
زانكؤي 
كرماشاني 
پزيشكي

2018

خاوةني  بریؤكة  و  ثرؤذة  و  داهَينان

ثة رتوكي  زانياريةكاني



Photo by: Ali Doosti 

In The Name 

Of Allah

The All Merciful

The Most Compassionate

 به نام
خداوند

بخشنده 
مهربان 

به  ناوی
 خوای

 گه وره و
میهره بان



KUMS 
 هانت  دةدا  بؤ  
دةسكةوتي  زياتر

فريق املشروع:      

  MD, PhD, FCPM ،مدير المشروع : علي رضا احمدي
 المترجمون      : د. يداله بهرامي، د. بهمن مهربان، عباد اهلل احمدي، طيبة نجفي، 

                     احسان پروين، معصومه تمسکی
رئيس التحرير   : الدكتور يداله بهرامي، نوشين قهوئی

مدير الفن        : فرانک وكيلی فر
جرافيک         : فرانک وكيلی فر

تصوير           : عباد اهلل احمدي
الطباعة          : سارينا الناشر

الناشر:

مكتب نائب المستشار لالستراتيجيات العالمية والشؤون الدولية جامعة كرمانشاه 
للعلوم الطبية )KUMS(، المبنى رقم 1، شهيد بهشتي بلف.، كرمانشاه.

.Building No. 1, Shahid Beheshti Blv., Kermanshah
الرمز البريدي: 1417485176

P.O.Box: 54176-3761
هاتف:  43445383 )98-83(+
فاكس: 76086383 )98-83(+ 

 gsia@kums.ac.ir :إميل
ISBN: 978-600-8503-12-5

سَلوتان   لَي  بَيت  لة  زانكؤي  كرماشانةوة  بؤ  زانسيت  
kums(.  تاكة  زانكؤي  ثزيشكي  بةناوبانطة  و   ثزيشكي  )
سةركةوتووة  لة  خؤرئاواي  ئرَیان  و  لة  رؤذهةاَلتي  ناوةِراست  
وة  يةكَيكة  لة  طةورةترين  بنكةكاني  مةشق  و  توَيذينةوةي  
ثزشكي  لة  ئرَیان  وة  هةروةها  بة  يةكَيك  لةو  زانكؤ  ثزيشكيانة  
نةوة  و   دةنرَيت  كة  زؤرترين  خزمةتطوزاري  و  حةوا دا
ضاودَيري  نةخؤش  و  زانسيت  بنةِرةتي  و  توَيذينةوةي  جيهاني  
  بةرجةستة  دةكرَيت.  ئَيمة  ثابةندين  بة  بةخشيين   تَيدا
دَلنيايي  لة  بوارةكاني  ئةكادميي  و  زانسيت  توَيذينةوة  و  
داهَينان.  سةرةِراي  خزمةتطوزاري  تةندروسيت  بة  هةموو  

ضينَيك  لة  كؤمةَلطادا.
kums(  هاوكارَيكي  ضاالكة  لة  طةَل  واَلتاني  تر  لةم  ثَيناوةدا.  لة  ماوةيةكي  كورتتدا  ئةوة  روون  دةبَيتةوة  كة   (
)kums(  ضةندة  طةشةي  كردووة  لة  رووي  خوَيندن  و  دؤخي  كارةوة  كة  لة  ئةجناميدا  كاريطةري  لة  سةر  سةرجةم  

بووارةكاني  توَيذينةوةي  ذياني  كؤمةاَليةتي  دةبَيت.
ضونكة  ئةندامَيكة  لة  رَيكخراوي  تةندروسيت  نيشتماني  وة  بةهؤي  ثابةندبووني  بة  سياسةتةكاني  تةندروسيت  
ي  طوجناو   kums(  بةرةو  ثَيشضووة  و  ثارَيزطاري  كردنة  لة  منونةي  بونيادي  و  كارطرَیِ نيشتمانيةوة  ئاماجني  )
هةروةهامامةَلةكردن  لة  ضوارضَيوةي  رَيكخراوي  تةندروسيت  نيشتماني  بة  مةبةسيت  بةشداري  كردن  لة  بَلوكردنةوةي  
بةندة  زانستية  بةناوبانطةكان  وة  نةرمي  نواندن  لة  بةرةوثَيشضووني  زانست  لة  ثَيناو  دوو  ئاماجني  نيشتماني  و  جيهاني.  

محمود رضا مرادی،  دكتَورا  لة  ثزيشكى
سةرَوكى  زانكَوى  كومس

نامةَيك  لة   سةرؤكي  زانكؤوة:
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سَلوتان  لَي  بَيت:
  )kums  ئةم  كتَيبة  زانياري  بنةِرةتي  لة  بارةي  زانكؤي  كرماشان  بؤ  زانستية  ثزيشكيةكان    )كومس
لةخؤيطرتووة,  دةربارةي  مَيذوو,  بةرنامة،  كؤلَيذةكان,  خوَيندكاران,  كارمةندان,  ثاشكؤ  و  نيشتةجَيبوون.  

هةموو  زانيارييةكانيش  لة  سةرضاوةي  باوةِرثَيكراوةوة  وةرطریاوة  بؤ  ساَلي  2017.  
هةروةها  سةرجةم  زانيارييةطشتيةكان  لة  بارةي  زانكؤ  و  يةكةي  كارطرَیِي    و  ضاالكيةكاني  لة  خودي  ئةم  
لينكةي  خوارةوة  خراوةتة  روو.  ئةم  لينكةش  هةموو  زانيارييةكاني  تايبةت  بة  زانكؤ,  توَيذينةوة,  زانست  
و  زانيارييةكاني  تَيداية.  كة  بؤ  زانياري  زياتر  دةتوانيت  ثةيوةندي  بة  بةرَيوةبةرَييت  ثةيوةندييةكاني  

دةرةوةي  زانكؤ  وة  بكةين.

http://gsia.kums.ac.ir/en  :سايت
ذمارةي  تةلةفؤن:  833-835-66-96-  )98+(

هةروةها  لرَیةش  دةتوانن  ثةيوةندميان  ثَيوة  بكةن
gsia_kums  :ئينستاطرام

:gsia_kumsتليطرام
رةمزي  بةريد:1917485176
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لة بارةي  كرماشانةوة:
شاري  كرماشان  ثايتةخيت  ثارَيزطاي  كرماشانة,  دةكةوَيتة  
بةشي  خؤرئاواي  ئرَیانةوة.  ئةم  شارة  يةكَيكة  لة  شارة  
سةرةكي  و  طةورةكان  لة  رؤذئاواي  واَلت  لة  رووي  
ذمارةي  دانشتوانةوة,  كة  ذمارةكةي  دةطاتة  نزيكةي  
يةك  مليؤن  كةس.  لة  سةدةي  ضوارةمي  زايين  لة  ذَير  
دةسةاَلتي  ساسانيةكان  ئةم  شارة  طةشةي  كرد.  كرماشان    
دةكةوَيتةقةدثاَلي  زجنریة  ضياي  زاطرؤسةوة  بة  دووري  
525  كلم  لة  خوارووي  رؤذئاواي  تاران.  خاوةني  كؤمةَلَيك  
لة  سروشت  و  شوَيين  مَيذووية.  هةروةها  بووني  هةندَيك  
شوَينةواري  مَيذووي  و  سروشيت  لة  نَيو  شارةكة  و  
دةوروبةري  بة  دي  دةكرَيت  هةروةها  خاوةني  ضَيذ  
و  كةش  وهةوايةكي  طوجناوة.  خةَلكي  كرماشان  زمان  
شریين  و  ميوان  دؤسنت.  زماني  ئاخافتنيان  هةردوو  
زماني  كوردي  و  فارسية,  جواني  سروشت  لة  ثاَل    زماني  
يان   دانشتواني  و  كةسايةتية  روحي  و  ئاينيةكان  وا
كردووة  كة  جوانيةكي  تايبةت  بةم  ناوضةية  ببخشَيت.  
كرماشان  خاوةني  مَيذوويةكي  دةوَلةمةندة  لة  رووي  
رؤشنبریي  و  شارستانيةتةوة,  شوَينةوارة  مَيذوويةكةي  
   ة لرَی يةتي   ني  مرؤظا ذيا كة      تةوة دةكا روون      ئةوة

طةِراوةتةوةبؤ  ثَيش  زاين.

9

)تاوقوسان(  دةكةوَيتة  شاري  كرماشانةوة،  كؤمةلَيك  نوسراوي  سةربةردينن،  كة  مَيذووةكةيان  دةطةِرَيتةوة  بؤ  سةردةمي
 َييمثراتؤرييةتي  ساسانييةكان  لة  نَيوان  سااَلني  )226  تا  650  ز(  لة  ئرَیان.
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لة بارةي  كومس  )kums( ةوة:
زانكؤي  كرماشان  بؤ  زانسيت  ثزيشكي  لة  ساَلي  1968  وةك  خوَيندنطةيةكي  ثةرةستاري  كرايةوة,  دواتر  لة  ساَلي    1975وةكو  
كؤلَيذي  ثزيشكي  و  دواي  شؤِرشي  ئيسلمي  لة  ساَلي  1985  بوو  بة  زانكؤيةكي  ثزيشكي.  ئَيستا  خاوةني  391  كاديري  وانةبَيذيية  و  
4657  خوَيندكار  لة  سةرجةم  بوارة  ثزيشكيةكان  لة  كؤلَيذي  كومس  )kums(    وانة  دةخوَينن  و  خةريكي  وانةي  فرَیكارين  لة  

نةخؤشخانة  فرَیكارييةكاندا.
زانكؤ  هةستاوة  بة  رَيكخسنت  و  هةماهةمطي  ضاالكي  فرَیكردن  و  راهَينان  و  توَيذينةوةي  ثزيشكي  لة  بواري  ضاودَيري  ثزيشكي  

خشتةي 1:  تايبة متةندي  كؤلَيذةكاني  زانكؤي  كرماشان  بؤ  زانسيت  ثزيشكي
ذمارةى  خوَيندكار 2017ذمارةى  بةرنامةذمارةى  ئةندامانى  كَولَيذساَل  دامةزراندنكَولَيذةكان

19762013261553ثزيشكى

200212412دةرمانسازى

2008421428ثزيشكى  ددان

1967316667ثةرستارى   و  ماماني

2008268672زانستى  ثزيشكى  ياريدةدةر

19973411630تةندروستى  طشتى

20133188ثةرستاري )سنقور(

لة  سةرجةم  شوَينةكاني  هةرمَيي  كرماشان.  سةرةِراي  فرَیكردن  و  ضارةسةركردن,    هةروةها  هةنطاوي  لة  بوارةكاني  وةكو  
توَيذينةوة  و  داهَينان    ناوة  لة  ثَيناو  طةشةي  زانسيت  ثزيشكي  ياريدةدةري  و  ثةرةستاري.  زانكؤ  باشرتين  خزمةتطوزاري    زانسيت  
و  تةكنةلؤذي    نوَي  لة  واَلتدا  لة  ثَيناو  طةشةي  تةندروسيت  طشيت  بة  شَيوةيةكي    سرتاتيذي  و  ثَيوانة  زانستيةكان  ثَيشكةش  

دةكات.
زانكؤي  كرماشان  بؤ  زانسيت  ثزيشكي  هةشت  ياريدةدةري  بؤ  سةرؤكي  زانكؤ  هةية،  شةش  كؤلَيذ  )خشتةي1(,  وة  حةظدة  
نةخؤشخانة.  كة  حةوت  لةو  نةخؤشخانانة  لة  ناو  شاري  كرماشانن,  ئةواني  تريش  دةكةونة  شارؤضكةكاني  تري  ثارَيزطاكةوة  

لةوانة:  ئيسلم  ئاباد,  ثاوة,  جوانِرؤ،  سةرثَيَل  زةهاو,  سونقور،  سةحنة،  قةسري  شریين,  كةنطاوةر،  طةيلني  غةرب,  هةرسني.
  2013 18  مارسي   222ئةندامي  رَيكخراوي  طةشةكردني  زانكؤي  زانستة  ثزيشكيةكان  لة   لة  كؤبوونةوة  و  دةنطداني  
ثلةي بة        طةيشتوة تا    و    يوة بِر شي   با ثلةي   ني   ما ئةندا زؤرينةي   دةنطي   بة   ثزيشكي   نسيت   زا بؤ   ن   شا نكؤي  كرما ا  ز
 )type  I  unIversIty(.  داني  ثَيدا  نرا  كةئةمةش  ثاَلثشتَيكي  نيشتمايي  بوو  بؤ  ئةم  زانكؤية  لة  هةمان  ساَل  سةرةِراي  
 rAD(  ي  فرَیكاري  ثلةي  يةكةمي  بة  دةست  هَينا  لة  ريزبةندي  زانسيت  زانكؤكان  )kums(  ئةمةش  كارطرَیِي  كومس
plAn( .  هةروةها  لة  ريزبةندي  ثةروةردةيي  طشيت  زانكؤكان  لة  ساَلي  2011  بة  هةمان  شَيوة  )kums(  ثلةي  يةكةمي  بة  
دةست  هَينا  لة  نَيو  زانكؤكاني  خؤرئاواي  ئرَیان,  هةروةها  تواني  ثلةي  شةشةم  لة  دةست  بهَينَيت  لة  بواري  طةشةكردي  ضؤنايةتي  

زانسيت  لة  نَيوان  زانكؤكاني  واَلتدا.
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طرنطي  ئةم  دامةزراوةية:
ئاماجني)kums(    هانداني  توَيذةران  و  خوَيندكاراني  فرَیكاريية  ئةوانةي  كة  لة  بواري  خوَيندندا  سةركةتوون,  ثاَلثشيت  
كردني  ئةو  زانستةي  كة  دةخيوَينن  لة  طةَل  ئةو  كؤمةَلطايةي  كة  مامةَلةي  لَة  طةَلدا  دةكةن.  هةروةها  ثابةندة  بة  ثَيشكةش  كردني  
هةنطاوةكاني  و  ضؤنايةتي  و  ضةندايةتي  لة  زانسيت  ثزيشكي    بؤ  دابينكردني  ذينطةيةكي  لة  بار  لة  ثَيناو  طةشةثَيداني  توَيذينةوة  و  

رؤشنبریي  ئةكادميي  بؤ  باشرتكردني  سيستةمي  ضاودَيري  تةندروسيت  لة  ئَيستادا.
ئَيمة  ثابةندين  ئاَلوطؤِركردني  زانياري  لة  نَيوان  فرَیخوازان  و  ئةنداماني  دةستةي  مامؤستايان  لة  ذينطةيةكي  طشتطری  و  هاوكاريدا  

ضونكة  كةسي  شارةزا  و  بة  توانا  ثَي  دةطةيةنَيت  لة  ثَيناو  رووبةِرووبوونةوةي  هةر  ئةطةرَيك  كة  لة  داهاتوودا  روو  بدات.
ئةمة  كؤمةَلطةيةكة  لة  نَيوان  دةستةيةكي  ئةكادميي  بااَلي  زانكؤ  بةشَيوةيةكي  سةرةكي  لة  طةَل  شارةزاياني  ثراكتيكي  بؤ  

دامةزراوة  كة  لة  طةَل  مَيذوو  شوَين  و  وَينةي  بضووكي  جؤراوجؤر  لة  جيهاندا  كاتَيك  لة  داهاتوودا  خوَيندكار  تةواو  دةبَيت.

ئاماجنمان:
ئاماجني  سرتاتيذي  كومس  )kums(    لةم  ثَينج  خاَلةدا  ئةوة  روون  دةكاتةوة  كة  ضوارضَيوةي  دياريكراو  لة  مينحةي  خوَيندن  و  

توَيذينةوةي  كؤمةَلطة  دةخاتة  روو,  بؤية  )kums(  بِرياري  داوة  بةم  خااَلنةي  خوارةوة:
•  ئامادةكاري  بؤ  هةر  ئةطةرَيك  كة  لة  دواِرؤذدا  لة  سةر  زانسيت  ئةمِرؤ  رووبدات.

•  ثشتطریي  خوَيندكار  بة  مةبةسيت  سةركةوتن.
•  ثةرةثَيداني  دامةزراوة  توَيذينةوةيةكان

•  ضاككردنةوةي  بةشداربواني  كؤمةَلطة  و  بةرةو  ثَيش  ضوون

ديدطا:
ديدطامان  بريتية  لةوةي  كة  زانكؤيةكي  منوونةي  توَيذينةوةي  طشيت  و  مةشق  ثَيكردني  كاديراني  داهَينراو  بن،  لة  سةر  
بنةماي  كؤمةَلَيك  بنةماي  بةرفراوان  كة  كاريطةري  هةبَيت  لة  سةر  يةكرت  و  دواتر  لة  سةر  جيهان.  بؤ  دَلنيابوون  لةم  ئاماجنة,  كومس  

)kums(  هةنطاوي  نا  لة  ثَيناوة    ئةم  ئاماجنانةي  خوارةوة  لة  بةرذةوةندي  خوَيندكاران  و  كؤمةَلطة  و  واَلت  و  دواتر  جيهان:
•  وةرطرتين  تواناي  ثَيويست  لة  ثَيناو  ثَيشكةش  كردني  خزمةتطوزاري    زانسيت  بااَل  بؤ  ثةرةثَيداني  دؤخي  ئةكادميي  و  

هةرمَيي  و  جيهاني.
•  هةستان  بة  رؤَلَيكي  ضااَلك  بة  مةبةسيت  متمانة  ثَيكردن  بة  كارةكامنان  لة  زانست  و  توَيذينةوةي  زانسيت  و  بَلوكردنةوةي  

بابةتي  زانسيت  لة  طؤظارة  نَيودةوَلتيةكان.
•دةستةبةركردني  ضارةسةركردني  تةندروسيت  تاكةكةسي  لة  كؤمةَلطا  لة  كاتي  ثَيويستدا  ثَيداويستية  ثزيشكةكاني  بؤ  دابني  
بكرَيت,  سوود  ورطرتن  لة  تةكنةلؤذياي  سةردةم  لة  ثَيناو  دةستةبةركردني  ثَيداويسيت  سةرةكي  ثزيشكي  و  ضاككردنةوةي  جؤري  

لةخزمةتطوزاريية  ضاودَيريية  تايبةتية  ثزيشكيةكان.

ئامانج  و  ئةركة  سةرةكيةكان:
ئامانج:

•  ثةرةثَيداني  ئارةزومةندانةي  خوَيندكار  لة  ماوةي  خوَيندن  و  توَيذينةوةي  زانسيت  و  زانسيت  ثزيشكي  و  
زانسيت  هاوكاري    بؤ  هاوكاريكردني  واَلت  بةمةبةسيت  بةرةو  ثَيشضوني  اليةني  ثزيشكي.

•  بونيادناني  ثاشكؤي  توَيذينةوة  بةمةبةسيت  خستنة  ِرووي  هةر  ئةطةرَيكي  نةخوازراو  و  زيادكردني  تواناي  
زانسيت  بؤ  رووبةِرووبونةوةي  هةر  كَيشةيةكي  تةندروسيت.

