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مرحبا بكم ي جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية )كومس 
.)KUMS

الطبية  الجامعات  من  واحدة  هي   )KUMS( كومس 
اأوسط، وهي واحدة من  إيران والرق  الرائدة ي غرب 
أكر مراكز التدريب والبحث الطبي ي إيران باإضافة إى 
أنها واحدة من أعى كثافات الخدمات الريرية من حيث 

رعاية امرى والعلوم اأساسية واأبحاث العامية. 
و نحن ملتزمون بضان التميز ي اإنجازات اأكادمية 
و البحوث امبتكرة، فضا عن تعزيز الحالة الصحية للناس 

ي امجتمع.
كومس )KUMS( تتعاون بفاعلية مع الدول اأخرى ي 

جميع أنحاء العام. 
سوف تكتشف قريبا أن كومس )KUMS( توفر دراسة رائعة وبيئة عمل والتي من خالها تقدم لك تأثر إيجاي 

عى كل من البحث والحياة ااجتاعية.
 )KUMS( و لكونها عضوا ي النظام الصحي الوطني ومشياً مع السياسات الصحية الوطنية، تهدف كومس كومس
لتطوير والحفاظ عى الناذج الهيكلية واإدارية امناسبة واإجراءات داخل النظام الصحي الوطني، للمشاركة ي نر 

اموارد العلمية امعروفة وامساهمة ي تعزيزالعلوم عى الصعيدين الوطني والدوي.

حسن كريم، دكتوراه ي الطب
)KUMS( رئيس جامعة كومس

رسالة من
رئيس الجامعة
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مرحباً بك
ذلك  ي  ما   )KUMS )كومس  الطبية  للعلوم  كرمانشاه  جامعة  عن  أساسية  معلومات  الكتاب  هذا  يقدم 
تاريخها، برامجها، الكليات، الطاب، اموظفن، امرافق واإقامة.  وقد تم تحديث امعلومات من مصادر موثوقة 

ي عام 2017.
ستجد معلومات عامة ومفصلة عن الجامعة وإداراتها واأنشطة ذات الصلة ي اموقع التاي. هذا اموقع يشمل 

معلومات عن الجامعة، والبحث، والتعليم. مزيد من امعلومات يرجى ااتصال مكتب الشؤون الدولية.

 http://gsia.kums.ac.ir/en  :اموقع
رقم الهاتف: 833-835-66-96- )98+(

ونحن أيضاً عى 
 gsia_kums :إينستاجرام

 gsia_kums :تليغراف
الرمز الريدي:  1917485176

جــــامـــــعـــــة كــــرمانــــشــــاة
للــــعــــلــــوم الــــطــــبــــيــــة

)KUMS كومس(
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حول كرمانشاه
مدينة كرمنشاه هي عاصمة مقاطعة كرمانشاه، وتقع ي 

الرئيسية  امدينة  هي  كرمانشاه  إيران.  من  الغري  الجزء 

مليون  حواي  سكان  اسكان  عدد  مع  الغرب  ي  واأكر 

شخص. مت كرمانشاه ي القرن الرابع اميادي تحت رعاية 

الساسانية. وتقع امدينة عى سفوح سلسلة جبال زاغروس، 

عى بعد 525 كيلومرا جنوب غرب الباد من طهران. لديها 

العديد من الطبيعية والتاريخية. يوجد العديد من امعام 

الطبيعية والتاريخية ي امدينة وامدن امحيطة بها. وتتمتع 

كرمانشاه  شعب  ومنتظم.  معتدل  موسمي  مناخ  امدينة 

رقيق وودود. اللغات التي يتحدث به الناس هم الكردية 

والفارسية. جال الطبيعة، جنبا إى جنب مع لهجات شعبها 

و شخصياتهم الروحية والدينية تجعل امقاطعة فريدة من 

نوعها ي امنطقة. كرمانشاه لديها تاريخ غني من الثقافة 

الناس  تقدير  لنا  توضح  التي  اآثار  وامتاك  والحضارة،  و 

للحياة واإنسانية عر التاريخ وفرات ما قبل التاريخ

http://gsia.kums.ac.irكتاب الحقائق 2017
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)طاق بوستان( ، تقع في مدينة كرمانشاه، هي سلسلة من النقوش الصخرية الكبيرة من عهد

