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 دانشکده پرستاری ومامایي

 

  

 ه :تشکلهای دانشجویی دانشکد -6

  ( بسیج دانشجوییالف

 کانون قرآنب( 

 کمیته تحقیقات دانشجویی ج(

 

 امور عمومی: -7

 یآقای سید اسماعیل بشیری موسو

 3333114488331100: : تلفنتلفن
 

 بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان-8

 موسویمرکز آموزشی درمانی آیت اله -

 مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر)عج(-

 مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی-

 

 آدرس دانشکده پرستاری و مامایی:

دانشکدد   -انتهای بلوار مهدوی–شهرک کارمندان  –زنجان  

 پرستاری و مامایی

  3333114488110000--002244تلفن : تلفن : 

  آدرس ستاد دانشگاه :آدرس ستاد دانشگاه :

  علوم   علوم زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگازنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگا

  پزشدی، ستاد مرکزی دانشگا پزشدی، ستاد مرکزی دانشگا 

  333300118800--002244  تلفن :تلفن :

 آموزش دانشکده : اداره-4

  مدیر امور آموزشی :مدیر امور آموزشی :--الف(الف(

  3333114488331144: : تلفنتلفن                    آذر آواز آذر آواز خانم خانم 

    ستاریستاری( کارشناس رشته پر( کارشناس رشته پربب

  3333114488330000: : تلفنتلفن              زینب خلفیزینب خلفیانم انم خخ

                                                    ( کارشناس رشته مامایی( کارشناس رشته ماماییجج

  3333114488229999: : تلفنتلفن            مینا حاجی حسینلومینا حاجی حسینلوخانم خانم 

  رشته ها ی تحصیالت تدمیلیرشته ها ی تحصیالت تدمیلی  ( کارشناس( کارشناسدد

  3333114488226633::تلفنتلفن            معصومه حسنیمعصومه حسنیخانم خانم   

  هوشبریهوشبریو و   اق عملاق عملتتاا  (کارشناس (کارشناس   

  3333114488330011: : تلفنتلفن      مهاجرمهاجرخانم لیال خانم لیال 

  ( کارشناس بالینی مامایی( کارشناس بالینی ماماییوو

  3333114488331177: : تلفنتلفن              طاهر  صذاقت طاهر  صذاقت خانم خانم 

  ( کارشناس بالینی پرستاری ( کارشناس بالینی پرستاری زز

  3333114488229999: : تلفنتلفن            محمدیمحمدی  فاطمهفاطمه  خانمخانم

  کارشناس پژوهشکارشناس پژوهش( ( حح

  3333114488226633: : تلفنتلفن            یینفیسه حدادنفیسه حداد  خانمخانمط( ط( 

  واحدهای مرتبط با آموزش:واحدهای مرتبط با آموزش:  --55

  رضاییرضاییخانم رباب خانم رباب ::کامپیوترکامپیوتر  سایتسایت( ( الفالف

  3333114488332277: : تلفنتلفن  

    خانم شیرین مزینخانم شیرین مزین(آزمایشگا : (آزمایشگا : بب

  3333114488112266: : تلفنتلفن

  3333114488337700::::(سالن موالژ(سالن موالژجج

  3333114488111188: : تلفنتلفن(سالن پراتیک: (سالن پراتیک: دد

      اشرفیاشرفی  حسن حسن   ( واحد سمعی و بصری: آقای( واحد سمعی و بصری: آقایوو

  3333114488440088: : تلفنتلفن

  



  

 

 ب(گروههای آموزشی :

 پرستاری های مدیر گروه -1

  مهین روحانیمهین روحانیخانم خانم     ::ویژ  ویژ  مراقبت مراقبت مدیر گرو  پرستاری مدیر گرو  پرستاری   --

      3333114488335577    تلفن:تلفن:

فاطمه مرادی فاطمه مرادی خانم خانم   ::مدیر گرو  پرستاری داخلی و جراحیمدیر گرو  پرستاری داخلی و جراحی  --

  3333114488335544تلفن:  تلفن:  

    روان : خانم زینب قهرمانیروان : خانم زینب قهرمانیپرستاری پرستاری   مدیر گرو مدیر گرو   --

  3333114488335511تلفن:  تلفن:  

  معصومه مقدممعصومه مقدم  سالمت جامعه: خانم   سالمت جامعه: خانم مدیرگرومدیرگرو  --

  3333114488337744تلفن:  تلفن:  

  خانم مهناز افشین جوخانم مهناز افشین جو  ::پرستاری کودکانپرستاری کودکان  مدیر گرو مدیر گرو     --

  3333114488337711تلفن:  تلفن:  

  خانم سهیال ربیع سیاهدلیخانم سهیال ربیع سیاهدلی: : مدیر گرو  اتاق عمل و هوشبریمدیر گرو  اتاق عمل و هوشبری  --

  3333114488335588تلفن:  تلفن:  

 مدیر گروه مامایی: -2

  3333114488332200تلفن:  تلفن:          اللهه احمدنیااللهه احمدنیا  خانمخانم  --

 : مسئول اساتید مشاور -3

  33331144883333تلفن :تلفن :                ملیحه جاوید پورملیحه جاوید پورخانم خانم 

 EDOدفتر توسعه آموزش  -4

  3333114488330044تلفن: تلفن: آقای اکبر  پور رحیمی آقای اکبر  پور رحیمی : :   EEDDOOمدیرمدیر  --

  : : EEDDOOکارشناس کارشناس   --

 :پژوهش دانشجوییو ات قتحقیکمیته   مسئول -5

  سهیال عباسیسهیال عباسیخانم خانم   --

 3333114488336677 تلفن:تلفن:  