•  ثةرةثَيداني  بنكة  تةندروستيةكان  لة  كؤمةَلطادا  لة  ضوارضَيوةي  بنكةكاني  ضارةسةر  و  بنكةكاني  ضاودَيري  
تةندروسيت  ثةيوةست    بةوانةوة

ئةركةكان:
•  راهَيناني  خوَيندكار  لة  هةموو  بوارة  جياوازةكاني  زانسيت  ثزيشكي  هاوكاري  هةروةها  ثةرةثَيداني  ثزيشكي  

طؤمةَلكةيي.
•  بةستين  ثةيوةندي  لة  طةَل  زانكؤكاني  تر  بة  مةبةسيت  ئاَلوطؤِركردني  راهَينةران  و  خوَيندكاران  لة  ناوةوة  و  

دةرةوةي  واَلت.
•  بةستين  كؤِر  و  كؤبوونةوةي  زانسيت    و  زانياري.

•  نوسني  و  وةرطرَیِاني  كتَيب  و  بَلوكردنةوةي  طؤظار  لة  بوارة  جؤراوجؤرةكاني  زانسيت  ثزيشكي  دا.
•  هةوَلدان  لة  ثَيناو  جَيبةجَي  كردني  سياسةتي  وةزارةتي  تةندروسيت  و  سةرثةرةشيت  كردني  هةوَلةكان  
بةمةبةسيت  بةرةوثَيشضوني  تةندروسيت  طشيت    لة  ضوارضَيوةي  جَيبةجَيكردني  بةرنامةي  تةندروسيت  و  تايبةت  
لة  بواري  تةندروسيت  ذينطةيي  و  بنةبِركردني  نةخؤشي  و  تةندروسيت  خَيزاني  و  قوتاخبانة  و  رَينمايكردنيان  
لة  سةر  تةندروسيت  طشيت  و  دَلنيابوون  لة  سةر  ثَيوةرةكاني  ضاودَيري  ثزيشكي  طشيت  تايبةت  لةوانةش  دايكان  و  

مندااَلن.
•  ئاطاداركردنةوة  و  ِرَينمايي  دان  بة  اليةني  هةماهةنط  كار  لة  دةستنيشانكردني  ئةو  شوَينانةي  كة  ثَيويسيت  

زياتريان  بة  ضاودَيري  تةندروسيت  زياتر  هةية.
•  سةرثةرةشيت  كردني  توَيذينةوةي  دميوطرافيا  و  شيكردنةوةي  ذمرَیياريانةي  ئةو  ئةجنامة  لة  بةرنامةي  

تةندروسيت  لة  ثَيناو  تَيطةيشتين  ضةندايةتي  و  ضؤنايةتي  ضاالكي  تةندروسيت. 
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بةها  بنةِرةتييةكان
هاوكاريكردن:

زانكؤى  كرماشانى  زانستى  ثزيشكى  هاوكارة  لة  ثَيناو  هةستانةوةى  كؤمةَلطا  لة  سةر  بنةماى  هاوبةش  
لة  نَيوان  خوَيندكار  و  بنةماى  هةل  كار  و  حكومةت  و  رَيكخراو  و  دَلنياى  كؤمةاَليةتى  لة  ثَيناو  خزمةتى  

زياترى  كؤمةَلطةدا.

جؤريةتى:
لة  كاتى  وةرطرتنى  خوَيندكاردا  زانكؤ  هاوكار  و  هةماهةنطة،  كومس  ئامادةية  هةموو  بریؤكة  جياوازةكان  

لةطةَل  بری  و  باوةِرى  ِرؤشنبریى  لةخؤ  بطرَيت.

كؤمةَلطةى  ئاكارى:
كومس  بِرواى  بة  بنةماى  كةسايةتيية  لة  هةموو  تاكةكانى  نَيو  كؤمةَلطةدا  وة  بة  ِرَيزةوة  مامةَلة  بكات  
و  هةموو  ئةركةكان  بة  ِرَيز  و  ئةمانةتةوة  بة  يةكسانى  دابةش  بكرَيت  لةسةر  بنةماى  ثاكى  و  كَيرِبكَى  و  لة  

نَيوان  تاكةكاندا.

ثَيشكةوتن:
كومس  هةوَلَيكى  زؤر  دةدات  بؤ  ئةجنامدانى  كارى  نوَى  و  داهَينان  لة  ثَيناو  لَيكؤَلينةوة  لة  ئةجنامة  

بااَلكان  لة  باشرتين  كوالَييت  لة  سةرجةم  بوارةكاندا.

زانست:
كومس  دةستخستنى  زانيارى  ئاراستةكردن  بة  ئةركى  خؤى  دةزانَيت  لة  اليةكةوة  لة  نَيوان  تيؤرى  و  
ثراكتيكى  لة  اليةكى  ترةوة  لة  نَيوان  طةشةى  هزر  و  ِرةخنةدا  هةروةها  دةستةبةركردنى  ثةروةردةيةكى  

ضاالك,  بةرثرسيارييةتى  زياتر  و  هاندانى  حةزو  ئارةزووةكان  بؤ  زانست  لة  ثَيناو  ذيانَيكى  سادةدا.

دةرفةت:
لة  ثَيناو  طةشةكردنى  تواناكان  و  زانست  كومس  دةرفةتى  ِرةخساندوة  بؤ  بةشدارى  كردنى  كؤمةَلطا،  

دروست  كردنى  سةركردة  لة  ثَيناو  هةستانةوةو  سةركةوتن.  

)kums(  تواناكانى  كومس

كومس  )kums(  خاوةنى  توانايةكى  تايبةت  و  كاريطةرة  لةوانة:

•   بوونى  كؤمةَلَيك  لقى  جياواز  بؤ  ِراهَينانى  ثسثؤِرى  ثزيشكى  لة  كؤمةَلطةدا.
•   ضاالكيةكانى  نةخؤشخانةى  ئيمام  ِرةزا  )ع(  طةورةترين  نةخؤشخانةية  لة  ِرؤذئاواى  ئرَیان  هةروةها    

لة  بةرزترين  ثلةبةندنى    نةخؤشخانةكانى  ئرَیانداية .
•   ضاالكى  ناوةندنى  نةشتةرطةرى  )خوَين  و  دَل  و  هةناو(،  لة  نةخؤشخانةى  ئيمام  عةل  )ع(.

•   ضاالكى  ناوةندندى  ضاندنى  طورضيلة.
•   جَيبةجَى  كردنى  بةرنامةى  فرَیكارى  بؤ  ثةرةستارى  لة  ثَيناو  زياتر  طشتطری  بوون  لة  ِرؤذئاواى  ئرَیان.
•   بوونى  ناوةندنى  سةرةكى  ضارةسةرى  بريندارى  لة  نةخؤشخانةى  تالةقانى،  ئامادة  و  لةبارة  لة  
ثَيناو  طةشةى  ضاودَيرى  تةندروستى  بؤ  ئةوانةى  كة  بة  ِرووداوى  طةورة  دةكةون  وةكو  كةوتنة  خوارةوة ،  

ِرووداوى  ئؤتؤمبَيل،  يان  ِرووداوى  بةركةوتن  بة  فيشةك.
•   يةكة  كارطرَیِى  و  ناوةندةكامنان  بة  ئامرَیى  ثَيشكةوتوو  لةبار  ئامادة  كراون.
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سرتاتيذييةكانى  كومسى  نَيودةوَلةتى

بةو  ثَييةى  يةكَيكة  لة  طةورةترين  زانكؤ  زانستية  ثزيشكييةكان  لة  ئرَیان،  بَيطومان  كومس  لة  
ضاالكييةكانى  دا  لةسةر  ئاستى  نَيودةوَلةتى  لة  بوارى  خوَيندنى  بااَلدا  لةئاستَيكى  بةرزداية،  وةكو  

سرتاتيجيةكى  جياواز  بةشَيوةيةكى  بةرضاو  ثةرةى  داوة  بة  ضاالكية  نَيودةوَلتيةكان.
كومس  بِريارى  دا  هةنطاوَيكى  ِريسك  ئاسا  بنَيت  تا  زانكؤيةكى  جيهانى  بةناوبانط  وة  لة  هةمان  كاتدا  وا  

نزيك  دةبَيتةوة  لة  سةركةوتن  بؤ  ضارةسةركردن  و  ِرووبةِروو  بوونةوةى  هةر  ئةطةرَيك.
بؤمان  ِروون  بوةوة  كة  ِرووداوةكامنان  بةرةو  سةركةوتنى  زياتر  دةِرؤشنت  لة  بوارى  طةشةى  نَيودةوَلةتى  
ئَيستا  سوورين  بة  هةموو  توانايةكمانةوة  لة  بةردةوام  بوون  لةسةر  ئةم  بةرنامةية  بؤ  ئاماجنى  دوا  ِرؤذ.
هةروةها  كومس  لة  هةوَلداية  لة  داهاتوودا  ضاودَيرى  نَيودةوَلةتى  بةدةست  بهَينَيت  كة  ئاماجنى  ئةم  
كارةش  بةدةستهَينانى  بوارى  ماددى  نيية.  هةرضةندة  لة  بوارى  بةِرَيوةبردندا  لة  ئاستى  نَيودةوَلةتى  
هَيشتا  لة  سةرةتاداية  بةاَلم  زانكؤ  دةستى  كردووة  بة  بوذاندنةوةو  ثةيوةندى  و  هاوكارى  لةطةَل  زؤرَيك  
لة  ثةميانطاو  زانكؤ  جيهانييةكان  بؤ  جَيبةجَى  كردنى  ئاماجنةكانى،  كومس  كاردةكات  لةسةر  ئاستى  
نَيودةوَلةتى  لةزؤربةى  ضاالكييةكانى  تايبةت  بة  ضاالكى  نَيودةوَلةتى  وةك  طةشت  كردن  بؤ  دةرةوةى  
واَلت  ،  ئاَلوطؤر  لة  نَيوان  خوَيندكاران  و  توَيذةران  و  فةرمانبةران  ئاماجنى  ئةم  كارةش  زياتر  بوذاندنةوةى  

ناسنامة  نَيودةوَلةتييةكةى  كومسة.
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•   ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بؤ  فرَیكارى
•  ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بؤتوَيذينةوة  و  تةكنةلؤذيا
•  ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بؤ  كارو  بارى  خوَيندكاران

•  ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بؤ  تةندروسيت  كؤمةَل
 •   ياريدةدةرى  سةرؤكىزانكؤ  بؤ  بةِرَيوةبردني  خواردن  و  دةرمان

•  ياريدةدةرى  سةرؤكىزانكؤ  بؤ  كاروباري  بةِرَيوةبردني  سةرضاوة  مرؤظيةكان
•  ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بؤ  كاروباري  كلينيكي

•  ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بؤ  كاروباري  كؤمةاَليةتي

)kums(  ياريدةدةرةكاى  سةرؤكى  زانكؤى  كومس
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ياريدةدةرى زانكؤى  كومس  بؤ  كاروبارى  خوَيندن  و  فرَیكارى
  زانست  و  فرَیكارى  بةرثرسيارة  لة  سياسةت  و  ثيلن  و  جواَلندن  و   ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بَو
ئاراستةكردنى  كاروبارى  ئةكادميى  و  فرَیكارى  هةروةها  ئامادةكارى  و  جَيبةجَى  كردنى  ئةو  ثيلن  و  نةخشةية،  
اهَينان  و   ِر ناى  زانستى  و  جَيبةجَى  كردنى  خول   بِرياردان  لة  ثَيناو  بابةت  طةلَيك  و  باشرت  كردنى  توا

هةَلسةنطاندن.

بةرثرسياريية  سةرةكييةكان:
•    ئامادةسازى  و  ثَيشكةشكردنى  سيستمة  ئةكادميية  جؤراوجؤرةكان  بة  هاوكارى  لةطةَل  اليةنى  ثةيوةندى  دار  
و  ثَيشكةشكردنى  بنةماكانى  بةرنامةى  زانستى  ضاودَيرى  كردنى  لة  ثَيو  جَيبةجَى  كردن  و  لة  دواى  ِرةزامةندنى  

لةسةر  ئةو  بةرنامةية.
•    هةَلسةنطاندنى  ثَيشكةوتنة  زانستيةكان  لة  ضاالكى  فرَیكاريدا.

•    بِرياردان  لة  ثَيناو  كارو  بارى  زانستى  و  ئةكادميى  و  ثيلن  دانان  بؤ  بابةتة  وانةييةكان  و  تاقيكردنةوةكان.
•    ضاودَيرى  كردنى  بةرنامةى  جَيبةجَى  كردن  بؤ  بةرنامةى  فرَیكارى  و  ئةكادميى  لة  ِرَيطةى  نوسينطةى  

ضاودَيرى  كردن  و  هةَلسةنطاندنةوة.

ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بؤ  توَيذينةوةو  تةكنةلوذيا
ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بؤ  توَيذينةوةو  تةكنةلوذيا  لة  ضوارضَيوةيةكى  ضِرو  بةرفراوانى  زانيارى  
تةندروستى  تةكنةلؤذيدا  لة  ضوارضَيوةى  سَى  يةكةى  كارطرَیِى  بؤ  طةشة  ثَيدان  و  هةَلسةنطاندنى  لَيكؤَلينةوة،  
طةشة  ثَيدانى  تةندروستيةكان،  زانيارى  بنةما  تةندروستيةكان  لة  ثَيناو  ثةرةثَيدانى  بةرهةمة  زانستيةكان  و  

بةرهةمهَينانى  سةرمايةى  ِرؤشنبریى.
ئةمةش  ضاودَير  و  ثشتيوانة  لة  ثَيناو  طوشة  ثَيدانى  توَيذينةوةى  ئةندامانى  ئةكادمييا  و  هةروةها  توَيذينةوة  
و  لَيكؤَلينةوة  لة  ناوةندةكانى  توَيذينةوةى  سةر  بة  زانكؤ.  هةروةها  بةرثرسة  لة  طةشة  ثَيدانى  ئةطةرةكانى  
توَيذينةوة،  طةشة  ثَيدانى  سةرضاوة  زانستييةكان،  بَلو  كردنةوةى  بةرهةمة  زانستيةكان  و  ثةرةثَيدانى  
ثةيوةنديية  زانستيةكان  لةطةَل  رخَيراوة  ئةكادمييةكانى  تردا .  سياسةتةكانى  ماكرؤ  لة  بوارى  توَيذينةوةى  

تةكنةلؤذى  لةسةر  بنةماى  بةَلطةنامةى  باوةِرثَيكراو .

بةرثرسياريية  سةرةكيةكان:
•    فراوان  كردن  و  ثةرةثَيدانى  ناوةندةكانى  توَيذينةوة.

•    ِرَيطادان  بة  ثرؤذةكانى  توَيذينةوة،  ضاودَيرى  جَيبةجَى  كردن.
•  شارةزابوونى  زياترى  ئةندامانى  زانستى  و  توَيذةران.

•  ناردنى  ئةندامانى  دةستةى  زانستى  و  يارمةتى  دانيان  لة  كؤبوونةوةكانى  دةرةوةى  واَلت.
•  نوسينى  كتَيب  و  ضاث  كردن  و  طةشة  ثَيدان  و  دةوَلةمةند  كردنى  بوارةكانى  زانستى  و  ئةكادميي  لة  

كؤمةَلطةدا.
•  هاندانى  توَيذةران  و  شارةزايان  ثةرةثَيدان  و  طةشة  ثَيدانى  كؤمثانيايى  تةكنةلؤذياى  زانيارى  ورد  و  مام  

ناوةند.
•  بةبازاِركردنى  بةرهةمةكانى  توَيذةرانى  ئةكادميى  بة  هاوكارى  لةطةَل  كؤمثانياكان  و  ثةرةثَيدانى  بازاِرى  كار  

بؤ  شارةزايان  و  داهَينةران.
،  ثَيداني  شارةزايي  بة  خوَيندكار،  دابني  كردني  روبةرَيكي  طوجناو  بؤ  كةساني   •  بةدةستهَيناني  كانزا

تةكنةلؤذيكار  وة  بووني  كؤمةَلَيك  مامؤستا  لة  ثَيناو  رَيكخستين  ضاالكي  زانسيت  و  تةكنةلؤذي.
•  ثةرةثَيدانى  اليةنى  ِرؤشنبریى  و  هونةرى  لة  ثَيناو  بوونيادنانةوةى  ثَيويست.

•  الرى  نةبوون  بؤ  ثرؤذةكانى  تةكنةلؤذياى  زانيارى.
•  هةَلبذاردن  و  خستنة  ِرووى  سةرضاوةى  ئةليكرتؤني  و  ضاثكراوةكان.

•  ِراهَينانى  كةسى  دامةزراو    )ئةندامانى  دةستةى  زانستى  خوَيندكاران  و  فةرمانبةران(  لة  ثَيناو  دةست  طةيشنت  
بة  سةرضاوة  زانيارييةكان  لة  شَيوةى  ياسا.

•  بَلوكردنةوةى  بابةتى  هةَلبذَيراو  لة  ثَيناو  خزمةتطوزارى  زانيارييةكان    )SDL(بؤ  ئةندامانى  دةستةى  
وانةبَيذى  لة  رَيطةى  ثؤستى  ئةليكرتؤنيةوة.

•  ئامادةكردنى  ِراثؤرتى  ثةيوةست  بة  لَيكؤَلينةوةو  شيكردنةوةى  بةرهةمة  ضاثكراوة  زانستييةكان  بؤ  كؤمةَلطا  
.Scopus  سكوبوس  ISI  و  سوود  وةرطرتنى  زانستى  لة  ثَيطة  باوةِر  ثَيكراوةكانى  وةك

ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بؤ  كاروبارى  خوَيندكار
ياريدةدةرى  سةرؤكى  زانكؤ  بؤ  كاروبارى  خوَيندكار  بةشَيوةيةكي  ثَيويست  ضاودَيري  خوَيندكار  دةكات.  
زانكؤي  كرماشان  بؤ  زانسيت  ثزيشكي  بةرثرسيارة  لة  فةراهةم  كردني  خزمةتطوزاري  هؤشياري    و  وةرزشي  ،  
فةراهةم  كردني  راوَيذ  لةطةَل  خوَيندكار.  ئاماجني  ئةم    ئةم  ناو  و  بةرثرسيارَيتيةش  يارمةتي  داني  خوَيندكارة  بة  
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شَيوةيةكي  طشيت  لة  ذياني  زانستب  و  رؤشنبریي  و  كؤمةاَليةتي  دا.  سةرةِراي  ئةمةش  يارمةتي  دةري  خوَيندكارة  
لة  ثَيناو  رَيكخستين  يةكة  كارطرَیِييةكان،  خواسيت  خوَيندني  خوَيندكار،  ثةيوةندي  طشيت  تةكنةلؤذياي  زانياري،  
كاروباري  ئابووري،  ياريدةدةرىسةرؤكىزانكؤبؤكاروبارىخوَيندكار  بةرثرسيارَيتيةكة  لة  ثَيناو  جَي  بةجَي  كردني  

ئةرك  و  طةيشنت  بة  ئاماجنة  دياريكراوةكان.

بةرثرسيارة  سةرةكيةكان:
•  ضاودَيري  كردني  وردي  جَيبةجَي  كردني  ضاالكي  لقة  كارطرَیِييةكان

•  جَي  بة  جَي  كردني  سياسةتة  نةخشة  بؤ  كَيشراوةكاني  تايبةت  بة  كاروباري  خوَيندكار.
• ضاودَيري  كردني  ليذنةي  داواكارييةكاني  خوَيندكار.