اإمبراطورية الساسانية في إيران )226 إلى 650 م(
كتاب الحقائق 2017 http://gsia.kums.ac.ir
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(KUMS) حول كومس 
جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية تم افتتاحها كمدرسة التمريض الثانوية ي 1968، وأصبحت الكلية الطبية ي عام 1975. 
بعد الثورة اإسامية، أصبحت الجامعة الطبية ي عام 1985. لدى الجامعة 391 عضو هيئة تدريس و 4657 طالب يدرسون 

ي جميع مستويات امجاات الطبية ي كليات كومس )KUMS(، والقيام بالتدريب العمي ي امستشفيات التعليمية.
الرعاية الصحية ي جميع أنحاء  الطبية ي مجال  التعليم والتدريب والبحوث  الجامعة بتنظيم وتنسيق أنشطة  و تقوم 
مقاطعة كرمانشاه. باإضافة إى التدريس والعاج، كا أنها تتطرق إى مجاات مثل البحث واابتكارات من أجل تطوير العلوم 
الطبية امساعدة والتمريض. الجامعة تخدم أيضا القفزة العلمية والتكنولوجية امؤخرة ي الباد وتعزز الصحة العامة عن 

طريق اسراتيجيات ومقاييس علمية.
و تضم هذه الجامعة مانية نواب لرئيس الجامعة، وستة كليات )الجدول 1(، و سبعة عر مستشفى. سبعة من هذه 
امستشفيات ي مدينة كرمانشاه، والبعض اآخر يقع ي مدنها عى النحو التاي: إسام أباد، بافه، جافانرود، ساربول ‘زوهاب، 

سنقر، سحنه، قر شرين، كانجافار، جيان غارب وحارسن.
بناء عى تصويت الجلسة 222 مجلس تنمية جامعات العلوم الطبية ي 18 مارس 2013، مت ترقية جامعة كرمانشاه 
للعلوم الطبية إى جامعة من النوع اأول  )Type I University(. واعرف بها أيضاً كدعامة وطنية للطب امجتمعي التوجه 

ي نفس العام. وعاوة عى ذلك، فإن إدارة كومس )KUMS( التعليمية احتلت امرتبة اأوى ي التصنيف التعليمي اأخر
للجامعات )RAD plan(. وأيضاً، ي التصنيف الربوي العام للجامعات ي عام 2011، احتلت كومس )KUMS( امرتبة 
اأوى بن الجامعات ي غرب إيران. ووفقا لذلك، احتلت امركز السادس ي مجال التطوير النوعي للتعليم بن الجامعات ي 

إيران.

جدول 1: خصائص ليات جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية
عدد الطاب ) 2017 (عدد الرامجعدد أعضاء الليةتاريخ اإنشاءالليات

19762013261553الطب
200212412الصيدلة

2008421428طب أسنان
1967316667اتمريض والقابلة

2008268672العلوم الطبية امساعدة
19973411630الصحة العامة

20133188اتمريض )سنقر(
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مهام امنظمة

التي  العلوم  وتعزيز  و  دراستهم،  مجال  ي  يتفوقون  الذين  التدريب  وطالبي  الباحثن  تشجيع  إى   )KUMS( كومس  تهدف 
يدرسونها، وامجتمعات التي يتفاعلون معها. وهي ملتزمة أيضا بتقديم ثورة نوعية وكمية ي التعليم الطبي من خال توفر بيئة 

تهدف إى تعزيز البحوث والثقافة اأكادمية من أجل تحسن نظام الرعاية الصحية الحاي.
ونحن ملتزمون بتوفر تناقل الخرات بن الطاب وأعضاء هيئة التدريس ي بيئة شاملة وتعاونية حيث يخلق علاء اإبداع أفكارا 

جريئة ويبتكرون ي ظل مواجهة التحديات امعقدة، وميزون أنفسهم كمواطنن إيجابين ي العام.
فهي تجمع بن التفوق اأكادمي كجامعة بحثية رئيسية مع الخرات العملية للمؤسسة والتي التاريخ واموقع والتنوع جعلها 

صورة مصغرة من العام حيث الطاب سوف يدخلون عندما يتخرجون.

