجان

ز) کارشناس بالینی پرستاری
خانم فاطمه محمدی

تلفن33148299 :

زنجان – شهرک کارمندان –انتهای بلوار مهدوی-دانشکدد

ح) کارشناس پژوهش
ط) خانم نفیسه حدادی

آدرس دانشکده پرستاری و مامایی:

تلفن33148263 :

پرستاری و مامایی

 -5واحدهای مرتبط با آموزش:

تلفن 024-33148100 :

الف) سایت کامپیوتر:خانم رباب رضایی

آدرس ستاد دانشگاه :

تلفن33148327 :

زنجان ،بلوار دکتر یوسف ثبوتی ،پردیس دانشگا علوم

ب)آزمایشگا  :خانم شیرین مزین

پزشدی ،ستاد مرکزی دانشگا

تلفن33148126 :

تلفن 024-330180 :

ج)سالن موالژ33148370::
د)سالن پراتیک :تلفن33148118 :
و) واحد سمعی و بصری :آقای حسن اشرفی
تلفن33148408 :

دانشکده پرستاری ومامایي

تاریخچه

معرفی واحدهای دانشکده

دانشدد پرستاری و مامایی زنجان در سال 1365

الف) حوز ریاست

ب)گروههای آموزشی :

بعنوان اولین واحد آموزش عالی علوم پزشدی استان و

ب) گروههای آموزشی

 -1مدیر گروه های پرستاری

بنام مدرسه عالی پرستاری افتتاح و با جذب  24نفر

ج) ادار آموزش و واحدهای مرتبط

 -مدیر گرو پرستاری مراقبت ویژ  :خانم مهین روحانی

دانشجوی کاردانی شروع بدار نمود .در سال 1366

د) واحدهای اداری مالی و خدمات

عنوان مدرسه عالی به دانشدد تغییر یافت و کاردانی
پرستاری به کارشناسی ارتقاء پیدا نمود و در همین
سال رشته کاردانی مامایی نیز در دانشدد را اندازی
گردید .در سال  1371اولین عضو هیئت علمی در
دانشدد شروع بدار نمود و در حال حاضر دانشدد با
 54نفر عضو هیئت علمی در گرایش های مختلف

) نهادمقام معظم رهبری
و) تشدلهای دانشجویی
الف) حوزه ریاست دانشکده:
ریاست :آقای دکتر مهدی موسائی فرد
تلفن دفتر ریاست33148318 :

فعالیت می نماید .در سال تحصیلی  73-74دور

معاونت آموزشی و مدیر تحصیالت تدمیلی دانشدد

کاردانی تدنسین اتاق عمل ،در سال تحصیلی 80-81

خانم دکتر میترا حجت انصاری

دور کاردانی تدنسین هوشبری و در سال تحصیلی

تلفن 33148312 :

 85-86دور کاردانی فوریتهای پزشدی به رشته های

معاونت پژوهشی دانشدد

دانشدد اضافه گردید .همچنین در سال تحصیلی

خانم دکتر نسرین جعفری

86-87رشته کارشناسی ناپیوسته مامایی را اندازی

تلفن 33148261:

گردید .از سال تحصیلی  87-88رشته های کاردانی

مسئول اموردانشجویی

هوشبری و اتاق عمل به مقطع کارشناسی ارتقاء پیدا

آقای سید اسماعیل بشیری موسوی

نمود

و از سال  88-89رشته کارشناسی ارشد

پرستاری (گرایش مراقبتهای ویژ ) ،همچنین کارشناسی
ارشد مامایی (گرایش مشاور در مامایی ) ازنیمسال
اول سال تحصیلی  92-93را اندازی شد .رشته های
کارشناسی ارشد بهداشت سالمت جامعه و کارشناسی
ارشد داخلی و جراحی از نیمسال اول سال تحصیلی
 93-94را اندازی شد و از نیمسال دوم سال تحصیلی
 94-95نیز رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
به رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشدد  .اضافه
شد.
.

تلفن3333148310 :

تلفن33148357 :
 مدیر گرو پرستاری داخلی و جراحی :خانم فاطمه مرادیتلفن33148354 :
 مدیر گرو پرستاری روان  :خانم زینب قهرمانیتلفن33148351 :
 مدیرگرو سالمت جامعه :خانم معصومه مقدمتلفن33148374 :
 مدیر گرو پرستاری کودکان :خانم مهناز افشین جوتلفن33148371 :
 مدیر گرو اتاق عمل و هوشبری :خانم سهیال ربیع سیاهدلیتلفن33148358 :
 -2مدیر گروه مامایی:
 خانم اللهه احمدنیا تلفن33148320 : -3مسئول اساتید مشاور :
خانم ملیحه جاوید پور

تلفن 3314833:

 -4دفتر توسعه آموزش EDO
 مدیر : EDOآقای اکبر پور رحیمی تلفن33148304 : کارشناس :EDO -5مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش دانشجویی:
 خانم سهیال عباسیتلفن33148367 :
 -6کتابخانه مرکزی دانشگاه
مسئول کتابخانه  :خانم پروانه ابوطالبی
تلفن33156138 :