•  خستنة  رووي  تواناكان  و  كةم  كردنةوةي  داواكارييةكان  لة  ثَيناو  بةشداري  ضاالك  بؤ  سود  وةرطرتن  لة  
تواناكان.

•  رَيكخستنةوةي  تواناكان  و  كةم  كردنةوةي  داواكارييةكان  لة  ثَيناو  سودي  زياتر.
•  بوني  سيمينار  و  كؤبونةوةي  تايبةت  بة  خوَيندكار.

•  ثَيش  كةش  كردني  خزمةتطوزاري  سةرضاوة  تةندروستيةكان  لة  ثَيناو  باشرتكردني  بةرنامةكاني  داهاتوو.
•ضاودَيري  كردني  خؤراكي  خوَيندكار  بة  ثَيي  خشتةي  ئامادةكراو.

•  بووني  خشتةي  ضاودَيري  بؤ  ضاودَيري  كردني  ضةندايةتي  و  ضؤنايةتي  خؤراك  كة  بة  خوَيندكار  دةدرَيت.
•  هةوَلدان  لة  ثَيناو  بووني  بةشة  ناوخؤييةكي  طوجناو  و  ئارام  بؤ  خوَيندكار.

•  فةراهةم  كردني  خزمةتطوزاري  لة  بةشةناوخؤييةكان  تا  خوَيندكار  بة  ئارامي  بذَيت.

ياريدةدةري  زانكؤ  بؤ  كاروباري  تةندروسيت  كؤمةَل
ياريدةدةري  زانكؤ  بؤكاروباري  تةندروسيت  طشيت  خزمةتطوزاري  تةندروسيت  ثَيشكةشي  هةموو  تاكَيكي  
كؤمةَلطة  دةكات  كة  لة  ناوضة  جياجياكاني  ثارَيزطاكةدا  دةذين  تةنانةت  بؤ  ناوضة  دوورة  دةست  و  سةر  
سنورةكانيش،  ئاماجني  سةرةكي  ياريدةدةري  زانكؤ  بؤكاروباري  تةندروسيت  طشيت  ثةرةثَيداني  و  ضاكردنةوةي  

اليةني  تةندروستية  لة  كؤمةَلطادا.

بةرثرسيارَيتية  سةرةكيةكان:
•    فةراهةم  كردن  و  سود  وةرطرتن  لة  سندوقي  ئابووري  لة  ثَيناو  خزمةت  طوزاري  و  دةرمان.

•   كةمكردنةوةي  تَيضوة  ثزيشكيةكاني  تاك.

•   ثةرةثَيدان  و  بةرزكردنةوةي  ئاسيت  دَلنيايي  و  رازي  بوون  بةو  خزمةتطوزاريانةي  كة  ثَيش  كةش  دةكرَين.
•   ثةرةثَيداني  تواناي  بةِرَيوةبةران  و  فةرمان  بةران  لة  ثَيناو  سود  وةرطرتن    لة  سةرضاوةكان.

•   ثةرةثَيداني  سيستمي  طشيت  كارطرَیِي  زانياري  و  ثةيوةنديةكان.
•   ثةرةثَيداني  تواناكان  و  دروست  كردني  ضوارضَيوةي  جَيبةجَيكردن  بؤ  توَيذينةوةي  بةراوردكاري.

ياريةدةري  سةرؤكي  زانكؤ  بؤ  كارطرَیِي  وخؤراك  و  دةرمان
ياريةدةري  سةرؤكي  زانكؤ  بؤ  كارطرَیِي  وخؤراك  و  دةرمان  

رؤَلي  سةرةكي  دةبينَيت    لة  شتطریي  وضاككردنةوةي  سيستمي  تةندروسيت  طشتيدا  لة  كاتي  بةستنةوةي  
بةبيمةي  سةالمةتيةوة  لة  طةَل  خؤراك  وخواردنةوةكان  و  بابةتةكاني  ئارايشي  ،بةرهةمة  تةندروسيت  و  

دةرمانييةكان  ،ئامرَیة  تةندروسيت  و  دةرمانيةكان  ،لة  طةَل  خؤراكة  طيايي  و  رذمَيةخؤراكيةكان.

•  بَلوكردنةوةي  ياسا  و  رَيكخستين  كاتي  تايبةت  بةو  كؤمثانيايانةي  كة  سةرثةرةشيت  بةرهةمةخؤراكي  و  
دةرماني  و  ئارايشيةكان  دةكةن

•  رَيكخسنت  و  ثشكنيين  بةَلطةنامةكان  لةثَيناو  دابةشكردن  و  هةَلطرتين  خؤراك  و  دةرمان  و  مادةكاني  ئارايش  و  
كؤمثانياكان  و  يةكةكاني  تايبةت  لة  بارةطا  بؤضارةسةركردني  هةر  ئةطةرَيك  لة  ليذنةي  ياسايي.

•ضاودَيري  كردني  ثِركردن  و  بةرط  طرتن  و  داناني  نيشانة  و  ئاطاداريية  خؤراكيةكان  و  خواردنةوة  طازييةكان  و  
هةموو  بةرهةمة  ئارايش  و  جوانكارييةكان

•  هةَلسانطاندني  كاري  هةَلطرتن  و  بةرهةمهَينان  و  فرؤشتين  دةرمان  و  مادةخؤراكيةكان  و  خواردنةوة  
طازييةكان  و  بةرهةمة  ئارايشي  وجوانكارييةكان

•  كؤكردنةوة  و  هةَلطرتنةوة  و  ثشكنيين  هةموو  و  ئامار  و  زانياريي  و  بةَلطةنامة  تايبةتةكاني  تايبةت  بة  
دةرمان  و  خؤراك  و  خواردنةوة  طازييةكان  و  طشت  بةرهةمةكاني  ئارايشي  وجوانكاري

لة   ن   ييةكا َينما ر و      سا يا بة   ن   بةندبوونيا ثا لة  ضؤنيةتي   ني  بةرهةمهَينةر   ودَيري  كردني  كةسا •ضا
بةرهةمةكانيان  لة  رووي  ضةندايةتي  و  ضؤنايةتييةوة.

•ضاودَيري  كردني  ضؤنيةتي  كاركردني  تاقيطةكان  تايبةت  بةضؤنيةتي  ئامادةكردني  داودةرمان  وخؤراك  
وئارايشي  وجوانكاري

• ضاودَيري  كردن  ولَيثرسينةوة  لةبةرهةمةكاني  خؤراك  و  دةرمانسازي  وجوانكارييةكان
•  ضاودَيري  كردني  كاروبارةكاني  ضارةسةركردن



25 24
ثة رتوكي  زانياريةكاني 2018 http://gsia.kums.ac.irhttp://gsia.kums.ac.irثة رتوكي  زانياريةكاني 2018

•   بةئامانج  طرتن  و  هةَلسةنطاندني  ضاالكيةكاني  تاقيطةكان  بؤ  خؤراك  ودةرمانسازي
•  ضاودَيري  كردني  كؤطاكاني  دةرمان  لة  سةربنةماي  داواكارييةكةكاني  ضارةسةركردن

•  ئاراستةكردني  داواكارييةكان  بؤ  جياكردنةوةي  دةرمان  و  سةرثةرشيت  هونةري  لةسةر  دةرمانة  ناكؤتاييةكان
• ضاودَيري  كردن  و  ثاراستين  هةندَيك  لة  دةرمانةكان

•ضاودَيري  كردني  هةموو  زانياريةكاني  تايبةت  بة  بةكارهاتووي  سااَلنة  لة  هةموو  جؤرةكاني  دةرمان  
بةمةبةسيت  لَيكؤَلينةوة

ي  و   بةرهةمةكانياريدةدةري  سةرؤكي  زانكؤ  بؤكاروباري  كارطرَیِ
ياريدةدةري  سةرؤكي  زانكؤ  بؤ  كاروباري  كارطرَیِي  و  بةرهةمةكان  توانايي  هةبَيت  لة  زانسيت  كارطرَیِي  و  
لَيثرسينةوة  كارطرَیِييةكان  هةروةها  لَيثرسراوة  لةبةرهةميهَينان  وثَيشخستين  سةرمايةي  مرؤيي  و  مادي  وئابوري  
زانكؤ,  ثَيويستة  ذينطةيةكي  لة  بار  دروست  بكات  لة  نةرمو  نياني  و  داهَينان    هةستكردن  بة  بةرثرسياري  و  
ثابةندبوون  بة  هاوكاري  و  هةماهةنطييةكةكاني  فرَیبوون  و  توَيذينةوةو  تةندروسيت  و  ضارةسةر  وةك  ئةوةي  

كةئاماجني  زانكؤية.

بةرثرسيارةسةرةكيةكان:
•  بةِرَيوةبردن    وضاودَيري  كردني  كاري  طشت  كاروباري  كارطرَیِي  و  ئابوري  و  طةشةثَيدان  لةسةربنةماي  ياسا  و  

رَيكخراوة  تايبةتةكاني  ثةيوةست  بةوكارة.
•  مامةَلةكردن  لةطةَل  ئاماجنةجَيبةجَيكارييةكان  وضاودَيري  كردني   ضؤنيةتي  كارولَيثرسينةوة  لة    يةكة  

جؤراوجؤرةكان  لةثَيناو  باشرتكردني  ضاالكييةجؤراوجؤرةكان  و  جَيبةجَي  كردني  بریؤكةي  جَيبةجَيكار.
•  ضاودَيري  كردني  ضؤنيةتي    بةكارهَيناني  ثارة    لةسةربنةماي  بوجةي  تةواوكاري  لة  ثاش  رةزامةندبووني  
ليذنةي  دةستثاكي  و  ياسا  و  دامةزراوة  ئابووريةكاني  تر  و  بةرزكردنةوةي  راثؤرت  بؤ  ئةنداماني  ليذنةي  دةستثاكي.
•  هةَلسةنطاني  باري  ئَيستاي  دامةزراوةكة  لة    ماوةي  دياريكردني  كَيشةكان  و  وة  دةست  نيشان  كردني  خاَلي  

بةهَيز  و  دةرفةت  لة  ثَيناو  هةَلسةنطاندني  سرتاتيذيةثَيشنياركراوةكان  بؤ  ثَيشكةوتن.
•  ثَيشكةشكردني  راثؤرتي  ضِروثِر  و  ثَيويست  و  تايبةت  بةكارةكاني  يةكةالوةكيةكان  بؤ  سةرؤكي  زانكؤ.

•  كؤكردنةوةي  زانياري  ثَيويست  لة  سةربنةماي  نةخشةي  سةرةكي  زانكؤ  و  نةخشةكَيشان  و  ثَيشنياري  بوجةي  
سااَلنة  بةمةبةسيت  جَيبةجَيكردني  ضاالكيةثَيويستيةكان  بؤ  ئةجنامداني  ثرؤذةكاني  طةشةكردن  )لةوانةش  

طرَيبةستةكان  وئةواني  تر(.
•  جَيبةجَيكردني   ضاكسازية  بنةِرةتيةكان  بؤ  دووبارة  ريزكردن  وضاككردنةوةي  بيناكان  و  شوَينة  بةكار  

نةهاتووةكان.

ياريدةدةري  سةرؤكي  زانكؤ  بؤ  كاروباري  كلينيكي

ياريدةدة  ري  سةرؤكي  زانكؤ  بؤ  كاروباري  كلينيكي  )  نةخَوشخانة  و  نَورينطةكان  (  بةرثرسن  لة  ضاككردنى  
جؤرى  خزمةتطوزارية  تةندروستيةكان  و  بارطرانى  نةخوش  و  روداوةكان  لة  كَومةَلطةدا  بة  ثاَلثشتى    )  سثونسةرى  
زانكَوى  كرماشان(  هةر  ئةو  بةرثرسة  لة  ثلندانان  و  سةرثةرشتى  كردنى  ضاالكيةكاني  ثةيوةندى  دار  بة  
خزمةتطوزارية  تةندروستيةكانى  قوناغى  دووةم  و  سَييةم  لة  هةردوو  كةرتى  تايبةتى  و  طشتى  ضاو  دَيرى  دةكات.  
نوسينطة  كة  كار  لة  سةر  طرنتى  دان  دةكات  بةوةى  كة  خزمةت  طوزاريةكان  جًيطاى  رازةمةندى  و  عةدالةت  بَيت  و  
نرخى  طوجناو  بَو  نةخوش  ثةيوةستة  بة  بةَلطةكانةوة  هةروةها  بةرزترين  ئاستى  هةية  بة  ثَيوةرى  دَلنيياى  جَورى  

وةزارتى  تةندروستى.

بةرثرسيارة  سةرةكييةكان:
•  ثشت  بةست  بة  خزمةتطوزارية  كلينيكيةكان  كة  نةخَوشخانةكان  ثَيشكةشى  دةكةن  لةطةَل  ناوةندي  

نَورينطةكانى  دةرةوة  لة  ثارَيزطةكةدا  
•  ثشت  بةسنت  بة خزمةتطوزارية  كلينيكييةكان  كةوا  نوسينطة  ثيشةية  ثزيشكيةكان  ثيشكةشى  دةكةن  لة  

رَيطةى  هةَلسةنطاندن  و  ثَيدانى  مَولةتةوة  
•  ثَيشكةشكردنى  خزمةتطوزارى  ئيمریجنسى  نةخَوشخانة    )115(.

•  جَي  بةجَيكردنى  بنةماى  ئامادةباشى  و  خرَیا  بَو  روداوة  لة  ناكاوةكان  و  سةرثةرشتى  كردنى  لةاليةن  ناوةندى  
ئيمرَیجنسييةوة .

•  هةَلسةنطاندن  و  دابينكردنى  كةل  و  ثةل  و  بةشدارى  كردن  لة  خزمةتطوزارية  كلينيكييةكان.
•  ثَيشكةشكردنى  خزمةتطوزارى  خرَیايةكان  بَو  باشرت  كردنى  جَوريةتى  لة  ئامادةكارى  كلينيكى .
•  هةماهةنطى  لةطةَل  اليةنى  ثةيوةندى  دار  بَوباشرت  كردنى  خزمةتطوزارييةتةندروستييةكان.

•  هةماهةنطى  و  سةرثةرشتى  كردنى  لَيكَوَلينةوة  ثراكتيكى  ية  كلينيكي  يةكان.
•  ثةيرةوى  كردن  جَيبةجَيكردنى  سياسةتةكانى  وةزارتى  تةندروستى  لة  ثارَيزطاكةدا
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ياريدةدةرى  سةروكى  زانكَو  بو  كاروبارى  كومةاَليتى
ياريدةدةرى  سةروك  زانكَو  بَو  كاروبارى  كومةاَليتى  دةَلَيت  ثَيويستة  باشرتين  خزمةتطوزاري  ضاودَيري  
تةندروسيت  لة  رَيطةي  توانا  كؤمةاَليةتيةكاني  وةكو  دامودةزطا  نيشتمانية  طشتيةكان  كة  ئةو  رَيكخراوة  لةم  
ِرَيطةيةوة  دةتوانَيت  تةندروسيت  طشيت  لةو  ماوةيةدا  ضاك  بكاتةوة.  بةكارهَيناني  تواناكان  بة  شَيوةيةكي  

دروست.
  رذمَيى  كارطرَیِى  تةندروستى  نيشتمانى  لة  زانكَوى  زانستى  ثزيشكى  ثَيكدَيت  لة  ناوةندى  ضاودَيرى  

تةندروستى  كومةَل  و  تايبةت  كة  ثَيكهاتوة  لة  15  تا  25  %  لة  رذمًيى  كاركرَیى  تةندروستى.
  لة  بوارى     بو  كارو  بارى  كومةاليةتى  لة  هةيكةل  ضاال  كى  دا نكَو ئاماجنى  جَيطرى  سةروكى  زا
جيَبةجَيكردنى  توانا  ثَيشبينى  كراوةكان  لة  ثَيناو  ريكخستنة  لة  ئيستادا  و  ثَيشكةشكردنى  باشرتين  رذمَيى  
نوَيى  ضاالكية  لة  بوارى  تةندروستى  دا  بة  شَيوةيةكة  بتونَيت  هةنطاوى  ثَيويست  لة  ثَيناو  بةرزكردنةوةى  
ئاستى  سةالمةتى  كومةَل  فةراهةم  بكات  تاكو  كَومةَلطا  بتوانَيت  بة  هَوى  ئةو  كاريطةرييانةوة  لة  ناوةوةو  و  

دةورو  بةر  و  تَيثةراندنى  قوناغةكان.

ئةركة  سةرةكييةكان:
•   ئاسايشى  تةندروستى  كومةلطة  و  خوراك.

•   ضاودَيرى  و  رَيطرَيكردن  لة  زةرةرمةندبوونى  كَومةاَليتى.
•    باشرت  كردنى  بةشدار  بوون  لة  تةندروستى  كَومةالَيةتى  ) رَيكخراوة  ناحكومييةكان  و  اليةنة  ثةيوةندى  

دارةكان( .
•   هةوَلدان  لة  ثَيناو  باشرت  كردنى  رَوشنبریى  تةندروستى.

•   بةشدارى  كردن  لة  بةرَيوةبردنى  تةندروستى  و  ذَيرخانى  بةهَيز  لةطةل  رَيكخراوةكانى  تر  دا  واتة  
ثةرلةمان  و  حكومةت  و  دةسةاَلت .

•   ثشكنينى  هَوكارة  كَومةاَليةتيية  كاريطةرةكان  لةسةر  تةندروستى  طشتى.
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•  كؤلَيذي  ثزيشكي
•  كؤلَيذي  ثزيشكي  ددان
•  كؤلَيذي  دةرمانسازي

•  كؤلَيذي  تةندروسيت  طشيت
•  كؤلَيذي  ثةرستاري  و  ماماني

•  كؤلَيذي  زانسيت  ثزيشكي  ياريدةدةري
• كؤليذي  تةغزية  و  ثيشةسازي  خواردةمةني

)kums(   كؤلَيذةكاني  كومس
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كؤليذى  ثزيشكى
كؤلَيذى  ثزيشكى  لة  ساَل  1976  دامةزراوة  لة  ئَيستادا  1032  خوَيندكارة،  تاكو  ئَيستاش  زياتر  لة  2661  خوَيندكار  بِروانامةى  

دةرضونيان  لةم  كؤلَيذة  وةرطرتووة،  بؤ  يةكةجمار  زانكؤ  ثسثؤِرى  لة  بةشى  سِركردن  وةرطرت  لة  ساَل  1991  
114  ثسثؤِرى  ثزيشكى   لة  ئَيستادا  كومس  طرَيبةستى  هةية  بؤ  قبوَلكردنى  مامؤستا  و  وانةبيذ  بة  طشتى  لةطةَل  
لةسةرجةم  بوارةكانى  ثسثؤِريدا  لةم  ساَلدا.  زانكؤ  بةهؤى  ناوبانطى  تواناوة  لة  ثةرةثَيدانى  تواناى  كلينيكى  بؤ  خوَيندكارانى  
ثزيشكى  بة  يةكَيك  لة  بةتواناترين  بةرنامةكانى  يةكطرتوو  بؤ  نةخؤش  دةناسريت  لة  واَلتدا  لةطةَل  بةشدارى  كردنى  

سيستمة  ثَيشكةوتووةكانى  نةخؤشخانة.