أهدافنا:
وقد تم تولدت رؤية كومس )KUMS(  ااسراتيجية من خمسة أهداف محددة، توضح تطلعاتها وتوفر إطار متابعة التميز ي 

امنح الدراسية والبحث وإثراء امجتمع.
وقد تعهدت كومس ما يي:

• توقع مستقبل التعليم العاي وتفهمه وااستعداد له.
• تعزيز نجاح الطاب.

• تعزيز مؤسسات البحوث.
• تطوير موذج عئدت مستديم يسمح بتحقيق النمو والتحسن امستمر.

• تحسن مشاركة امجتمع.

الرؤية:
رؤيتنا هي مثيل جامعة موذجية بحثية عامة وتدريب العلاء امبدعن عر مجموعة واسعة من امجاات التي لها تأثر عميق 

عى بعضها البعض، وبالتاي عى العام.
ولتحقيق هذا الهدف، سعت كومس )KUMS( نحو تحقيق اأهداف التالية لصالح الطاب وامجتمع والبلد أخراً العام:

• اكتساب القدرات الازمة ي تقديم خدمات التعليم العاي لتعزيز الوضع األكادمي إقليميا ودوليا.
• القيام بدور فعال ي توثيق إنجازاتنا ي العلوم والبحوث العلمية ونر امقاات العلمية ي امجات الدولية.

 • تحسین الوضع الصحي لأفراد ي امجتمع من خال تلبیة احتیاجاتھم الصحیة والحصول علی التکنولوجیا امطلوبة إنتاج 
           اإمدادات الطبیة ااسراتیجیة وتعزیز جودة وتنوع خدمات الرعایة الصحیة امتخصصة.
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اأهداف والواجبات الرئيسية

اأهداف:
 • تطوير امواهب من خال التدريس والبحث العلمي والعلوم الطبية والعلوم امساعدة وذلك للمساعدة ي تجهيز و تزويد الباد 

       بالقوى العاملة امتخصصة الازمة لها.

• إنشاء مرافق بحثية من أجل التعرف عى العوامل امحتملة الغر معروفة وزيادة القوة العلمية للتعامل مع امشاكل الصحية.

• تطوير امرافق الصحية ي امجتمع من خالل مراكز العاج ومراكز الرعاية الصحية امرتبطة بها.

الواجبات:
• تدريب الطاب ي مختلف مجاات العلوم الطبية امساعدة وتطوير التعليم الطبي امجتمعي.

• إقامة عاقات مع جامعات أخرى وتبادل امدربن والطلبة مع الجامعات داخل الباد وخارجها.

• عقد الندوات وامؤمرات العلمية والتعليمية.

• كتابة وترجمة الكتب ونر امجات ي مختلف مجاات العلوم الطبية.

 • محاولة تنفيذ السياسات العامة لوزارة الصحة واإراف عى تلك امحاوات لتحسن الصحة العامة من خال تطبيق الرامج 

         الصحية وخاصة ي مجاات الصحة البيئية ومكافحة اأمراض وصحة اأرة وامدرسة والتوعية بالصحة العامة مع التأكيد عى 

        مقاييس الرعاية الصحية العامة وخاصة فيا يتعلق “باأمهات واأطفال”.

 • إحاطة وإرشاد السلطات امشاركة ي التخطيط عند إعداد الخطط والرامج للمجموعات الفرعية، ودمج وتنسيق الرامج فيا 

        يتعلق باأولويات.

 • اإراف عى الدراسات الدموغرافية وتحليل اإحصائيات الناتجة عن الرامج الصحية من أجل إدراك نوعية وكمية اأنشطة 

        الصحية.
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القيم اأساسية

التعاون:
والصناعة  واأعال  الطاب  مع  بناء راكة  خال  من  بامجتمع  النهوض  ي  تساهم  الطبية  للعلوم  كرمانشاه  جامعة 

والهيئات الحكومية ووكاات ااعتاد وامجتمعات التي تخدمها الجامعة.

التنوع:
من خال توفر الحرم الجامعي الذي هو داعم وآمن ومرحب، كومس )KUMS( تحتضن مجموعة متنوعة من اأفكار 

وامعتقدات والثقافات.

امجتمع اأخاقي:
كومس )KUMS( يعرف الكرامة امتأصلة لكل عضو من أعضاء الجامعة ويعامل الجميع باحرام. وجميع أعالنا تتسم 

بالعدل واأمانة والنزاهة والعرق واإمان والجنس.