 کتابخانه مرکزی دانشگاه  -6

  ابوطالبیابوطالبی  پروانهپروانه  خانمخانممسئول کتابخانه : 

  3333115566113388تلفن: تلفن: 

 

  

  معرفی واحدهای دانشکدهمعرفی واحدهای دانشکده

  حوز  ریاستحوز  ریاستالف( الف( 

  گروههای آموزشیگروههای آموزشی  ب(ب(

  حدهای مرتبطحدهای مرتبطادار  آموزش و واادار  آموزش و وا  ج(ج(

  واحدهای اداری مالی و خدماتواحدهای اداری مالی و خدمات  د(د(

    نهادمقام معظم رهبری  (

  تشدلهای دانشجوییتشدلهای دانشجویی  و(و(

  

  الف( حوزه ریاست دانشکده:الف( حوزه ریاست دانشکده:

    آقای دکتر مهدی موسائی فردآقای دکتر مهدی موسائی فرد  ::ریاست

  3333114488331188: : دفتر ریاستدفتر ریاست  تلفنتلفن

  دانشدد  و مدیر تحصیالت تدمیلی آموزشیمعاونت 

 خانم دکتر میترا حجت انصاری

 33148312تلفن : 

 دانشدد  معاونت پژوهشی

  خانم دکتر نسرین جعفری خانم دکتر نسرین جعفری 

  3333114488226611تلفن :تلفن :

  دانشجوییدانشجوییرراموامو  مسئولمسئول

  آقای سید اسماعیل بشیری موسویآقای سید اسماعیل بشیری موسوی

  33333333114488331100تلفن: تلفن: 

 تاریخچه

  11336655ی زنجان در سال ی زنجان در سال ایایدانشدد  پرستاری و مامدانشدد  پرستاری و مام

بعنوان اولین واحد آموزش عالی علوم پزشدی استان و بعنوان اولین واحد آموزش عالی علوم پزشدی استان و 

نفر نفر   2244تاح و با جذب تاح و با جذب بنام مدرسه عالی پرستاری افتبنام مدرسه عالی پرستاری افت

  11336666دانشجوی کاردانی شروع بدار نمود. در سال دانشجوی کاردانی شروع بدار نمود. در سال 

عنوان مدرسه عالی به دانشدد  تغییر یافت و کاردانی عنوان مدرسه عالی به دانشدد  تغییر یافت و کاردانی 

پرستاری به کارشناسی ارتقاء پیدا نمود و در همین پرستاری به کارشناسی ارتقاء پیدا نمود و در همین 

سال رشته کاردانی مامایی نیز در دانشدد  را  اندازی سال رشته کاردانی مامایی نیز در دانشدد  را  اندازی 

اولین عضو هیئت علمی در اولین عضو هیئت علمی در 11337711  گردید. در سال گردید. در سال 

دد  شروع بدار نمود و در حال حاضر دانشدد  با دد  شروع بدار نمود و در حال حاضر دانشدد  با دانشدانش

نفر عضو هیئت علمی در گرایش های مختلف نفر عضو هیئت علمی در گرایش های مختلف     5544

دور  دور    7744--7733در سال تحصیلی در سال تحصیلی     فعالیت می نماید.فعالیت می نماید.

  8811--8800کاردانی تدنسین اتاق عمل، در سال تحصیلی کاردانی تدنسین اتاق عمل، در سال تحصیلی 

  دور  کاردانی تدنسین هوشبری و در سال تحصیلیدور  کاردانی تدنسین هوشبری و در سال تحصیلی

ته های ته های دور  کاردانی فوریتهای پزشدی به رشدور  کاردانی فوریتهای پزشدی به رش  8866--8855  

  دانشدد  اضافه گردید. همچنین در سال تحصیلی دانشدد  اضافه گردید. همچنین در سال تحصیلی 

رشته کارشناسی ناپیوسته مامایی را  اندازی رشته کارشناسی ناپیوسته مامایی را  اندازی 8877--8866

رشته های کاردانی رشته های کاردانی   8888--8877گردید. از سال تحصیلی گردید. از سال تحصیلی 

هوشبری و اتاق عمل به مقطع کارشناسی ارتقاء پیدا هوشبری و اتاق عمل به مقطع کارشناسی ارتقاء پیدا 

رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی ارشد   8899--8888نمود  و از سال نمود  و از سال 

(، همچنین کارشناسی (، همچنین کارشناسی پرستاری )گرایش مراقبتهای ویژ پرستاری )گرایش مراقبتهای ویژ 

ارشد مامایی )گرایش مشاور  در مامایی ( ازنیمسال ارشد مامایی )گرایش مشاور  در مامایی ( ازنیمسال 

رشته های رشته های   ..را  اندازی شدرا  اندازی شد  9933--9922اول سال تحصیلی اول سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد بهداشت سالمت جامعه و کارشناسی کارشناسی ارشد بهداشت سالمت جامعه و کارشناسی 

از نیمسال اول سال تحصیلی از نیمسال اول سال تحصیلی       ارشد داخلی و جراحیارشد داخلی و جراحی

از نیمسال دوم سال تحصیلی از نیمسال دوم سال تحصیلی     وو  شدشدرا  اندازی را  اندازی   9944--9933

یز رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس یز رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس نن  9955--9944

اضافه اضافه   دانشدد .دانشدد .  به رشته های مقطع کارشناسی ارشدبه رشته های مقطع کارشناسی ارشد

  شد.شد.
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