دةرفةتى  خويندن:
لة  ئَيستادا  زانكؤ  خاوةنى  11  بةشى  بنةِرةتية  لة  كؤلَيذى  ثزيشكى،  7  بةش  لة  ئاستى  ماستةر  وة  دوو  بةش  لة  ئاستى  
دكتؤرا،  12  بةشيش  كلينيكى  و  ذمارةيةك  لة  ئةندامانى  دةستةى  مامؤستايان  لة  نَيو  كؤليذ  كة  ذمارةيان  233  ئةندامة.  
كؤلَيذى  ثزيشكى  لةسةر  بنةماى  زانست،  تواناو  ميهرةبانى  ولةسةر  بنةماى  ئامادةطى  ِرووبةِروو  بوونةوةى  ئةطةرةكان  و  
ئةزموونى  ثزيشك  لةسةدةى  21  ثزيشكان  ثةروةردة  دةكات،  جَيبةجَى  كردنى  توَيذينةوة  ثزيشكييةكانى  دونياى  نوَى  لة  

ثَيناو  ضاككردنى  ذيانى  مرؤظ،  ثَيشكةشكردنى  بنةما  بنةِرتيةكانى  زانستى  ثزيشكى.

خشتةى 2: ئةندامانى  دةستةى  مامؤستايان  لة  كؤليذى  ثزيشكى  بة  ثَيى  ئاستى  ثةروةردةى  و  ئةكادميى

ذمارةئةندامانى  كؤليذ

50زانستة  بنةِرةتيةكان

183كلينيكى 

9كؤِرى  ثسثؤِران

11دكتؤرى  زانكؤ

63مامؤستاى  بةشدار

153مامؤستاى  ياريدةدةر

6ماستةر

233كؤ

توانا  سةرةكييةكان:
توانا  سةرةكييةكانى  كؤلَيذ  دابةش  ئةبن  بةسةر  ئةم  بةشانةداي:

1.  بةشةكانى  زانستة  بنةِرةتيةكان.:
• تاقيطةى  ضاندنى  خانة

• كارطرَیِى  زانستة  بنةِرةتية  طشتطریةكان  و  تاقيكردنةوةكان  و  ِراهَينان.

• ناوةندى  كارطرَیِى  و  دكتؤرا  لة  ِرؤذئاواى  واَلت.
• تاقيطةكانى  زمان.

تاقيطةى  بؤماوةى  لة  ِرؤذئاواى  ئرَیان  بؤ  دةستنيشانكردنى  نةخؤشيةكانى  ثَيش  لةدايك  بوون  )PND(  كة  ضوار    •
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ثارَيزطا  لَيى  سوودمةندن.
• سَى  هؤَل  ثَيوانةى  و  ئامادةكراو  بة  نوَيرتين  ئامرَیى  سةردةم. 

2.    بةشى  كلينيكى:
• طةورةترين  نةخَوشخانةى  زانكَويى  ية  لة  رَوذئاواى  ئرَیان  ) نةخَوشخانةى  ئيمام  رةزا)س((

•نةخَوشخانةى  ئاراستةكراو  بَو  كَومةَلطا  و  بةرَيوةبةرى  ضاودَيرى  فرَیكارى  طواسرتاوةى  لة  ماوةى  مانطيك  دا،  

بةرنامةى  وانة  بَيذى  ثزيشكى.
•  ثةشةكانى  ثزيشكى  ميزَلدان  و  نةخَوشيكانى  هةناوى  مندااَلن .

لقة  خزمةتطوزاريية  ثسثَوريةكان  وةك  ليزةر ،  نازور ،  تةنطى  سةمامةى  دَل  بَو  طةورة  و  منداَلةكان  وةرةمى  ئةندامى    •

نرَیينة  )NPT(  دانان  و  لةناو  بردنى  تَووى  طون.
• ضارةسركردن  بةنازورى  ثَيشكةوتو  وةكو  ضاككردنى  نةشتةرطةرى  فدق ،  ئریيسما،  ئارامكردنةوة،  نةشتةرطةرى  

)VATS(  سينط
•  ثَيشكةوتن  لة  ضاودَيري  خوَين  ،  شرَیثةجنة  و  نةتةرطةري  ئةذنؤ  بة  نازور.

PMP(    لة  سةر  هَيَلى  ئةنرتنَيت  لة  بةشة   ييةكان    ) • بةكارهَينانى  ثرَوذة  باوةرثَيكراوة    فرَیكاريية  كارطرَیِ

كلينيكييةكان.
• بةرَيوةبردنى  تاقيكردنةوةى  نيشتة  جَيبوون  لة  سال  2006  و  ثَيشكةشكردنى  بِروانامةى  تايبةت  لة  ساَل  2013  يةوة.

• تَوماركردنى  نةخَوشة  جياوازةكان  وةك  هةوكردنى  بورى    IBD،ضةسثاندنى  يةك  لةدواى  يةك  )MS(  هةوكردنى  
ماسَولكةى  دل  MI،  هتد...

• ناوةندى  توانة  كلينيكييةكان  و  ثَيشكةشكردنى  سةرجةم  ئةم  ناوةندة  فرَیكاريانةى  بَو  هةموو  خوَيندكاران    و  

ئَيشكطران
.GPبةرَيوة  بردنى  تاقى  كردنةوةى  توانا  كلينيكييةكان  لة  كَوتايى  بةرنامة  كان  دا  •

خزمةتطَوزاريةكانى  ضارةسةرى:
• ناوةندى  ضاندنى  مَوخى  ئَيسك  لة  رَوذئاوا.

• دةستَيوةردانى  جَورا  و  جَورى    دةستنيشانكراو  ئةجنام  دةدات  و  لةطةل  ضارةسةرى  تيشك  و  ئةنتوطرافيا.

• خزمةتطوزارى  بةرطرى  لة  بةرامبةر  ماددةى  هَوشبةر.

يرَوسى  بةرطرى  لةش  و   فا نة  كة  توشبوون  بة  كةمى   شا   ئةو  نةخَو بَو ودَيرى  تةندرَوستى   وةندى  ضا نا  •

دةسنيشانكردنيان.
• بةشة  فرياكةوتنة  جياوازة  كان  لة  نةخوشخانةى  ئيمام  رةزا  )س(    كة  تايبةتن.

خولةكان:
 • خول  ضاندنى  دَل  بَو  يةكةم  جار  لة  رَوذئاواى  ئرَیان.

IVP  ناوةندى  توربةى  ضاالكى  دةستكرد •
• ناوةندى  تاقيطةى  ذنتيكى  ناوضةيى.

•حةوت  نَورينطةى  تايبةت  لة  زانكَو  ) مةهديية ،  مادر،  مانطى  سور  و  تالقانى،  ئيمام  عةل  )س( ،  ئيمام  خومةينى)س( ،  
فارابى ،  دكتَور  موحةممةد  كرماشانى(  لة  بةشةجياوازةكانى  شار.

• ناوةندى  توانا  بةخشينى  تايبةت  و  توانة  بةخشينةوة  بة  دَل.
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• دةستوةردانى  دَل  و  دةمارى  خَون  و  ميزَلدان.
PCI  دةستَيوةردانى  كَورَونورى  لة  رَيطاى  ثَيستةوة •

• دةستَيوةردانى  دَل  و  دةمار
• راهَينانى  ثسثَوران  لة  كوردستانى  عریاق  لة  بوارة  جياوازةكاندا.

خزمةتطوزارى  ئةليكرتونى:
 • ميكانيزمى  سيستةمى  فرَیكارى  لة  كَولَيذ  )  توماركردن  بة  رَيطاى  ئةنرتنَيت(  هتد.

نستى  بنةرةتى  و   قيكردنةوةكان  ) ضاككردنةوةى  شوَينى  نيشتة  جيبوون  زا نيزمى  بةرَيوةبردنى  تا •ميكا
تاقيكردنةوةى  ثَيش  راهَينانةكان  و  زياتريش.

• ميكانزمى  سيستةمى  ثةيوةنديية  كارطرَیييةكانى  بَو  كَولَيذ.  )كةل  و  ثةل  كارطرَیى،  هتد(.
• ميكانزمى  ئةليكرتَونى.

• ناوةندى  توَيذينةوةى  ثَيشبينيةكان.

بةشةكان:
ئةمةى  خوارةوة  بةشةجياوازةكانى  زانستى  كلينيكى  و  

بنةرةتيية  لة  كولَيذى  ثزيشكى  لةخشتةىى  ذمارة  3

نةخشةى ذمارة 3:  بةشةكانى كولَيذى ثزيشكى

زانستة بنةِرةتييةكانزانستى كلينيكى

ثزيشكى  زانسيت  نةخَوشةكان
ثزيشكى  دةرونناسى

ثزيشكى  نةشتةرطةرى  دةمار
ثزيشكى  مَيشك  و  دةمار

ثزيشكى  نةخَوشي  ثَيست
ثزيشكى  مندااَلن

ثزيشكى  نةخَوشييةكانى  طةدة
ثزيشكى  نةشتةرطةري  طشتى

ثزيشكى  نةخَوشييةكانى  ميزَلدان
ثزيشكى  ئَيسك

ثزيشكى  ضاو
ثزيشكى  هةناو
ثزيشكى  تيشك

ثزيشكى  دةم  و  قَوِرط  و  طوَى
ثزيشكى  ذنان  و  منداَلبوون

ثزيشكى  دَل

ثزيشك  و  تةندروستى  كومةَل
زانستى  توَيكارى

زانستى  ثاراسيتَولَوذى  و  زانستى  كةِروةكان
زانستى  بةرطرى

زانستى  بةكرتيا  و  ظايرَوس
بيوكيمى

ثزيشكى  فيزيكى
فيزيولوجى  ،  دةرمانسازى

ثةروةردةى  ئيسلمى
بةشى  زمانى  ئينطليزى

ناو  و  نيشان  :  كولَيذى  ثزيشكى،  شةقامى  شةهيد  شریودى  .  كرماشان  ،  ئرَیان.
ذمارةى  ثوست:  6714869914
تةليفَون:  00988334274618

فاكس:  00988334276477
mcollege.kums.as.ir:ئيمَيل
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كؤلَيذى  ثزيشكى  ددان
كؤلَيذى  ثزيشكى  ددان  دامةزراوةيةكى  ثيشةى  فرَیكاريية  خاوةنى  كؤمةَلَ  خول  ئةكادميية  كة  ثَيكهاتووة  لة  
بةرنامةى  لَيكؤَلينةوةى  بااَل  بةهاوكارى  لةطةَل  ئةندامانى  دةستةى  مامؤستايان  هاوشان  لةطةَل  تواناى  طوجناو  و  

هةروةها  ثَيشكةوتووترين  تةكنةلؤجياى  ئةزموون  كراو.

ثَيشينة:
لةساَل  2008  دامةزراوة  لةسةرةتاوة  مامؤستايان  بِريارياندا  تةنيا  خوَيندكارانى  بةشى  ثزيشكى  ددان  بؤ  ساَل 

2009   وةربطرن  دواتر  لة  ساَل  2015 توانرا  بؤ  بةشى  دةم  و  ددان  خوَيندكار  وةربطرن.
ئةوةى  ثةيوةستة  بة  ذَيرخانةوة  كؤلَيذى  ثزيشكى  ددان  ناوةندَيكى  نوَيي  لةنَيو  هةرةمى  كومس  دامةزراندووة  
كة  ِرووبةرةكةى  11500 مةترى  ضوارطؤشةية  كة  زؤرترين  دةستةى  مامؤستايانى  هةية  لة  ِرؤذئاواى  ئرَیان  و  لة  

كؤتايى  ساَلي  2018  دةكرَيتةوة.

حاَلةتى  خوَيندن:
كؤلَيذى  ثزيشكى  ددان  خاوةندى  46  مامؤستاى  ئةكادميية  لة  سَى  بةش  وانة  دةَلَينةوة  بة  414  خوَيندكارى  كوِر  

و  كض  وةك  لة  خشتةى  ذمارة  4  نيشاندراوة  كة  دةستةى  مامؤستايان  لة  كؤلَيذدا  بة  ثَيى  ثسثؤِرى  وانة  دةَلَينةوة.

خشتةى ذمارة 4: ئةندامانى دةستةى مامؤستايانى كؤلَيذى ثزيشكى ددان بة ثَيى ثسثؤِرى

ذمارةثسثؤِرى

4ثزيشكى  ددان
5ضاكردنةوةي  ددان

4ثزيشكى ددان  و  شةويلطة
7نةخؤشى  بيخي  ددان
4ٍرَيكخستنةوةى  ددان
4جوانكارى  دةم  و  ددان

4نةشتةرطةرى  دةم  و  ددان  و  شةويلطة
4تيشك  لة  ِرَيطةى  دةم  و  ددان  و  شةويلطة

5ثزيشكى  ددانى  منداَل
42كؤى  طشتى
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توانا  سةرةكييةكان:
•  لة  ساَل  2011  تا  2015  )81(  خوَيندكار  لة  ئةندامانى  دةستةى  مامؤستايان  بِروانامةى  دةرضونيان  وةرطرتووة  كة  

ئةمةش  ذمارةيةكى  ثَيوانةيية  لة  ِرؤذئاواى  واَلت.
بؤ  زؤربةى  ثسثؤِريةكانى  سةرةوة  النى  كةم  دوو  خوَيندكار  لة  كؤلَيذدا  لة  نيوان  10  خوَيندكارى  سةركةوتوو    •

لة  تاقيكردنةوةدا  قبوَل  ثلةبةندى  بوونة.
• بةدةستهَينانى  ثلةى  يةكةم  لة  تاقيكردنةوة  لة  زانستة  بنةِرةتيةكان  لةسةرجةم  تاقيكردنةوةكان  لة  ِرؤذئاواى  

ئرَیان.

ناونيشان:  كؤلَيذى  ثزيشكى  ددان،  شةقامي  شةريعةتى  ،  بةرامبةر  ثؤست،  كرماشان،  ئرَیان.
ذمارةى  ثؤست:6713954658
تةلةفؤن:  00988337222400

فاكس:  00988337227151
dent_it@kums.ac.ar  :ئيمةيَل
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كَولَيذى  دةرمانسازى
ئةم  كولَيذة  لة  ساَل  2001  بونيادنراوة  دواتر  لة  ساَل  2003  خوَيندكارى  وةرطرتووة.  ثَيويستة  فرَیخواز  بَو  ماوةى  6  ساَل  
خبوَييَن  تا  ببَيت  بة  ثزيشكى  ثسثَورى  دةرمانساز.كَولَيذ  لة   ضةند  بةشيكى  جياواز  ثَيكهاتووة  كة  بريتني  لة  زانستى  ذةهرى  و  
دةرمان،  دةرمانسازان  ،  فارماكَولَيذى  و  تةكنولوذيايى  زيندوى  دةرمانسازى،  دةرمانى  سونةتى ،  دةرمانسازى  بيولوذى  و  ثزيشكى  
ميديكاَل.  هةموو  ئةم  بةشانة  رَوَلَيكى  طرنطيان  لة  بةرنامةو  توَيذينةوةى  كَولَيذ  دا  هةية.  هةروةها  ئةم  بةشانة  بة  ئامرَیى  
ثَيشكةوتوو  و  ثسثَورى  بةتوانا  زَوربةى  كَيشةكانيان  بَو  ضارةسةركراوة،  كَولَيذ  خاوةنى  22  مامَوستاو  دةستةى  وانة  بَيذى  ية  
لةوانةش  12  كةسيان  مامَوستاى    ياريدةدةرن  8  كةسيان  ثرَوفيسَورى  ياريدةدةرن  ) دانشيار(  و  2  كةسشيان  مامَوستاى  زانكون.  
سةرةِراى  ئةمةش  كَولَيذى  دةرمانسازى  خاوةنى  2  دةرمانسازى  فرَیكاريية  كة  بَو  فرَیبوونى  خوَيندكارى  ثسثَورى  و  اليةنة  
ثراكتييةكان  سودى  َل  دةبينَيت.خوَيندكار  بةشدار  دةبيت  لة  هةندَيك  بةرنامةى  كلينيكى  لة  نةخَوشخانة  فرَیكارييةكان  لة  
زانكَو  دا  لة  هةندَيك  لة  بةشة  دةرمانييةكان    كة  ثَيويسنت  لة  دةرماخنانةكاندا،  كولَيذ  هةماهةنطى  و  ثةيوةندى  هةية  لةطةل  
ناوةندة  فرَیكارى  و  شيكارييةكان  و  ئةوانى  تردا  لة  ناو  زانكَو  دا  هةروةها  لةطةل  كارطةكانى  بةرهةمهَينانى  دةرمان  لة  دةرةوةى  

زانكَو  ثةيوةندييان  هةية.  

ئةندامانى  دةستةى  مامَوستايان  توانايةكى  تةواو  يان  لة  كَومةلَيك  ئةزموون  و  توَيذينةوةى  دةرمانسازى  دا  هةية،  وةكو  
دَوزينةوةى  دةرمان  ،  ديزاينى  دةرمان  و  سةنتز،  لة  تاقيطةدا  بَو  لَيكَولينةوةى  فارماكَولَوذويكى  تَيستة  زيندو  و  ذةهراوييةكان.
هةروةها  ديزاين  و    رَيكخستنةوةى  دةرمانة  جياوازةكان،  لَيكَولينةوةى  دةرمان  و  جَيبةجَيكردنى  ئةزمونى  كلينيكى  لة  سةر  
دةرمانةكان.  ئةمةش  لة  8  تاقيطةى  ثسثَوريدا  ئامادةكارى  بَو  كراوة،  يةكَيكيان  بَو  ئةعشاب،  كوطاى  تايبةت  بَو  هةَلطرتنى  

دةرمانة  كيمياية  تواوةكان.

توانا  سةرةكيةكان:
لةم  كَولَيذةدا  ناوةندى  توَيذينةوة  بَو  زانستى  دةرمان  و  هةردوو  دةرمانسازى  فرَیكارى  وة  دةرمانسازية  فریكارييةكان  
لةباشرتين  ناوةندةكانى  دَلنيايى  تايبةتن  لة  رَوذئاوا  سةرةِراى  ثةرةثَيدانى  خزمةتطوزارييةكان  لة  ناوضةكة  هةروةها  
ثَيشكةشكردنى  خزمةتطوزارى  بَو  تاكةكةس  لة  ثارَيزطاكانى  دةوروبةر  وةك  هةمةدان،  كوردستان  ،  ئيلم  ،  لوِرستان  .  دَلوشني  
كة  كَولَيذى  دةرمانسازى  لة  ئاستَيكى  بااَلى  خزمةتطوزارى  و  فرَیكارى  داية  بَو  خوَيندكاران  ،  ئةمةش  بةهوى  ضاكةى  هةدوو  

دةرماخنانةكةية.