التفوق:
تتعهد باابتكار واإبداع، كومس )KUMS( تسعى جاهدة لتحقيق نتائج عالية الجودة ي جميع مساعيها.

التعليم:
النقدي،  التفكر  وتطور  وامارسة،  النظري  بن  تزن  لها،  الوظيفي  التوجه  الذي هو  التعليم  تقدر   )KUMS( كومس

وتشدد عى التعلم النشط، وتعزز امسؤولية والرغبة ي السعي مدى الحياة نحو امعرفة.

الفرصة:
مع الركيز عى تطوير امهارات امهنية وامعارف، كومس )KUMS( توفر فرصاً للمشاركة امجتمعية، وتطوير القيادة، 

والنهوض، والنجاح.
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(KUMS) قدرات كومس

كومس (KUMS) لديها قدرات وخصائص بارزة تشمل:

•  وجود جميع فروع التدريب التخصي الطبي ي الجامعة.
•  أنشطة مستشفى اإمام رضا)ع( كأعى مستشفى ي غرب إيران مع أعى تصنيف ي إيران.

•  أنشطة مركز جراحة القلب واأوعية الدموية ي مستشفى اإمام عي.
•  أنشطة مركز زراعة الكى.

•  إجراء برنامج تعليمي للممرضات لتوفر تغطية لغرب ايران.
يعانون من  الذين  للمرى  الرعاية  لتوفر  يقع ي مستشفى طاليغاي مجهز وموظف  للرضوح   •  وجود مركز رئيي 

         إصابات كبرة مثل السقوط أو اصطدام السيارات أو إصابات طلقات نارية.

•  تم تجهيز إداراتنا ومراكزنا بتكنولوجيا متطورة.
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اسراتيجيات كومس(KUMS)الدولية

باعتبارها واحدة من أكر جامعات العلوم الطبية ي إيران، فإن كومس )KUMS( با شك قد حددت وتحققت أهمية 

التحرك نحو امجال الدوي للتعليم العاي. وبناء عى ذلك، قام مكتب ااسراتيجيات العامية والشؤون الدولية بتخصيص أطر 

واسراتيجيات مختلفة لتعزيز اأنشطة الدولية لكومس )KUMS( بشكل فعال.

قد رعت كومس )KUMS( ي رحلة امغامرة لتصبح جامعة دولية مشهورة. وي الوقت نفسه، نحن نقرب، نحرف، 

اآن، ونحن  الدولية حتى  بالتنمية  يتعلق  فيا  كبرا وتقدما  والدقة. وقد شهدنا تحسنا  الرعاية  أي تحديات مع  ونعالج 

التنمية  الخضوع إراف دوي جزءا ا غنى عنه ي  امستقبل. وقد كان  ااتجاه ي  بإخاص عى مواصلة هذا  حريصون 

امستقبلية لكومس )KUMS(. عى الرغم من كونها جديدة ي الشؤون الدولية، قد قامت الجامعة بتنمية التعاون مع 

العديد من امعاهد والجامعات الدولية.

ولتحقيق هذا الهدف، تعمل كومس KUMS دولياً ي العديد من اأنشطة امتعلقة بالتفاعات الدولية والعابرة للحدود 

الجامعات  مع  امشركة  التعليمية  كومس KUMS(والخدمات  وإى  )من  اموظفن   / الباحثن   / الطاب  بن  التنقل  مثل 

ومعاهد التعليم العاي اأخرى، وآخراً وليس آخرا، التعاون مع امشاريع البحثية امشركة.

مثل هذه التفاعات تدعم كومس )KUMS(لتعزيز هويتها الدولية
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•   نائب رئيس اجامعة للتعليم
•   نائب رئيس اجامعة للبحوث واتكنولوجيا

•   نائب رئيس اجامعة لشؤون الطاب
•   نائب رئيس اجامعة للصحة العامة

•   نائب رئيس اجامعة إدارة الغذاء وادواء
•   نائب رئيس اجامعة لشؤون إدارة اموارد
•   نائب رئيس اجامعة  للشؤون الريرية

•   نائب رئيس اجامعة للشؤون ااجتماعية

 )KUMS( نواب رئيس جامعة كومس
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نائب رئيس الجامعة للتعليم
نائب رئيس الجامعة للتعليم ي كومس )KUMS( هو امسؤول عن وضع سياسات التخطيط  التحكم وتوجيه الشؤون 
التعليم  وتعزيز جودة  التعليمية،  الشؤون  بشأن  القرارات  واتخاذ  والتعليمية،  اأكادمية  اللوائح  تنفيذ  ورصد  اأكادمية، 

وإجراء الدورات التدريبية وتقييمها.