ئامرَی و ثاشكَوكان:
• يةكةم تاقيطةى نوَيكارى، يةكةمين تاقيطةى توَيذينةوةية لة بةشى دةرمانسازى لة سةجةم كَولَيذةكانى دةرمانسازيدا كة ئامادةكراوة 

بة ضاندنى خانةو ثَيوانةى تايبةتى فيزيايى و ميكانيكى بَوتوَيكارى .
• تاقيطةى زانستى شلةمةنييةكان لة نَيوان كَولَيذةكانى دةرمانسازى  لة ئرَیان ئامادةكراوة بة باشرتين ضاثى روناكى هةروةها تواناى 

بةرهةمهَينانى ثوليمرَی و كانزاى فلَيكسى هةية.
• تاقيطةى ماددةى رةق و نيمضة رةق وبةرهةمهَينانى حةبى دروستكراو.

• ثةرةثَيدانى كَولَيذ بة توانا و ئامرَیة ثَيشكةوتوةكان بوَ ثسثَوران و توَيذةران. 

ناونيشان:  كَولَيذى  دةرمانسازى،  شةقامى  زانكَو،  شةهيد  شریودى،  كرماشان،  ئرَیان.

ذمارةى  ثَوست:  6734667149

تةليفون:  00988334276484  –  8334276480

فاكس:  00988334276493

سندووق:  67145  –  1673

fac_pharmacy@kums.ar.ir  :ئيمَيل
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كَولَيذى  تةندروستى  كؤمةَل
ئةم  كؤلَيذة  لةساَل  1997  دامةزراوة  دواتر  لةساَل  2007  وةك  كؤلَيذَيكى  سةربةخؤ  ناسَينرا ،  لة  ضوار  بةش  
ثَيكهاتووة  لةوانة:  تةندروستى  خَيزان  و  خزمةتطوزارى  تةندروستى  و  لةبةرنامةى  تةندروستى  و  ذينطةى  
تةندروستى  ثيشةى،  لة  ثلةى  بةكالؤريؤس  و  كورت  ماوةدا  لة  ئَيستادا  كؤلَيذ  خاوةنى  768  خوَيندكارة  هةروةها  
32  مامؤستا  وةك  لة  خشتةى  5  دا  خراوةتة  ِروو    كؤلَيذ  توانيويةتى  تواناى  خوَيندن  فةراهةم  بكات  لة  ِرَيطةى  
بةشةكانى  ئةندازيارى  تةندروستى  ذينطةى  و  تةندروستى  كؤمةَل  و  لةطةَل  ئةندازيارى  تةندروستى  ثيشةى  و  
ئامارى  و  زانستى  ئثيدمؤلؤذى  و  زانستى  خؤراك  و  هةروةها  فةراهةمكراوة  بة  كؤمةَلَيك  تاقيطةى  جؤراوجؤر  

لةوانة:

• كيميا • خؤراك         
• ميكؤبؤلؤجى • ثامشاوة            

•   توَيذينةوةى  تةندروستى  ذينطةى • هايدرؤليكى        
• تةندروستى  ثيشةى • ديزاين  و  ضاككردنةوة       
• ماددة  كيمياوييةكان • يةكةى  ِراهَينان          

خشتةى  5  ئةندامانى  دةستةى  مامؤستايانى  كؤلَيذى  تةندروستى  كؤمةَل  بة  ثَيى  نازناو 

ذمارةنازناوى ئةمادميى

3دكتؤرى  زانكؤى 

6مامؤستاى   ِراويذكارى

21مامؤستاى  ياريدةدةر

4سةرثةرةشتيار

34كؤ

هةروةها  خشتةى  سةرجةم  خولةكانى  زانكؤ  و  خوَيندنى  باالَ  و  ثسثؤِرييةكان  لة  كؤلَيذى  تةندروستى  كؤمةَل.

خشتةى 6 ئةندامانى ثسثؤِرى لة كؤليذى تةندروستى كؤمةلَ بة ثَيى نازناو

سالَ  ئاست بةرنامةذ

1997بةكالؤريؤستةندروستى  ثيشةى1

1997بةكالؤريؤستةندروستى  ذينطةى2

2009بةكالؤريؤساتةندروستى  كؤمةَل3

2012بةكالؤريؤسزانستى خؤراك  و  خؤراكة  دروست  كراوةكان4

2008ماستةر تةندروستى  ذينطةى5

2011ماستةرئامار6

2014ماستةرزانستى  خؤراك7

2015ماستةرفرَیكارى  تةندروستى8

2015ماستةركارطةى  زانستى  خؤراكى9

2015ماستةرئثيدميؤلؤذى10
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توانا  سةرةكييةكان:
•   ثَيكةوة  بةستنى  تاقيطةكان  لة  تاقيطةى  توَيذينةوةو  سةرضاوةكان

• دووبارة  بونيادنان  و  نوَى  كردنةوةى  وَيستطةى  ضارةسةركردنى  ئاوى  خواردنةوةى  ثاك  لة  كؤلَيذى  تةندروستى  و  
نةخؤشخانةى  فارابى  و  هةروةها  بةكارهَينانةوةى  ئاوى  ئاوةِرؤكان  بؤ  ئاودانى  باخضةكان  لةثَيناو  فةراهةمكردنى  سةوزاى  

زياتر.
• دامةزراندنى  يةكةمني  نوسينطةى  كراوة  لة  كؤلَيذى  تةندروستى

• بونيادنانةوةى  ناوةندى  توَيذينةوة  بؤ  هؤكارة  ذينطةييةكان.
• بَلوكردنةوةى  طؤظارى  نَيودةوَلةتى  بؤ  طؤظارى  تةندروستى  و  زانستى  ذيان  )IJHLS(  لة  كؤلَيذى  تةندروستى.

• بونيادنانى  ناوةندى  ِراطةياندنى  تايبةت  بة  هَيَلى  ئينتةرنَيت  بؤ  خوَيندكارانى  خوَيندنى  باالَ.

توانا  بةدةست  هاتوةكان:
•   ناوةندنى  ِراطةياندنى  ِراهَينانى  زةمالة  بؤ  ثَيطةياندنى  بةِرَيوبةرى  تةندروستى  بة  هةماهةنطى  لةطةَل  

كؤلَيذى  تةندروستى  )ناوةندنى  ِراهَينانى  زةمالة  لة  ِرؤذئاوا(.
• سةنتةرى  ضاودَيرى  تةندروستى  مردنى  مندااَلن  لة  نَيوان  )59-1  مانطى(  بة  هةماهةنطى  لةطةَل  كؤلَيذى  

ثزيشكييةكان  و  بةشى  ثزيشكى  مندااَلن  لة  )كوردستان،  هةمةدان،  ئيلم،  لوِرستان(.
• كومس  هةَلبذَيردرا  وةكو  سةرؤكى  زانكؤكانى  )كوردستان ،  ئيلم،  ئةهواز ،  دسفول،  ئابادان ،  لوِرستان(  لة  
ثرؤطرامى  بةسااَلضوان  بة  هةماهةنطى  لةطةَل  كؤلَيذى  ثزيشكى  و  تةندروستى  و  تةندروستى  كؤمةَل  ثزيشكى  

هةناو   و   زانستى  ثةتاكان.
• كومس  لةاليةن  زانكؤى  ِرازيةوة  وةكو  سةنتةرى  هةرمَيى  بؤ  ِراهَينةران  )TOT(  هةَلبذَيردرا.

ثرؤطرامى  خوَيندكاران:
• بةدةستهاتوةكان  و  ثؤلَينة  بااَلكان.

•قؤناغى  يةكةم  جَيبةجَى  كردنى  سيستمى  ضاودَيرى  تةندروستى  بؤ  مردنى  مندااَلن  كة  تةمةنيان  لة  نَيوان  )69-1  

مانطى(  داية،  لة  ثارَيزطاكانى  )ئيلم،  كوردستان  ،  لوِرستان،  هةمةدان  ،  كرماشان(.
• بةرزترين  زانكؤية  لة  بوارى  خؤثاراسنت  و  تؤماركردنى  نةخؤشيةكان  كة  لة  ِرَيطاى  ئاو  و  خؤراكةوة  دةطوازرَينةوة.

•ِريزبةندى  ثلةى  سَييةمى  طرتووة  لة  سةرثةرةشتى  كردن  و  ثشكنينى  كارطةكان  هةروةها  لةناوبردنى  خؤراكة  

خراثةكان.
•  بةرزترين  ِريزبةندى  طرتووة  لة  سةرثةرةشتى  كردن  و  ثشكنينى  تةندروستى  بؤ  خؤراكى  تةندروست  لة  كؤلَيذةكان.
•  بةدةستهَينانى  ِرَيزلَينان  لةاليةن  ناوةندى  ضاودَيرى  ثزيشكى  بؤ  ذينطة  و  كاركردن  بؤ  ديارى  كردنى  ِرادةى  بارطرانى  

نةخؤشيةكانى  ثةيوةنديدار  بة  ذينطةوة.
• ناوةندى  توَيذينةوةية  لة  ِرؤذئاوا.

مةلةفة  تةندروستى  ئةلةكرتونيةكان  بةشَيوةى  رَيككةوتن  لة  يك  كاتدا  لةسةرجةم  شارةكان  )لة    2013  بَوماوةى  3  
ساَل( .

ثروذةى  مةلةفى  تةندروستى  ئةلَيكرتونى  و    ناوةندى  ثةيوةندى  خزمةتطوزارى  ضاودَيرى  تةندروستى  .
ئامادةكردن  و  بةرَيوةبردنى  بةشى  ناوخَوي  بَو  نةخَوشة  ناوضةكانى  دةوروبةر  بَو  ئةوةى  لة  ذَير  ضاودَيرى  ثزيشك    •

دةرمان  وةربطرَيت.
•دةستثيكردنى  بةشى  طروثي  ئةنتيبيوتيك  لة  روذئاوا  لة  سال  2012  بة  هاوكارى  لةطةل  بةشى  زانستى  زيندةوةرى  

وورد.
•وةرطرتنى  مَوَلةت  بَو  جَيبةجَيكردنى  تيستى  ئةنتيبوتيك  لةطةل  طروثَيك  لة  تاقيطةى  سويدى  نيو  دةوَلةتى  ،  

ماموستا  هافز  بَو  ناوةندى  تاقيطةى  هةرمَيايةتى  بة  هاوكارى  بةشى  زانستى  زيندة  زانى  وورد  لة  سال  2014.
• دةستثَيكردنى  تاقيطةى  نا  حكومى  بَو  ئةنفلَونزا  بة  هاوكارى  لةطةل  بةشى  زانستى  زيندةزانى  وورد  لة  سال  2011.

• دةستنيشانكردنى  بةشى  طروثى  جينكسریت  بة  هاوكارى  لة  طةل  بةشى  زانستى  زيندةزانى  وورد.

• دةستثَيكردنى  ناوةندى  دةستنيشانكردنى  بةشةكى  بَو  كةمى    ظايرَوسى  خِروكة  سثيةكانى  بةرطرى  لةش  بة  هاوكارى  
زانستى  زيندة  زانى  ميكرَوسكوث  و  زانستى  نةخَوشيةكان  بةشةكانى  نةخَوشى  هةوكردن.

بةشى  دةستنيشانكردنى  بةشةكى  بَو  حاَلةتة  لَيكضوةكانى  ئةو  نةخَوشيانةى  كةلة  رَيطاى    ثةيوةندى  سكسى  يةوة    •

دةطوازرَيتةوة  لة  ثارَيزطاكةو  كَومةَلطةكةدا  بة  هاوكارى  لة  طةَل  مايكرَوثولوذيا  و  يةكةكانى  هةوكردن  ِرَيطة  لة  ثةخش  
بوونى  بطریَيت  لة  ئَيستادا.

دةستنيشان  كردنى  طرَوثى  بةشةكىPCR  لة  تاقيطةى  ناوةندى  ناوضةكة  بة  هاوكارى  لةطةل  بةشى  زانستى  زيندة    •

زانى  وورد  لةم  ساَلة  دا.
• بونيادنانى  طوندَيكى  ثزيشكى  لة  ثارَيزطاى  كرماشان  ،  لة  هةمان  كاتدا  لة  24  شارى  تريش،

•بونيادنانى  نَورينطة  بَو  نةخَوشخانةو  ثَيشكةشكردنى  ِراوَيذكار  بَو  وازهَينان  لة  جطةرة  كَيشان  لة  نةخَوشخانةى  

فرَیكارييةكان.
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•دانى  دةسةاَلتى  تةواو  بةياريدةدةرى  تةواوى  كومس  لة  ناوضةى  شةش  لة  بةرنامة  نيشتمانة  طرنطةكان  لة  نَيوان  

.HODA  خولةكانى  راهَينان  و  ضاككردنةوةى  تةندروستى
ن  )يونسكَو(  لةثَيناو   •بةرَيوةبردنى  ثرَوذةى  توَيذينةوةى  هاو  بةش  لةطةَل  رَيكخراوى  نةتةوة  يةكطرتووةكانى  بَو  منداالًَ

طةشةى  تواناى  مندااَلن  لة  سال  2011  .
• بةرَيوةبردنى  نةخشةى  كَومةَلطةى  ئاساييش  بة  ثَيوةرى  رَيكخراوى  تةندروستى  جيهانى  لة  سال2005  لة  سونقور

•دروستكردن  و  ضاككردنةوةى  ذورى  ديارى  كردنى  فشارى  دةروونى  نةرَينى  لة  نةخَوشخانةى  ئيمام  رةزا  و  

نةخَوشخانةى  كرماشان  و  نةخوشخانةى  شةهيدانى  سةرثَيل  زةهاو  لة  ثَيناو  ضاودَيرى  توندى  ئةو  نةخَوشانةى  كة  توشى  
هةوكردن  هاتوون  ،  بةريز  بةنديةكى  ناياب  )  لة  ذَير  ثَيوةرى  شارةزايانى  رَيكخراوى  تةندروستى  جيهانى  لة  يوليوى  2014(    

ئةم  ذورة  فشارى  نةرَينى  دةروونى  دةخانة  ِرو.
بةرَيوةبةريةتى  ضاودَيريكردنى  طواستنةوةى  كةمى  بةرطرى  لةشى  مرَوظ  لة    دايكةوة  بَو  مندال  لة  13  ناوةندة  لة  

ثارَيزطاى  كرماشان  بة  هاوكارى  بةشى  نةخوشييةكانى  هةوككردن  لة  سال2013

ئامانج:
ئاماجنى  كَولَيذ  بريتيية  لة  ثَيشكةشكردنى  خزمةتطوزارى  لةسةر  دوو  ئاستى  هةرمَيى  ونيشتمانى  بة  هاوكارى  
مامَوستايانى  ثسثَور  و  بة  ئةزمون  لة  بوارى  توَيذينةوةو  و  زانست  و  فرَیكارى  و  نوَيبونةوة  وة  ثَيشكةوتنى  ضةندايةتى  
و  ضَونايةتي  لة  بةرَيوةبردنى  زانست  و  تاقيطة  ثسثَوريةكان  و  ناوةندةكانى  توَيذينةوة  و  طةشة  ثَيدانى  مَودَيلَيكى  
نوَى  لة  نَيوان  توَيذينةوة  و  زانست  دا.  راهَينانى  خوَيندكارى  بةهرةمةند  لة  ثَيناو  طةشةثَيدانى  تواناكان  لة  ناوةندة  
تةندروسييةكان  هةروةها  هةنطاونانى  كاريطةر  لة  ثَيناو  طةيشنت  بة  رَيطة  ضارة  بنةِرةتييةكان    بَو  ضارةسةركردنى  

كَيشةكانى  ثارَيزطا.
لة  5  ساَل  رابردوو  دا  كَولَيذ  وةكو  ناوةندَيكى  ضاالك  خَوى  ناساندووة  لة  بوارى  زانست  و  توَيذينةوة  لة  رَوذئاواى  واَلت  

كة  بَو  خَوى  يةكَيكة  لة  ناوةندةكانى  توَيذينةوةو  ئةزمون  ضى  لة  ناوخَو  يان  دةرةوةى  واَلت.

ناونيشان:مةيدانى   ئيسار،   بةرامبةر   نةخَوشخانةى   فارابى.
ذمارةى   ثَوست:   6719851351

تةليفون:00988338262052   –   38264447
فاكس:00988338263048

fac_hygiene@kums.ac.ar   :ئيمةيل
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كَولَيذى  ثةرستارى  و  مندالبوون
ئةم  كَولَيذة  بة  يةكَيك  لة  كَولَيذة  كونةكان  لة  زانكَوكانى  ئریان  دادةنرَيت،  سةرةتاى  ضاالكى  بة  شَيوةيةكى  ئةكادميى  
دةطةريَِتةوة  بَو  ساَل    1965  .    دواتر  لةسال  1985  بة  كَولَيذى  ثةرستارى  و  و  مندالبوون  ناسَينرا.  لة  ساَل  2007  وةكو  
بةشَيكى  سةربة  خَو  جيابووةوة  و  لة  ذَير  ناوى  كَولَيذى  زانستى  ثزيشكى  ياريدةدةر  خَوى  ِراطةياند.  لة  ئَيستادا  ثةرستارى  
و  مندالبوون  كَولَيذى  راهَينانى  خوَيندةكارانى  قَوناغى  زانكَو  و  خوَيندنى  بااَلية  لة  بوارى  ثةرستارى  و  منداَلبوون  لة  سةر  
ئاستى  بةكالَوريوس  و  ماستةر،  لة  ئَيستادا  30  مامَوستاى  وانة  بَيذى  هةية  و  لةطةَل  ضةند  مامَوستايةكى  ياريدةدةر،  23  

سةرثةرشتيار  لة  سَى  بةشدا  كاردةكةن  وةك  لة  خشتةى  ذمارةى  7  دا  هاتووة  و  وانة  بة  744  خوَيندكار  دةَلَينةوة.
كَولَيذ  ثةيوةستة  بة  فةراهةمكردنى  فرَیكردنى  ثةرستارى  باش  و  جَيبةجيكردنى  توَيذينةوةى  طةورة  لة  ثَيناو  
يارمةتيدان  لة  سةر  بنةماى  زانستى  و  ئةزمونى  كلينيكى  و  ثةرةثَيدانى  ضاودَيرى  ثزيشكى  هةروةها  ضاودَيرى  
نيشانةكانى  نةخوش،  ضاككردنةوةى  ضاودَيرى  ثزيشكى  لة  قوناغى  نَيوان  ضاودَيرى  و  دَلوازى  كة  كاريطةرى  لة  سةر  

طةشةى  سياسةتى  ضاودَيرى  تةندروستى  هةبَيت  لةسةرجةم  ئاستةكاندا.  
بةتايبةت  لة  كةمكردنةوةى  جياوازة  تةندروستيةكان  و  هَيوركردنةوةى  ئةجنامة  تةندروستييةكان  لة  نَيوان  خةَلكدا  

زَور  طرنطة.  خوَيندكار  لة  كولَيذى  ثةرستارى  و  منداَلبوون  دةبينَيت  طوِرنكاريَيكى  جَيطری  لة  ذيانى  نةخوشدا  ِرودةدات.

نةخشةى  ذمارة  7  ئةندامانى  دةستةى  ماموستايان  و  وانةبَيذى  لة  كَولَيذ  ثةرستارى  و  منداَلبوون  لة  بةشة  جيياوازةكان

ذمارةى ئةندامانى كَولَيذبةشةكانذ

16ثةرستارى1

12منداَلبوون2

3ثةرستارى دةروونى3

سااَلنة  زياتر  لة  500  خوَيندكار  لة  كَولَيذ  وةردةطریَين  لة  بةرنامةو  ئاستى  جياواز  وةك  لة  خشتةى  8  هاتووة.

نةخشةى    ذمارة  8  بةرنامةو  ئاستة  جياوازةكان  لة  كَولَيذى  ثةرستارى  و  منداَلبوون

ساَل دامةزراندنئاستبةرنامةذ

1965بةكالَوريوسثةرستارى1

1986بةكالَوريوسمنداَلبوون2

2008ماستةرناوةندى  ضاودَيرى  ثةرستارى3

2014ماستةرثةرستارى  دةرونى4

2015ماستةرثةرستارى  نةشتةرطةرى  هةناو5

2013ماستةرسةرثةرشتيارى  منداَلبوون6
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توانا  سةرةكييةكان:
• توانا  تاقيطةيةكان  )ناوةندى  توانا  كلينيةكةكان  بةِروبةرى  150  مةترى  ضوارطوشة  بَو  بةشةكانى  ثةرستارى  و  

منداَلبوون  بةشَيوةيةكى  تةواو  .
• كتَيبخانةى  كولَيذ  لةسةر  ِروبةرى  500  مةترى  ضوارطوشة  كة  51031  ثةرتووكى  فارسى    و  3896  ثةرتووكى  التينى  

لةطةَل  700  سيدى  فرَیكارى  لة  خَو  دةطرَيت.
• طريبةستى  دوو  بةرنامةى  فرَیكارى  بَو  مامَوستايان  لة  سلَيمانى  هةرمَيى  كوردستانى  عریاق.

ثاشكَو  ماددى  و  ذينطةيةكان:
كَولَيذى  ثةرستارى  و  منداَلبوون  لةسةر  رووبةرى  50000  مةترى  ضوارطوشة  بيناكةشى  لةسةر  12000  مةترى  ضوارطوشة  

بونيادنراوة  8000  مةتر  سةوزايى.

ثاشكو:
•    تاقيطةى  زانستى  زيندةورانى  وورد  و  زانستى  كةِروو  لةثَيناو  ثَيشكةشكردنى  خول  ثَيشةيى  لة  زانستى  باكرتيَولَوذى  

زانستى  كةِرووةكان  بَوبةرنامة  جياوازةكانى  كَولَيذى.
• تاقيطةى  زانستى  بةرطرى  و  خوَين  و  راهَينانى  نةخوشييةكانى  خوَين  و  بةرطرى  ئةندامةكان،  لةطةَل  كيمياى  زيندوو  

و  راهَينانى  جَيبةجَيكارى  و  مامانى    و  جَيبةجَيكردنى  خول  ثراكتيكى.
• ثةرةثَيدانى  تاقيطةى  كيمياى  و  كيمياى  زيندوو  بَو  ئاسانكارى  كاروبارى  لَيكَولينةوةى  شيكارى  و  خول  كيميايى  و  

كيمياى  زيندوو.
• ناوةندى  توَيذينةوةى  باردارى    ثةرةثَيدانى  بوونى  ذيان.

• ناوةندى  ضاالكى  كلينيكى  بةسَى  ذورى  جياوازى  ئامادةكراوى  بَو  ضاالكى  ثةرستارى  لة  حاَلةتى  فرياكةوتن  و  
سِركردن،  نةخوشييةكانى  ذنان  لة  ناوضة  نزيكةكان  كة  نزيكةى  420  مةترى  ضوارطَوشةية.

ناونيشان:  شةقامى  عةشاير،  مةيدانى  ئيسار،  بةرامبةر  ناوةندى  فارابى  بَو  فرَیكارى  و  ضارةسةركردن،  كرماشان،  ئریان.
ذمارةى  ثَوست:  6719851351

تةليفون:38279899  -  00988338279796
فاكس:00988338279394

FAC_N.M@KUMS.AC.IR:ئَيمةيل
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كَولَيذى  زانستى  ثزيشكى  ياريدةدةر  )ثاراكلينيك(
1963  دامةزراوة  سةرةتا  ناوى  كَولَيذى  زانستى  شيكارى  بووة،  خوَيندكارى  لة  ئاستى   ئةم  كَولَيذة  لة  سال  
بةكالوريوس  و  ماستةر  وةردةطرت .  دواتر  لة  ساَل  1970  لةطةل  كَولَيذى  ثةرستارى  و  منداَلبوون  ثَيكةوة  طرَيدان  ،  
لة  ساَلي  2007  بة  شَيوةيةكى  سةربةخَو  وةكو  كَولَيذى  زانستى  ثزيشكى  ياريدةدةر  ناسَينرا .  ئةم  كَولَيذة  لة  ئَيستادا  
لةسةر  رووبةرى  55000  مةترى  ضوار  طوشة  بونيات  نراوة  لةطةَل  كَولَيذى  ثةرستارى  و  منداَلبوون  داية  .  كَولَيذ  لة  
26  مامَوستاى  ئةكادميى  ثَيكهاتووة  لة  6  بةش,  لةوانةش  ذوورى  نةشتةر  طةرى،  تيشك  ،ثزيشكى  نةوةوى،  زانستى  
شيكارى،  تةكنةلَوذياى  زانيارى  تةندروستى  ،  فرياكةوتنى  ثزيشكى،  سِركردن.)خشتةى  ذمارةى9(  لة  ئَيستادا  946  

خوَيندكار  لة  بةشة  جياوازةكاندا  وانة  دةخوَينن.)خشتةى  10(

ذى  زانستى  ثزيشكى  لةكةَل  ناونيشانى  ئةكادميى خشتةى  9  ئةندامانى  مامَوستايان  لة  كَوليَّ

ذمارةنازناوى  ئةاكديىم

1مامَوستاى  زانكَو

8مامَوستاى  ياريدةدةر

17سةرثةرشتيار

26سةرجةم

خشتةى  10  ئاست  و  بةرنامة  جياوازةكان  لة  كَولَيذى  زانستى  ثزيشكى  ياريدةدةر

سال دامةزراندنئاستبةرنامةذمارة

1985بةكالَوريَوسزانستى  تاقيطةكان1

1992بةكالَوريَوسثزيشكى  تيشك2

1986بةكالَوريَوسذورى  نةشتةرطةرى3

1995بةكالَوريَوسسِركردن  و  ناوةندى  ضارةسةركردن4

5)IT(  2014بةكالَوريَوستةكنَولَوذياى  زانيارى  تةندروستى

2010بةكالَوريَوسزانستى  نةوةوةى6

2011بةكالَوريَوسحاَلةتى  فرياطوزارى  تةندروستى7

2006تةكنَولَوذيياى  زانيارى  جَيبةجَيكردن  A.Scحاَلةتى  فرياطوزارى  تةندروستى8

كَولَيذ  كَومةلَيك  خول  ئةكادميى  لةسةر  ئاستى  زانكَو  و  خوَيندنى  بااَل  كردوةتةوة،  طرنطى  بة  بةرنامةى  ذوورى  
نةشتةركةرى  داوة  لةسةر  ئاستى  ماستةر،  ئةندامانى  دةستةى  كارطرِیى  سةردانى  ئةو  شوَينةيانكردوة  و  جَيطةى  
رةزامةندييان  بووة.  بَوية  ئَيمةش  بة  زوترين  كات  دةست  بةم  كارة  دةكةين.  هةروةها  كَولَيذى  زانستى  ثزيشكى  بةيةكَيك  

لة  باشرتين  ناوةندةكانى  لَيكَوَلينةوة  و  شيكارى  ناسَينرا.
كة  ثَيكهاتوة  لة  6  ناوةندى  شيكارى  كة  بريتني  لة  كيمياى  زيندوو ،  زانستى  ميكرَوبناسى ،  نةخَوشيكانى  خوَين ،  
فيزيا  و  ثَيوانةى  دةرزى  لَيدان،  ضاككردنةوة  و  هةروةها  بَلو  كردنةوةى  توَيذينة  زانستييةكان  وثةرةثَيدانى  خولةكانى  
خوَيندنى  باالَ ،  لةوشوَينةدا  ناوةندى  ضاالكى  و  كلينيكى  و  زانيارى  هةية،  هةروةها  هةماهةنطى  زانستى  لةطةل  ذمارةيةك  

لةناوةندةكانى  توَيذينةوةى  تر  لة  واَلت  دا  هةية.
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توانا  سةرةكييةكان:
• تاكة  زانكَوية  كة  بةرنامةى  ثزيشكى  نةوةوى  تَيدا  دةخوَينريت  لة  واَلتدا.

• تاكة  زانكَوية  لة  رَوذئاواىئرَیان  كة  تةكنَو  لَوذياى  زانيارى  تةندروستى  تَيدا  دةخوَينرَيت.
• بوونى  ناوةندى  بةرطرى  تايبةت  بة  تةندروستى  لة  رَوذئاوا.

• بوونى  طوظارى  توَيذينةوةى  كلينيكى  لة  زانستى  ثزيشكى.
• ئةندامةنى  لة  رَيكخراو  لة  ئةندامانى  دةستةى  وانة  بَيذى  لة  طروثى  طةشةثَيدانى  تايبةت  بة  زانكو`  لة  

وةزارةتى  تةندروستى.
 

ناونيشان:  شةقامى  عةشاير،  مةيدانى  ئيسار،  بةرامبةر  ناوةندى  فارابى  بوو  فرَیكارى  و  ضارةسةركردن ،  كرماشان ،  ئرَیان
ذمارةى  ثؤست:  6719851351
تةليفون:  00988338279697

فاكس:  00988338279190
fac_paramedical@kums.ac.ar:ئيمةيل
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كؤليذي  تةغزية  و  ثيشةسازي  خواردةمةني
كؤليذي  تةغزية  و  ثيشةسازي  خواردةمةني  كرماشان  دووهةمينة  لة  ئرَیان  و  لة  ساَلي  2017  لة  شوَينَيكي  جوان  و  

بةرفراوان  و  لةاليةن  وةزيري  تةندروسيت  دامةزراوة.
كؤلَيذي  تةغزية  لة  تةنيشيت  كوَليذي  تةندروسيت  و  لة  رووبةري  12000  مةتر  دووجار  سازكراوة.

كؤلَيذي  تةغزية  لة  3  طرووثي  فرَیكاري  و  سَي  تاقيطةي  ثَيشكةوتوو  ثَيكهاتووة.
ساييت  كؤمثيوتري  كَولَيذةكة  بؤ  كةَلك  وةرطرتين  خوَيندكارةكان  لة  تةنيشيت  تاقيطةكةوة  دانراوة .

طرووثةكان  بريتني  لة  تةغزية  –  ثيشةسازي  خواىةمةني  و  طرووثي  تةندروسيت  مادة  خوراكيةكان.
لةم  كؤلَيذةدا  12  مامؤستا  كة  بريتني  لة  ثرؤفسؤريك    و  2  ياريدةري  ثرؤفيسوور  و  9  استاد  موساعيد  و  4  

مودةريسي  ماسرت  وةكوو  ثسثؤر  لة  بواري  زانست  و  
لَيكؤَلينةوة  تَيدةكؤشن.    

   ة و علمية    يف ستا ا    ي ر ا بو    لة    ية غز تة    ي لَيذ كؤ
ري   بوا لة   و   ن  طةنج     زؤربةيا يبةمتةندة  ضونكا تا

زانيستةوة  توانان.
مةقاالتي  مامؤستاكاني  ئةم  كؤلَيذة  لة  ذؤرناَلة  بة  

ناوبانطةكاني  جيهاني  بَلو  دةكرَينةوة.

لةم  بةشانةوة  خوَيندكار  وةر  دةطرين:
   - ) س يو ر لو كا بة ( ني مة ة د ر ا خو    ي ز سا ثيشة
   د و فو    ) سرت ما ( ي ز سا ثيشة    –    ) سرت ما ( ية غز تة

سةيفيت)ماسرت(.

داهاتوو:
   ن, يةكامنا نا   بة  بؤنةي  توا يةندةي  نزيكدا لة  ئا
دةوراتي  ثي.ئيض.دي  لة  بوارةكاني  سةرةوة  دةكرَينةوة.

جَيبةجَي  كردني  لَيكؤَلينوة  كرداريةكان  و  ثةيوةندي  
بتةو  و  تايبةت  لةطةَل  ثَيشةسازي  بوتة  تايبةمتةندي  

نايابي  ئةم  كؤلَيذة  لة  رؤذئاواي  ئرَیان.
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حةرةمى  زانكَو
يةكةجمار  كومس  دامةزرا  لة  زانكَوى  ثزيشكى  لةسال1984  دواى  ئةوة  فراوان    بوو  بوة  زانكَوى  ناوةندى  لة  
بةشى  باكوور  لة  كرماشان  لة  تةنيشت  نةخَوشخانةى  ئيمام  رةزا،بَو  خوَيندن  وضارةسةر  لةئةمرَودا  سةرجةم  
كَولَيذةكان  و  كَولَيذى  دةرمانسازى  دةكةونة  ناوةندى  زانكَووة.  هةندَيك  لةو  بةشانة  وةكو  ثزيشكى  ددان  و  
تةندروستى  طشتى  و  زانستى  ثزيشكى  ياريدةدةر  بؤ  شوَينى  جياواز  لة  شار  طوازراونةتةوة  .  بةشة  ناوخؤيي  

خوَيندكار  و  هؤَل  وةرزش  لة  نزيك  ناوةندي  زانكؤية.  

هةَلبذاردةكانى  مانةوة
لرَیة  بِرَيكى  زَور  لة  هةلة  ية  بَو  مانةوة  لة  نزيك  زانكَو  كة  لة  طةَل  كَومةَلَيكى  فراوان  لة  هةَلبذاردةى  

نيشتةجَيى  نزيك  كة  بة  شَيوةى  ثيادة  يان  ثاسى    حازرو  مانةوة  بةشَيوةى  طشتى  يان  كةم.

1.  ذياني  نيشتةجَي  و  مانةوة:
مانةوة  لةشوَينى  بةشةناوخؤيي  حةرةمى  زانكَو  بو  قوتابيان  و  باشرتكردنى  سةركةوتنى  زانكَو  لة  حةرةمى  
زانكَوكة  لة  كومس  ذينطةيةكى  ثاكو  خوش  بَو  ثشتطریى  لة  ئةكادميى  زانكَوكة  لة  طةل  ضِركردنةوة  لة  
سةريارمةتى  كومةلطاو  بة  شَيوةى  زياتر  دياريكردنى  نيشتةجئ  لة  هَوَلةكانى  مانةوةوة  هةَلبذاردةى  باشى  تَيداية  
بَو  مانةوة  كة  يارمةتى  خوَيندكار  بدات  بَو  حةوانةوة،زانكو  َشوينى  نيشتةجئ  باشى  تيداية  كة  خزمةتكوزارى  
ئينرتنَييت  تيداية  لة  هةموو  هَوَلةكانى  نيشتةجَيبوون  وة  هةَلبذاردنى  شوَينةكان  بئ  هيض  ماندووبوون  و  

بَيزاركردنَيك.
 مانةوة  بَو  خوَيندكاراني  ساَل  يةكةم    زورباشة  بَو  ساَل  يةكةم  لة  كرماشان  لة  طةَل  خواردنى  سَيذةم  ،هَوَلةكان  
دةكةونة  ناو  زانكَوكةوة  ئةو  شوَينة  كَوكةرةوةي  نيشتةجَيية  بؤخوَيندكاران  لة  هةموو  روويةكةوة  شوَينَيكي  
ئاسوودةية  بؤ  منونة  وةكو  خويندنةوةى  كتَيب  و  مزكةوًت  و  شوَينى  وةرزش  وهَوَل  فليمةكان  ...  رووبةرى  شوَينى  

  و  4  شوَين  بَو  كج  وة  شوَينى  مانةوةي  خَيزانى. مانةوةى  قوتابيان  2100  مةترةوة  11شوَين  بو  كورِِ
1450   خوَيندكارىكورِِ
1860   خوَيندكارىكض
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 دةتوانن  مبَيننةوة
 وة  130  خَيزان  دةتوانن  مبَيننةوة

تةندروستى  مَيشك  وجةستةيى
سةنتةرى  خزمةتكردنى  تةندروستى  دابينكراوة  بو  قوتابيان  بَو  كةشَيكى  تةندروستى  ثَيويست  بَو  فرَیبوونَيكى  باش  
وة  دابينكردنى  راهَينةرى  باش  و  خاوةن  ئةزموون  لة  بوارةكانى  ثزيشكى  ددان  و  كوتان  لة  كاتى  ثَيويست  بَو  ضارةسةري  
ثزيشكى  و  ناردنى  خوَيندكار  بَو  نةخؤشخانةي  تايبةتى  لة  كاتى  قبوَلكردنى    لة  زانكَو  مةلةفَيكى  تايبةتي  بؤ  دةكةنةوة  

كة  هةموو  زانياري  خوَيندكارييَت  داية.
 وة  خوَيندكار  دةتوانيت  بكةِرَيتةوة  بَو  بنكةى  تةندروستى  كة  لةزانكَودا  هةية

 بةشى  فرياكةوتن  لةشوَينى  نيشتةجَيى  خوَيندكار  هةية  كةبَو  كاتى  فرياكةوتنى  خرَیا  بةكاردَيت.
 زانايانى  دةرووناسى  و  ثسثؤر  هةية  كة  يارمةتى  خوَيندكار  دةدةن  لة  بوارى  هةَلسوكةوت  و  كَيشةى  هةَلسوكةوت  و  
جَيبةجَيكردنى  بِريارى  راست  و  دروست  و  باسى  خَيزانى  و  كَيشةى  خَيزانى  و  بوارةكانى  كَيشةى  ثارة  وة  باسى  ئيشكردن  
وة  خول  فرَیبوونى  راهَينةرايةتى  وة  فرَیكردنى  خوَيندن  و  ضارةسةرةكانى  قسةكردن  لة  طةَل  خَيزانةكانى  خويندكاران  وة  

ثيدانى  ئامؤذطارى  دةرووني  و  ثةردوةردةيى.

ثةروةردةى  وةرزشى
ئةم  بةشة  سةربة  نوسينطةى  جَيطرى  سةرَوكى  زانكَوية  بَو  كاروبارى  روشنبرَیى  و  خوَيندكاران  ئةم  رَيوشوَينانةش  
لةثَيناو  باشرت  كردنى  ضَونيةتى  تةندروستى  جةستةيية  بَو  كارمةندان  و  خوَيندكاران  و  خَيزانةكانيان  لةو  ماوةيةى  كة  

دةرطاى  نوسينطةى  جَيطرى  راوَيذكارى  بَو  روشنبرَیى  و  كاروبارى  خوَينكاران  كراوةية.  
هةندَيك  لة  ثاشكؤ  وةرزشيةكانى  زانكَو:

•   كَومةَلطةى  وةرزشى  ئاوى،  حةمامى  سيباحة،  ساونا،  جاكوزى،  ناوةندى  بةهَيزكردنى  جةستة.
• كومةَلطةى  وةرزشى  رَوشنبرَیى،  هَوَلي  داخراوى    يارية  جياوازةكان،  وةكو  تؤثى  بالة،تؤثى  باسكة،  هَوَل  داخراوى  
تَوثى  ثَى،  تَينس  يارى  هونةرة  بةرطرييةكان  بنيات  نانى  جةستةو  ديوارى  دةستكرد  بَوسةركةوتن  بة  سةريدا  و  خانةى  

ئيمام  خومةينى  بَو  رَوشنبریى  بينني  و  بيسنت.