امسؤوليات الرئيسية:
ومراقبة  التعليمية  للرامج  مبادئ  وتقديم  امعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  مختلفة  أكادمية  أنظمة  وتقديم  إعداد    • 

         تنفيذها بعد اموافقة عليها.
•  تقييم تقدم الطلبة واأداء التعليمي. 

•  دراسة واتخاذ القرارات امتعلقة بالشؤون اأكادمية والتخطيط للمناهج واامتحانات.
•  مراقبة تنفيذ الشئون التعليمية واأكادمية من خال مكتب الرصد والتقييم.

نائب رئيس الجامعة للبحوث والتكنولوجيا
يزود نائب رئيس الجامعة للبحوث والتكنولوجيا للبحوث امكثفة واسعة النطاق وامعلومات الصحية والتكنولوجيا من 
خال ثاث وحدات إدارية لتطوير وتقييم البحوث، وتطوير امعلومات الصحية، وامعلومات واموارد الطبية من أجل تعزيز 

اإنتاجية العلمية وتوليد الروة وامعرفة. 
التابعة  البحوث  مراكز  والدراسات ي  البحوث  أيضا  وتدير  اأكادمين  لأعضاء  البحثية  اأنشطة  وتدعم  وهي ترف 
لها. وهي مسؤولة عن توفر فرص البحث، وتوفر اموارد العلمية، ونر امنتجات العلمية وتوسيع العاقات العلمية مع 

امؤسسات اأكادمية اأخرى. سياسات اماكرو ي مجال البحث والتكنولوجيا مرتكزة عى الوثائق اموجودة.

امسؤوليات الرئيسية:
•  إنشاء وتطوير مراكز البحوث.

•  اموافقة عى امشاريع البحثية ومراقبة تنفيذها.
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•  تأهيل أعضاء هيئة التدريس والباحثن.
•  إرسال أعضاء هيئة التدريس للمنح وامؤمرات ي الخارج.

•  تأليف الكتب وإنشاء وتطوير وإثراء امجات العلمية واأكادمية بالجامعة.
•  تشجيع الباحثن والتكنولوجين.

•  إنشاء وتطوير ركات تكنولوجيا امعلومات الصغرة وامتوسطة.
•  تسويق نتائج البحوث اأكادمية.التفاعل مع الصناعات وتوفر فرص وظيفية للخراء وامبدعن

التدريس لتنظيم اأنشطة   •  توفر امعدات، وااستشارات ذات الخرة، ومساحة مناسبة للتكنولوجين وأعضاء هيئة 
         العلمية والتكنولوجية.

•  استيعاب امعرفة الفنية وااستثارات الازمة.
• اموافقة عى مشاريع تكنولوجيا امعلومات.

•  اختيار وتوفر مصادر امعلومات امتخصصة اإلكرونية وامطبوعة.
•  تدريب امستخدم )أعضاء هيئة التدريس والطاب واموظفن( للوصول إى موارد امعلومات بسهولة أكر.

•  النر اانتقاي لخدمات امعلومات )SDI( أعضاء هيئة التدريس عن طريق رسائل الريد اإلكروي.
 •  إعداد التقارير امتعلقة بدراسة تحليل امؤلفات العلمية للجامعة واإنتاجية العلمية ي قواعد البيانات الصحيحة مثل 

.Scopus وسكوبوس ISI        

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطاب يوفر الرعاية وامرافق الازمة لطاب جامعة كرمنشاه للعلوم الطبية. وهو مسؤولل 
أيضا عن تقديم الخدمات الثقافية والرياضية، وتقديم امشورة للطاب. الهدف اأسمى من نائب رئيس الجامعة لشؤون 

الطاب هو مهيد الطريق للطاب للتقدم عى نحو كامل ي حياتهم التعليمية والثقافية وااجتاعية.
العامة، وتكنولوجيا امعلومات،  التأديبية للطلبة، والعاقات  وباإضافة إى ذلك، يساعد مكتب إرشاد الطلبة، واللجنة 

والشؤون امالية نائب رئيس شؤون الطاب للوفاء بامهام والوصول إى اأهداف امحددة.

امسؤوليات الرئيسية:
•  اإراف الدقيق عى تنفيذ أنشطة امكاتب الفرعية.
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•  تنفيذ السياسات التي وضعتها شؤون الطلبة.
•  مراقبة مواد اللجنة التأديبية للطالب.

•  توفر امرافق وتحفيز الطلبة عى امشاركة الفعالة ي استخدام امرافق.
•  مواءمة برامج الرعاية وخدمات الطلبة لجعلها أكر فائدة.

•  حضور الندوات وامؤمرات امتعلقة بشؤون الطلبة.
•  إعطاء امرجعية صحيحة لتحسن جودة الرامج القادمة.

•  توفیر ورصد أغذیة الطاب وفقا لإحصاءات الحالیة.
•  وضع خطة لرصد ومراقبة جودة وكمية الطعام امقدم للطالب.

•  الجهود امبذولة لتحسن سكن الطاب.
•  توفیر امرافق للطاب الذین یعیشون ي سكن الطلبة.

نائب رئيس الجامعة للصحة العامة
الذين يعيشون ي أجزاء  الناس  الطبية لجميع  الصحية والخدمات  الرعاية  العامة يقدم  للصحة  الجامعة  نائب رئيس 
مختلفة من مقاطعة كرمانشاه: ما ي ذلك امناطق الريفية والحرية. كا أنها تبذل جهدا لتوفر خدمات الرعاية الصحية 
الحالة الصحية ي  العامة هو توفر والحفاظ عى وتعزيز  الجامعة للصحة  لنائب رئيس  الرئيي  الهدف  للمجتمع ككل. 

امجتمع.
ويستفيد امجتمع بأره من جودة وأمان وفاعلية وإتقان خدمات الرعاية الصحية واإدارة الصحية القامة عى امصداقية.

امسؤوليات الرئيسية:
•  توفیر واستدامة التمویل للرعایة الصحیة والخدمات.

•  تقلیل النفقات الطبیة العينية لأشخاص.
•  تعزيز امساءلة وزيادة مستوى الرضا عن الخدمات امقدمة مقدمي الرعاية والخدمات.

•  تحسن جودة تخطيط خدمات الرعاية الصحية وتنسيقها ومتابعتها.
•  تحسن قدرة امديرين وامديرين واموظفن عى ااستخدام اأمثل للموارد.

•  تطوير نظام شامل إدارة البيانات وامعلومات وااتصاات.
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•  زيادة القدرة وخلق إطار إجراء البحوث التطبيقية. 

نائب رئيس الجامعة إدارة الغذاء والدواء
نائب رئيس الجامعة إدارة الغذاء والدواء له دور رئيي ي حاية وتعزيز الصحة العامة من خال ضان سامة وجودة 
وامكمات  العشبية  واأدوية  الطبية  واأجهزة  واأدوية  الصحية  وامنتجات  التجميل  ومستحرات  وامروبات  اأغذية 

الغذائية.

امسؤوليات الرئيسية:
 •  اإعان عن القواعد واأنظمة الخاصة بالركات التي تطلق وتوزع وتحفظ امنتجات الغذائية والصيدانية ومستحرات 

        التجميل واإراف عليها.
والوحدات ذات  التجميل والركات  واأدوية ومستحرات  اأغذية  الوثائق إطاق وتوزيع وحفظ  تنظيم وفحص   • 

        الصلة ي امقر معالجة هذه القضايا ي اللجان القانونية.
• مراقبة عملية التعبئة والتغليف، ووضع العامات واإعانات الغذائية وامروبات وامنتجات التجميلية.

• تقييم عمليات حفظ وتوريد وبيع اأدوية وامواد الغذائية وامروبات ومنتجات التجميل.
الغذائية وامروبات ومنتجات  باأدوية وامواد  امتعلقة  امعلومات واإحصاءات وامستندات   • جمع وحفظ وفحص 

        التجميل.
امنتجات  امستمرة عى  والسيطرة  التجميلية،  واألوان  باإضافات  امتعلقة  واللوائح  للقواعد  امنتجن  تنفيذ  مراقبة   • 

        نوعياً وكمياً.
ومستحرات  الغذائية  وامواد  الصيدانية  امستحرات  مراقبة  امتعلقة  واللوائح  للقواعد  امخترات  تنفيذ  مراقبة   • 

        التجميل.
• مراقبة إجراءات امصنوعات إنتاج وتوزيع امواد الصيدانية والغذائية وامنتجات التجميلية.