• فارابى  بَو  توثى  ثَى.
• كَومةَلطاي  وةرزشى  بَو  يارى  تَينس.

• هَول  وةرزشى  لة  بةشة  ناوخَويةكان.
لة  نيوان  ئةم  ضاالكيية  ثةروةردةية  وةرزشيةدا  ثالةوانَيتى  لة  سةر  ئاستى  زانكَو  و  واَلت  بَو  خوَيندكاران  رَيك  دةخرَيت  
،  رَيكخستنى  خَول  راهَينان  ،  يارمةتى  دانى  بةشة  ديارى  كراوةكان  لة  ثَيناو  ثةرة  ثَيدانى  وةرزش  بَو  خوَيندكار.  بة  
دةست  هينانى  مةداليا  لة  كَومةلَيك  ثاَلةوانَييةتى  لةاليةن  وةرزشكارانى  زانكَووة  لة  سةر  ئاستى  واَلت  ئةمةش  بةهَوى  
ضاالكى  دةسةَلةتى  زانكَو  و  كارمةندان  و  خوَيندكارانةوة  بووة.  بنيات  نانى  ناوةندى  توَيذينةوةو  فرَیكارى  بَو  خوَيندكارانى  
وةرزشكار  بة    هوى  جيبةجيكردنى  توَيذينة  كانة  وة  لة  اليةنة  جياوازةكانى  ثزيشكى  وةرزشى  بة  هاوكارى  خوَيندكاران  
و  كَولَيذى  ثزيشكى،  ئامادةكرنى  بةرنامةى  وانةبَيذى  بَو  ئاستى  ماستةر  لة  ثزيشكى  وةرزشى  ثَيشكةشكردنى  بة  هاوكارى  

بةشى  نةشتةرطةرى  ئَيسك  لة  كَولَيذى  ثزيشكى  بَو  وةرزشكاران  بة  طشتى  و  وةرزشكارانى  شايستة  بةتايبةتى.

هاوكارى  دارايى  
كَومةَلكى  زَور  لة  خوَيندكار  ثَيويستيان  بة  هاوكارى  دارايى  هةية،  زانكَو  هةستا  بة  دابينكردنى  سندووقى  
هاوكارى  و  ضاودَيرى  خوَيندكار،  وةكو:  قةرزى  خوَيندكار،  قةرزى  نيشتةجَيبوون،  قةرزى  فرياكةوتن،  ئةركةكانى  

خوَيندكار،  مينحةى  فریبوون  و  مينحةى  كتَيب  و  ثَيداويستيةكان.

ضاالكى  رَوشنبریى 
ئاماجنى  بةرَيوبةرَيتى  كاروبارى  روشنبریى  وضاالكى  و  بةرنامةكان  بَو  دَوزينةوة  و  هاوكارى  خوَيندكار  داهَينةر  
لة  ثَيناو  ثةرةثَيدانى  بریوكةكانيان  ئاماجنى  ئةم    ضاالكية    هاوكارى  كردنى  خَوَيندكارة    تاوةكو  بةرثرسيارَيتى  

كَومةلطة  لة  ئةستَوى  خَوى    بطرَى.
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•  نةخَوشخانةى  ئيمام  رةزا  )س(
•   نةخَوشخانةى  موعتةزدى

•  نةخَوشخانةى  تالقانى
•  نةخَوشخانةى  ئيمام  خومةينى  )رة(  

•  نةخَوشخانةى  فارابى
•  نةخَوشخانةى  دكتَور  حممد  كرماشانى

•  نةخَوشخانةى  ئيمام  عةل  )س(

 )KUMS( نةخَوشخانةكان  لة  كومس
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نةخَوشخانةى  ئيمام  رةزا  )س(
نةخَوشخانةى  ئيمام  رةزا  ناوةندَيكى  فرَیكارى  و  ضارةسةرى  طشتيية ،  طةورةترين  ناوةندى  ئامادةكِراوة  لة  بوارى  زانست  و  

ضارةسةر  و  توَيذينةوة  لة  رَوذئاوا  و  باكورى  رَوذئاواى  ئریان  .
ئةم  نةخَوشخانةية  نوَيرتين  شَيوازى  زانستى  بَو  فرَیكارى  و  ضارةسةركردن  و  توَيذينةوةو  دةستنيشانكردن  لةسةر  

بنةماى  ثَيداويستى  نةخَوش  لة  ثَيناو  ضاككردنةوةى  تةندروستى  تاك  لة  كَومةَلطةدا  فةراهةم  كردوة.
ئَيمة  هةموو  ثَيداويستيةكانى  ضارةسةرى  ثَيويست  و  تايبةت  بة  نةخَوش  دابني  دةكةين  بو  ية  ثَيويست  ناكات  نةخَوش  

سةفةرى  شارةكانى  تر  بَو  ضارةسةرى  ثزيشكى  بكات  هةروةها  ئةم  نةخَوشخانةية  رَيز  لة  بةها  مرَوظايةتيةكان  دةطرَيت  .

بةشة  جياوازةكانى  نةخَوشخانة:
• جَيطرى  توَيذينةوة  

• جَيطرى  فرَیكارى
• ضارةسةر

• طةشة  و  ثلندانان
• بةِرَيوبةرَيتى  ثةرستارى

• بةخودا  ضونةوة
EDU  فرَیكارى •

  
يةكةكانى  نةخَوشخانة  و  بةشةكانى:

• بةشى  بةهَوش  هاتنةوة
CCUبةشى •

CT  بةشى  لةناوبردنى  رووناكى •
• بةشى  شوشتنى  طورضيلة

• بةشى  ضارةسةرى  ناوةندى
  

ناونيشان:  نةخوشخانةى  ئيمامرةزا  )س(  ،  شةقامى    ثةرةستار،  كرماشان،  ئرَیان
ذمارةى    ثَوست:6714415333

تةليفون:  9  -  00988334276301
فاكس:  6  –  00988334276343

admin@irhk.ir  :ئيمةيل
 http://www.irhk.ir  :املوقع 	 	www.arhk.ar:ماَلثةِر
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نةخَوشخانةى  موعتةزدى
ساَل  1965  بونيات  نراوة  ئةم  نةخوشخانةية  ناوةندَيكى  ثزيشكى  و  خزمةتطوزارى  ية  بَو  لة  دايك  بوون    و  نةخَوشيةكانى  
ذنان  خاوةنى  86  قةرةوَيَلةية  لةطةَل  ضةند  بةشَيكى  تايبةت  بة  نةشتةرطةرى  و  لة  ديك  بوون  ،  دواى  لة  دايك  بوون،  
فرياكةوتن،  ذورى  نةشتةرطةرى  و  يةكةى  ضارةسةركردنى  ناوةندى،  ئةم  نةخوشخانة  ية  بة  يارمةتى  خوداو  هةوَل  
بَيوضانى  كارمةندانى  خَوى  هةوَل  دةدات  باشرتين  خزمةتطوزارى  ثَيشكةش  بةنةخوش  و  لة  دايك  بوونَيكى  ئارام  بَو  منداَل  

ساوا  و  ذنان  بكات  و  ببَيتة  هَوى  رةزامةنديان.

طرنطى:
•  بةشدارى  كردن  لة  خزمةتطوزاريةكانى  تةندروستى  ذنان  لة  رَوذئاواى  ئرَیان  لة  كاتى  ثَيشكةشكردنى  خزمةتطوزارى    و  

ضاالكييةكانى  تر،  بة  منوونةى  نوَيرتين  ثَيوةرى  وةزارةتى  تةندروستى  و  زانستى  ثزيشكى.
• ثَيشكةشكردنى  خزمةتطوزارى  تةندروستى  و  دةستنيشانكردن  و  ضارةسةرى  تايبةت  بة  لة  دايك  بوون  و  نةخَوشى  

ذنان
• جَيبةجَيكردنى  ضاالكى  توَيذينةوة  لة  بوارى  لة  دايك  بوون  و  نةخوشى  ذنان  و  نةزَوكى  .

• فةراهةمكردنى  فرَیكارى  ثزيشكى  ثةرستارى  و  منداَلبوون  ياريدةدةرانى  ثزيشكان  و  كةسانى  شارةزاى    زانستى  

ثزيشكى    و  ئَيشكطرةكان.

ناونيشان:  مةيدانى  فریدةوسى  ،  نةخوشخانة  موعتةزدى،  كرماشان،ئرَیان
ذمارةى  ثوست:  14474-  686178

تةليفون:  00988337246346
motazedihospital.kermanshah@gmail.com  :ئيمةيل

motazedi.kums.as.ar  :ماَلثةِر
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نةخَوشخانةى  تالقانى
ديزاينى  نةخَوشخانةى  تالقانى  كة  لة  اليةن  ئةندازيارانى  ئيتاليةوة  كَيشراوة  لة  سال  1969  كرايةوة.  دواتر  لة  سال  1973  
وةكو  نةخَوشخانةيةكى  طشتى  200  قةرةوَيَلةيى  دةست  بةكاربوو.  لة  ئَيستادا  يةكَيكة  لة  ثَيشكةوتو  ترين  نةخَوشخانةكانى  
رَوذئاواى  ئرَیان  بة220  قةرةوَيَلةوة  ،  هةروةها  بوونى  دةستةيةك  لة  ثزيشكى  ثسثَور  و  كارمةنداني  بة  ئةزمون  لة  بوارى  
ضاودَيرى  تةندروستى  نةخَوشى .  لة  نةخوشخانةكانى  ترةوة  زَوربةى  ئةو  نةخَوشانةى  كة  بةركةوتوون    رةوانةى  

نةخَوشخانةى  تالقانى  دةكرَين  بة  مةبةستى  ضارةسةركردن.
يةكَيك  لة  باشرتين  خزمةتطوزاريةكانى  ئةم  نةخَوشخانةية  بريتيية  لة  فرياكةوتن  و  فةراهةم  كردنى  ضاو  دَيرى  
تةندروستى  جةنطاوةرانى  كَون  و  جةنطاوةرانى  شةرى  هةشت  ساَلةى  بةرطرى  ثریَوزى  نَيوان  عرَیاق  وئرَیان  كة  ئةميش  

يةكَيكة  لة  بنةما  بااَلكانى  بةهاى  واَلت.

يةكة  سةرةكييةكان:
•  فرياكةوتن  

•   ذوورى  نةشتةرطةرى  لة  سةر  دوو  ئاست
•   يةكةي  ضاودَيرى  تةندروستى  لة  سةر  دوو  ئاست

بةشةكانى  نةخوشخانة:
•  وةرةم  

• نةشتةرطةرى  دةمار
• سَى  يةكةى  بةهَيزكردنى  ئَيسك  

• دوو  يةكةى  تايبةت  بة  نةشتةرطةرى  طشتى
• نَورينطة

 
ناونيشان:  شةقامي  شةهيد  بهشتى ،  نةخوشخانةى  تالقانى ،  كرماشان ،  ئرَیان

ذمارةى  ثَوست:  6715847167
تةليفون  :  9  –  00988338367984

فاكس:  00988338367984
taleghani_hospital@yahoo.cpom  :ئيمةيَل

taleghani.kums.ac.ar  :ماَلثةر
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نةخَوشخانةى  ئيمامى  خومةينى)رة(

نةخوشخانةى  ئيمامى  خومةينى  )رة(  تايبةتة  بة  ضارةسةرى  
ناى   نةخوشى  و  ضاودَيرى  تةندروستى  طشتى.  نةخوشخانة  توا
ثَيشكةشكردنى  خزمةتطوزارى  ثسثَورى  و  ثسثَورى  لة  بةشةكانى  ضاو  
وطوَى  و  دةم  و  قوِرط  و  ددان،  هةوكردن،  سووتان،  نةخَوشيةكانى  
  181 هةناو،  نةخَوشية  طوازراوةكان  هةية.  لة  ئَيستا  دا  خاوةنى  
قةرةوَيَلةية  كة  تواناى  وةرطرتنى  هةية  لة  بةش  و  يةكة  ضاودَيرةكانى  
وةك  فرياكةوتن،  نةخَوشى  طةدة  و  ذورى  نةشتةرطةرى  طوَى  و  
قوِرط،  نةشتةرطةرى  نةخَوشيةكانى  هةناو،  ثزيشكى  ضاو،  شوشتنى  
طورضيلة.  ئاماجنى  لة  باشرت  كردنى  جَورى  خزمةتطوزارى  ثزيشكى  
ية،مةشق  و  راهَينانى  ثزيشكان  و  ئةوانى  تر  لة  ثيشةوةران  و  
ثزيشكان  لة  ثَيناو  دَلنيايى  بةردةوامبوونى  ضاودَيرى  تةندروستى  
طشتى  نةخَوش  لة  داهاتودا،  هةروةها  ثاَلثشتى  كردنى  ئةجنامة  بة  
دةستهاتوةكانى  توَيذينةوةكان  و  توَيذينةوةي  جَيبةجَيكارى    و  لة  

ثَيناو  ثةرةثَيدان  و  فةراهةمكردنى  ضارةسةرى  ثَيويست  بَو  هاواَلتى.

ناونيشان:  شةقامى  نةقلية ،  نةخَوشخانةى  ئيمام  خومةينى)  رة(،  كرماشان،  ئرَیان

ذمارةى  ثَوست:  6718743161

تةليفون:  00988337283602  –  37278759  –  37278457  –  37278925

فاكس:  00988337224516

ihospital@kums.ac.ar  :ئيمةيل

imamkhomaini.kums.ac.ar  :ماَلثةر
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نةخَوشخانةى  فارابى
نةخَوشخانةى  فارابى  لة  ساَل  1981  بونيادنراوة ،  ناوةندَيكى  ثزيشكى  خزمةتطوزاريية  بَو  مَيشك  و  دةمار  خاوةنى  210  
قةرةوَيلََةية  لة  4  بةشى  ثزيشكى  دةرونى  بَو  ثياوان  و  ذنان،  بةشى  فرياكةوتن ،  دةمار،  ضارةسةرى  توشبوونى  بة  ماددةى  

هَوشبةر  ضاالكة،  خاوةنى  نَورينطةيةكى  ثسثورى  تايبةت  بة  ثزيشكى  مَيشك  و  دةمارو  و  ثزيشكى  دةروناسى  ية.
خاوةنى  4  بةشى  نةخَوشية  دةرونيةكانة ،  نةخَوشيةكانى  كَو  ئةندامانى  دةمار،  يةكةى  ناوةندى  ضاودَيرى  و  بةشى  

فرياكةوتن .

ناونيشان:  دةوَلةت  ئاباد،  مةيدانى  ئيسار،  نةخَوشخانةى  فارابى،  كرماشان،  ئرَیان
ذمارةى  ثَوست:  6715847134

تةليفون  :  00988338261046  –  38264820  –  3708210670
فاكس:  00988338264163

hos_farabi@kums.ac.ar  :ئيمةيل
farabi.kums.ac.ar  :ماَلثةر
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نةخَوشخانةى  دكتَور  موحةممةد  كرماشانى  
ئةم  نةخَوشخانة  لة  ساَل  2011  بونياد  نراوة  تةنيا  نةخَوشخانةى  تايبةت  بة  ثزيشكى  و  نةخَوشى  مندااَلنة  لة  كرماشان  
كةهةموو  ضارةسةرَيكى  مندااَلنى  نةخَوش  و  هةموو  خزمةتطوزارييةكان  لة  خَو  دةطرَيت .  خاوةنى  135  قةِرةوَيَلةية  لة  
بةشة  جياجيا  كانى  وةك  هةوكردن ،  نةشتةرطةرى  مندالَ ،  يةكةى  ضاودَيرى  مَودَيرنى  منداَلبوون  ،  فريا  كةوتن،  شوشتنى  
طورضيلة،  ذورى  نةشرتطةرى،  ثةرةثَيدانى  خزمةتطوزارى    بةثةلة  دةست  نيشانكردنى  بةثةلة،  نةخوشى  طورضيلةى  
مندال،  وةرةم،  نةخَوشيةكانى  دةمار،  نةخَوشى  دَل،  كَوئةندامى  هةناسة،  ثزيشكى  ددان،  نةخَوشيةكانى  هةناوى  و  طةدة،  

نةشتةرطةرى  ميزَلدانى  منداَل،  خزمةتطوزاريية  ثزيشكيةكانى  تر  لة  خَو  دةطرَيت.

ناونيشان:  ضوار  ِرياني  مانطى  سور،  نةخَوشخانةى  دكتور  موحةممةد  كرماشانى،  كرماشان،  ئرَیان
ذمارةى  ثَوست:  6713733135

تةليفون:  10  –  0988337218202
فاكس:  00988337218210

mkh@kums.ac.ar  :ئيمةيل
drkermanshahi.kums.ac.ar  :ماَلثةر
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Imam Ali (AS) Hospital

نةخَوشخانةى  ئيمام  عةل  )ع(
يةكةمني  ناوةندى  نةشتةرطةرى  دَل  و  دةمارى  خَوين،  لةساَل  
1999  دامةزراوة  لة  روى  ضةندايةتى  و  ضَونايةتى    و  خزمةتطوزارى  
و  نةخَوش  و  ضارةسةركردن  لة  ئاستَيكى  بااَل  دا  بووة,  لةم  سااَلنةى  
دواييدا  طةورة  ترين  ناوةندى  دَل  و  هةناو  ضاودَيرى  بووة  لة  رَوذئاواى  

ئرَیان.
خزمةتطوزاريةكانى  تةنيا  ثةيوةست  نابَيت  بة  خزمةتطوزارى  
ضاودَيرى  تةندروستى  ناوضة  يان  ثارَيزطايةكى  ديارى  كراوة  وة  بةَلطو  
نةخَوشخانة  تواناى  وةرطرتنى  نةخَوشى  هةية  لة  ناوضة  جياجيا  كانى  

ترةوة  وةك،  كوردستان ،  ئيلم ،  لوِرستان  تةنانةت  عرَیاقيش.
نَيت  سود  لة   نةخَوش  كاتَيك  دةضَيتة  نةخَوشخانةوة    ئةتوا

خزمةتطوزارية  تةندروستيةكانى  وةك،  نةشتةرطةرى  دَل  و  سونارى  دةمار  و  دةمارى  خَوين،  سةرةتاى  PCI،  بوذاندنةوةى  دَل،  هتد.
نةخَوشخانةى  ئيمام  عةل  )س(  خاوةنى  59  قةرةوَيَلية  ،  22  يةكةى  بَوذاندنةوةى  دَل  ،  22  يةكةى  ضاودَيرى  كلينيكى  هةروةها3  ذوورى  بَو  

كردنةوة  و  نةشتةرطةرى  دَل.  هتد.
ئةم  ناوةندة  هةوَلدةدةت  هاواَلتى  ثةروةردة  بكات  و  ثرَوسةى  ضارةسةركردنى  و  تواناى  خزمةتطوزارى    طوجناو  لةسةر  بنةماى  رازى  بوونى  
بةرامبةر .  هةروةها  لة  هةوَلداية  ثةرةى  زياتر  بدات  بة  هاوكارييةكانى  لةطةَل  ناوةندةكانى  فرَیكارى  و  ضارةسةركردنى  تر  لةطةَل  رَيكخراوة  
طشيةكان  ناوةندكانى  زانستى  جيهانى  لة  ثَيناو  ثةرةثَيدان  و    نوَيكردنةوةى  جَورييةتى  خزمةتطوزارى  سةرةتايى .  خاوةنى  ضةند  ناوةندَيكى  
جياوةزة  لةوانة  يةكةى  بَوذاندنةوى  دلَ ،  يةكةى  ضاودَيرى  ناوةندى  24/7  فريا  طوزارى  دَل  و  بةشةكانى  هةناوى  دوايى  منداَلبوون ,  هةروةها  
بوونى  نَورينطةى  تايبةت  وةكو  نةخوشيةكانى  دل  )  تَيست  وةرزشى  ،  نةخشةكَيشانى  دةنطى  دَل  ،هولرت(،24/7  تاقيطة/يةكةى  بةندى  خَوين ،  

24/7  تيشك  ،  بوذاندنةوةى  دَل  ،  خَوراك.
 

 
ناونيشان:  نةخَوشخانةى  ئيمام  عةل  )س(،  شةقامي  شةهيد  بهشتى،  كرماشان،  

ئرَیان
ذمارةى  ثَوست:  6715841745

تةليفون:  00988338370252  –  38360041  -38360295
فاكس:  00988338360043

heartcenter@kums.ac.ar  :ئيمةيل
imamali.kums.ac.ar  :ماَلثةر

مانط 2015ضاالكى

220220ذمارةى  خَيزان

10928911نةخؤشي  ئنزال

814606788نةخؤشي  دةرةكي

1571131نةشتةرطةرى  دَل

5873489قةستةرة

82469ثةستاني  دةماري  خوَين

P.PCI30725.6

EPS18115

36831مشاية
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• ناوةندى  توَيذينةوةى  تةكنولَوذياى  ثزيشكى
•  ناوةندى  توَيذينةوةى  منداَلبوون  و  نةزَوكى  

•  ناوةندى  توَيذينةوةى  توشبووان  بة  ماددةى  هوشبةر
•  ناوةندى  توَيذينةوةى  كةم  خةوى  

•  ناوةندى  توَيذينةوةى  طةشةثَيدانى  كَومةاَليةتى  و  ضاككردنةوةى  تةندروستى
•  ناوةندى  توَيذينةوةى  نةخَوشةكانى  طورضيلة

•  ناوةندى  توَيذينةوةى  هةوكردن
•  ناوةندى  توَيذينةوةى  زانستى  دةرمانسازى

•  ناوةندى  توَيذينةوةى  ضةوريةكان

 )KUMS( ناوةندكانى  توَيذينةوة  لة  كومس
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ناوةندى  توَيذينةوة  
زانكَو  كَومةَلَيك  ناوةندى  تؤَيذينةوة  بةِرَيوة  دةبات  لةوانة  بايلؤذي  ثزيشكي،  تورةكة  و  نةزؤكي،  توشبواني  مادةي  

هؤشبةر،  نةخؤشيةكاني  جطةر،  دَلةِراوكَي،  هةوكردن،  دَلةكزَي،  نةخؤشيةكاني  طةدة.
  كورتةيةك  دةربارةي    ئةمناوةندة:

• ناوةندي  بايلؤذي  ثزيشكي: تاقيطةكاني  بةكاردَين  لة  بواري  دةركردن  و  ضاككردني  ثرؤتني  بة  دوو  رَيطا  
كيمياي  بةرطري،  ئةليكرتؤنية  طرجوطؤَلةكان،  بايلؤذي  جةستةي،  بايلؤذي  منونةيي،  زانسيت  بؤماوةي،  زانسيت  

ذةهراوي،  دةرمانسازي،  زانسيت  فةرمانةكاني  ئةندامي  دَل،  ضاندني  خانة.
• ناوةندي  توَيذينةوةي  توخم  ونةزؤكي)FIRC(: ئامادةكراوة  بة  كؤمةَلَيك  تاقيطةي  تايبةت،  بةشدارة  لة  

زؤربةي  نامةكاني  توَيذينةوة  و  ثرؤذةشيكارييةكان  بة  تايبةت  لة  بواري  ضاالكيةكاني  بةرهةم  هَينان.
• ناوةندي  توَيذينةوةي  مادةي  هؤشبةر:  ثاَلثشيت  سةرجةم  هةنطاوة  زانستيةكاني  توَيذينةوةية  وةك  
نووسني،  رازيبوون،  جَيبةجَيكردني  نةخشةِرَيطاكان،  ثَيشكةش  كردني  بَلوكراوة  سةر  ذمرَیييةكان،  ئامادةكردن  و  

بَلوكردنةوةي  بابةت.

• ناوةندى  توَيذينةوةى  طةشةثَيدانى  كَومةاليةتى  و  بوذاندنةوةى  تةندروستى:  ئاماجنى  دانانى  نةخشة  
رَيطا  و  ثةرة  ثَيدان  و  جَيبةجَيكردنى  ئةم  رَيطايانةية  ،  هاندانى  توَيذةران  و  سةرجةم  بابةتة  ثَيشبينى  كراوةكانة    
بة  هاوكارى  لةطةل  ناوةندى  توَيذينةوةى  نيشتمانى  و  واَلتانى  تر  و  جَيبةجَيكردنى  توَيذينةوةكان  بة  ثراكتيكى  

و  راهَينانى  لَيكَولةران  و  بةشدارى  كردنى  تاك  لة  بوذاندنةوةى  تةندروستى  كَومةَلدا.
• ناوةندى  تويذينكانى  نةخوشةكانى  جطةر: هةول  دةدات  زانيارى  زياتر  لة  بارةى  نةخَوشيةكانى  جطةر  
ضارةسةركردن  و  بوذاندنةوة  خباتة  ِروو  هةروةها  توَيذينةوة  لة  بوارة  جياجياكانى  نةخَوشى  جطةر  و  

هةاَلوسانى  جطةر.
•  ناوةندى  توَيذينةوةى  فرياكةوتنى  نةخَوشخانةكة:  ئاماجنى  بَلو  كردنةوةى  ِرَوشنبریى  ية  كة  ثةيوةستة  
بة  زانست  يان  ذينكة  يان  ضارةسةركردنيان  ،  لة  هةندَيك  نةخَوشخانة  بَو  جَيبةجَيكردنى  ئةم  هةنطاوانة  بَو  
خزمةتطوزارى  نةخوشخانةكان  هاندانى  توَيذةران  و  ئةجنامدانى  دانشنت  و  كَوِر  و  كَوبونةوةكان  لة  ثَيناو  هةنطاو  

بةرةو  ضاكرت.
• ناوةندى  توَيذينةوةى  زانستى  دةرمانسازى:  ثةيوةستة  بة  وةاَلم  دانةوةو  ضارةسةركردنى  كَيشةكان  
لة  هةموو  بوارة  جياجيا  كانى  زانستى  دةرمانسازى  دا  ،  ثةرة  ثَيدانى  رَوشنبریى  لة  كاتى  ضاالكى  توَيذينةوة  
زانستيكان  دا  ئةم  ناوةندة  هاوكارة  لةطةل  ناوةندةكانى  زانستى  توَيذينةوةى  نيشتمانى  و  نَيودةوَلةتيةكان  لة  
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ثَيناو  يارمةتى  دانى  ثَيداويستية  شيكارييةكان  لة  بوارى  
زانستى  دةرمانسازيدا.

• ناوةندى  توَيذينةوة  ضةورييةكان:  ئاماجنى  تةندروستى  
كَومةَلطة  و  ضَونَيتى  بةرهةمة  خَوراكى  و  درمانسازيةكانة  
هةروةها  ئاماجنى  لَيكولينةوةى  لة  ضةوريةكان  نةخوشية  
راكة     لة  نَيو  خَو رةكان  دذى  بةكرتيا نة  وة  كا وةكا زرا طوا
ئامادةكراوةكان ،  دةستنيشانكردنى  ثامشاوة  ضةورية  زيادةكان،  
دةستنيشانكردنى  ئَوكسيدة  تايبةتييةكان  لة  ضةورييةكان ،  
دروستكردنى  تةكنَولَوذياى  ذيان  و  ريشاَلييةكان  لة  بةرهةمة  

طَوشتيةكان.
لة    :)SDRC( ناوةندى توَيذينةوةى دَلة راوكىَ و كةم ةوى   •
ساَل  2007  بونياد  نراوة  لة  ئَيستادا  ئاماجنى  شيكارى  كلينيكى  و  
بونيادى  ية  لة  بوارى  ثزيشكى  سِر  كردن  و  بنرِبكردنى  دَلة  ِراوكى  
لة  بوارى  تةندروستى  طشتى  دا  ،  هةروةها  ثَيكهَينانى  ليذنةيةك  
لة  ثسثَوران  شارةزايانى  ئةم  بوارة  لة  نةخَوشخانةى  فارابى  زانكَوى  كرماشانى  ثزيشكى.  ئَيمة  ثةيوةنديةكى  بامشان  
هةية  لةطةَل  ناوةندة  ناسراوةكان  وةك  ناوةندى  خةواندن  لة  هةموو  جيهان  دا  هةروةها  ضةند  بابةتَيكمان  لة  طوظارة  

جيهانييةكان  دا  بَلو  كردَوتةوة  

ناوةندى  فرَیكارى  
ئةم  ناوةندة  يةكَيكة  لة  ناوةندة  ثَيشكةوتووةكانى  فرَیكارى  ثزيشكى  كة  خول  ِراهَينانى  طوجناو  بَو  سةرجةم  ناوةندة  

ثزيشكى  يةكان  و  ناوةندى  كلينيكى  دةكاتةوة.  

لةم  بةشانةى  خوارةوة  ثَيكهاتووة:
ناوةندى  ثةرةثَيدانى  فرَیكارى  ثزيشكى:  لةسال  1995  لة  سةر  رووبةرى  1500  مةترى  ضوارطوشة  بونياد  نراوة  ،  دةكةوَيتة  

نزيك  نةخَوشخانةى  تالقانيةوة  كة  ثَيكهاتوة  لة  شةش  يةكةى  توَيذينةوةو  هةروةها  12  ليذنةي.  
ناوةندى  ثةرةثَيدانى  فرَیكارى  ثزيشكى  كة  يةكَيكة  لة  يةكة  سةرةكييةكانى  تايبةت  بة  سةرَوكى  زانكَو  بَو  فرَیكارى  كةلة  
سال1998  بونياد  نراوة    لة  ثَيناو  رَيكخستنى  ئةجنامة  بااَل  سةرةكييةكان  بَو  هةستانةوةى  جَورييةتى  فرَیكارى  لة  كَومةَلطةدا .  

دوو  ليذنةى  ضاالك  لةم  ناوةندة  كاردةكةن  لةثَيناو  طةشةثَيدانى  فرَیبوون  و  هةوَلدان  بَو  دةستنيشانكردنى  خاَل  الواز  و  
دانانى  بةرنامةى  طوجناو  لة  ثَيناو  ثةرةثَيدانى  بةرنامةى  ئةكادميى    و  جَيبةجَيكردنى  داواكارييةكانى  كَومةَلطة.

بةرهةم  ودةستكةوتةكان  بريتني  لةمانة:
•  ئامادةكردنى  كارتى  ئةليكرتَونى  بَو  ئةندامانى  دةستةى  مامَوستايان  .

• دانانى  بةرنامة  بَو  ماوةى  شةش  مانط  و  بةرنامةى  توَيذينةوة  و  زانستى  بَو  ئةندامانى  دةستةى  مامَوستايان  ئةوانةى  

كة  ئةزمونيان  كةمرتة  لة  5  ساَل  يان  )250(  كاتذمرَی  .
• دانانى  رَيوشوَينى  ثَيويست  لة  ثَيناو  بة  ئةليكرتونى  كردنى  %50    لة  ضاالكى  ئةندامانى  دةستةى  مامَوستايان  لةم  

ساَلدا.  هةَلسةنطاندنى  خوَيندكار  بَو  ثلنى  وانةى  ماموستايان  لة  وةرزى  خوَيندن  دا  بَويةكةم  جار  لة  واَلت  دا
•  جَيبةجَيكردنى  بودجةى  فرَیكارى  نةخوشخانةكان

  )EDO(  دانان  و  هةماهةنطى  و  ضاودَيرى  كردن  لة  سةر  طةشةى  فرَیكارى  •

•  ثَيشكةشكردن  و  توماركردنى  120  خوَيندكارى  لَيهاتوو  لة  وةزارةتى  تةندروستى.

ئامادةكردنى  كارتى  راثورتى  ئةليكرتَونى  بَو  شيكردنةوة  و  لَيثرسينةوة  لة  ثاداشيت    بةدةستهاتوو.لة  نَيو  ئةندامانى     •

مامَوستايانى  كلينيكى.
•  ثَيشاندانى  3  ضاالكى  نيشتمانى  لة  ظيستفال  شةهيد  موتةهةرى  لة  3ساَل  رابردودا.

• بةدةستهَينانى  ثلةى  يةكةم  لة  بةرَيوةبردنى  فرَیكارى  لة  ريزبةندى  ثةروةردةى  زانكَو  كان  )  RAD  PLAN(  لةساَل  
رابردوودا

• بةدةستهَينانى  ثلةى  دووةمى  ثةروةردةى  نيشتمانى  لة  ظيستفاَل  شةهيد  موتةهةرى  بَو  طرَيبةستى  ثَيشانطاى  فرَیكارى  
ثزيشكى.

•  هاوكارى  لةطةَل  وةزارةتى  تةندروستى  و  فرَیكارى  ثزيشكى  لة  هةَلسةنطاندنى  6  خوأل  لةظيستفاَل  شةهيد  موتةهةرى  

ناوةندى  ثةرة  ثَيدانى  زانستى  ثزيشكى:
دووبارة  ثَيناسةى  راهَينانةكان  خرانةِروو  سةرةِراى    ثاراستنى  سةرجةم  ضاالكييةكانى  دواى  دةرضوون  لةو  توانايانةى  
كة  بة  دةست  هاتوون  لة  رووى  ضةندايةتى  و  ضَونايةتى  يةوة  بَو  فرَی  بوونى  كةرةستةى  توانا  ئةكادميية  نوَيكان،  ئَيمة  

دةتوانني  خزمةتطوزارى  تةندروستييةكان  لة  ِرووى  ضةندايةتى  و  ضَونايةتى  يةوة  بةرةو  ثَيشةوة  ببةين  َلة  كَومةَلطةدا.
رَيكخراوى  فرَیكارى  ثزيشكى  بةردةوام  )CME(  لةساَل  1998  لة  كرماشان  دامةزراوة  يةكة  لة  يةكةكانى  ناوةندى  
طةشةى  فرَیكارى  ثزيشكى  و  هاوكاربوو  لةطةل  ئةم  ناوةندة  تاكو  ساَل  2008  دواتر  بةشَيوةى  سةربةخَو  لة  َذَير  سةرثةرشتى  
ياريدةدةرى  سةرَوكى  زانكَو  بَو  كاروبارى  فرَیكارى  كارةكانى  ئةجنام  دةدا  كة  ئةمةش  ريكخراوَيكى  فرَیكارى  ثزيشكى  
بةردةوامة  لة  كرماشان  ئةم  ناوةندة  لةسةر  تَوِرى  فرَیكارى  و  هَيَلى  ئةنرتنَيت  لة  هةموو  جيهان  دا  لة  ساَل  2011  وة  .  



85 84
ثة رتوكي  زانياريةكاني 2018 http://gsia.kums.ac.irhttp://gsia.kums.ac.irثة رتوكي  زانياريةكاني 2018

سةرةراى  ئةمةش  هةوَل  درا  طةشةى  زياتر  بة  فرَیكارى  ثزيشكى  بةردةوامى  
كة   رى   كا فرَی ترى   يا ز الكى   و  ضا ثَينا    لة َيت   بدر    )CE (    و    )CME (
ثَيداويستيةكى  جيهانى  ية    بَو  ثزيشكى  و  ثةرةستاري  ماماني  بة  بةردةوامي.

بةرنامة  فرَیكاري  جياوازة  سةرةتايةكان  بَو  ِراهَينان  و  ِرَيكخسنت:
•  كَوبونةوةكان               •  يةكةى  ضاككردنةوة

•  بةرنامةى  رَيكخراو           •  كَوبونةوةو  كَونفرانس
•  مسينارةكان                 •  بةرنامةى  ثيشةكةى  كورت
•  فرَیبوونى  خود             •  ضاالكى  فرَیكارى  و  شيكارى

•  خول  كَونفرانسى  ئةكادميى

تاقيطة  لَيهاتووة  كلينيكيةكان
ئةم  تاقيطةية  لة  كومس  لة  سال  2007  بونياد  نراوة  يةكَيكة  لة  يةكة  
ناى  ثيشةى   سةركةوتوةكانى  ئةم  ناوةندة  لة  بوارى  ثةرةثَيدانى    توا
خوَيندكاران  لة  ثَيناو  بة  هَيز  كردنى  فرَیكارى  ستاندارد  بَو  سةرجةم  
ئاستةكانى  ئةكادميى  و  بةرنامةو  هةروةها  تواناى  زياتر  لة  300  يةكةى  
  )RAD  PLAN  ضاكردنةوةى  هةية  لة  ساَلَيكدا  )بةَلطةنامةى  نةخشةى
هةروةها  خاوةنى  بریَوكةيةكى  فرَیكارى  ية  كة  لة  جَيبةجَيكردندا  لة  زَورَيك  
لة  شوَينة  فرَیكاريةكاندا  هةية  بة  ثلةيةكى  بةرزى  باوةِر  ثَيكراو  طةيشتووة  
بةتى   با هةيكةل   كلينيكى   ثشكنينى   لة  جَيبةجَيكردنى      ندة وة نا    ئةم
)SCEO(  كة  تَيستَيكى  تَيكةاَلوة،  ثَيكهاتووة  لة  3  بةش،  600  ثلة ،  كة  لة  
ثلةى  يةكةمةكانداية  لةم  ناوةندة  لة  روذئاواى  ئرَیان.  ئةم  ناوةندة  بَو  توانا  
كلينيكيةكان  لة  زانكَوي  كرماشان  بَو  زانستى  ثزيشكى  لةسةر  رووبةرى  600  
مةترى  ضوارطَوشة  بونيادنراوة،لة  طةَل  رووبةرى  ثَيوانة  بَو  بةرَيوةبردنى  
رَيكخراوى  ئاسايش  و  هاوكارى  لة  طةَل  ئةوروثا.  لة  كاتى  كردنةوةى  ئةم  
ناوةندة  دا  كومس  دةبَيتة  خاوةنى  يةكَيك  لة  طةورةترين  ناوةندة  بةتوانا  

كلينيكيةكان.
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