• مراقبة الشئون الدوائية.
• رصد وتقییم أنشطة امخترات الغذائیة والصیدانیة.

• مراقبة مخزون اأدوية عى أساس متطلبات وحدات العاج.
• رصد طلبات جرد اأدوية واإراف الفني عى اأدوية غر امنتهية.
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• مراقبة الحفاظ عى بعض العقاقر واأدوية.
إباغ  والعامة  امحلية  ااضطرابات  لدراسة  امختلفة  لأدوية  السنوي  بااستهاك  امتعلقة  البيانات  جمع  مراقبة   • 

        امجموعات البحثية للتحقيق ي بداية ااضطرابات امسببة لأمراض واتخاذ التدابر الوقائية امطلوبة.

نائب رئيس الجامعة لشؤون إدارة اموارد
يشغل نائب رئيس الجامعة لشئون إدارة اموارد )اإمدادات( أكفأ العلوم اإدارية واإجراءات اإدارية، وهو مسؤول عن 
توفر وتطوير اموارد البرية وامادية وامالية للجامعة. كا أنه يخلق بيئة من امرونة والكفاءة واابتكار واإبداع وامسؤولية 

واالتزام لدعم وحدات التعليم والبحث والصحة والعاج ما يتاى مع أهداف الجامعة.

امسؤوليات الرئيسية:
•  إدارة ومراقبة أداء جميع الشؤون اإدارية وامالية والتنموية وفقا للقواعد واأنظمة ذات الصلة.

 •  التعامل مع اأهداف التنفيذية ومراقبة سر العمل واإجراءات امطبقة ي الوحدات امختلفة من أجل مواءمة أنشطة 
        الوحدات امختلفة وتحقيق اأهداف التنفيذية.

امالية  واأنظمة  والقواعد  اأمناء  عليها مجلس  وافق  التي  التفصيلية  اميزانية  أساس  اأموال عى  استخدام  مراقبة   • 
        اأخرى، ورفع التقارير إى مجلس اأمناء.

تقييم  أجل  من  والتهديدات  والفرص  القوة  ونقاط  امشاكل  تحديد  خال  من  للمؤسسة  الحاي  الوضع  تقييم   • 
         ااسراتيجيات امقرحة للتقدم.

•  تقديم تقارير الضابطة الازمة فيا يتعلق بواجبات الوحدات الفرعية لرئيس الجامعة.
جميع  وتنفيذ  السنوية  اميزانية  واقراح  والتخطيط  للجامعة  الرئيسية  الخطة  عى  بناءاً  الازمة  امعلومات  جمع   • 

         اأنشطة الازمة لتنفيذ امشاريع التنموية )ما ي ذلك العقود وغرها(.
• إجراء إصاحات أساسية إعادة تصنيف وصيانة امباي وامرافق القامة.

من  آخرين  نواب  مع  بالتعاون  الوحدات  بن  اإداري  التعاون  نظام  لتحسن  تنفيذية  أساليب  لتطوير  لجنة  إنشاء   • 
       الجامعة.

لخلق  امالية  اإدارة  تقرير  إعداد  أجل  من  امالية  الدورة  ي  السليم  والتحكم  اإيرادات  التعرف عى  عملية   • وضع 
        اانضباط اماي ي مختلف أقسام الجامعة.
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•  تطویر اأسالیب التنفیذیة امناسبة للمحافظة علی امباي وامعدات من أجل الحفاظ علی اأصول الوطنیة 

نائب رئيس الجامعة للشؤون الريرية
نائب رئيس الجامعة للشؤون الريرية )امستشفيات والعيادات( مسؤول عن تحسن جودة خدمات الرعاية الصحية 
وتقليل عبء اأمراض واإصابات والحوادث ي امجتمع تحت تغطية الجامعة ي كرمانشاه. وهو مسؤول عن التخطيط 

والرصد واإراف عى اأنشطة امتصلة بالصحة ي الخدمات الصحية الثانوية والثالثية والقطاعن العام والخاص.
ويعمل امكتب عى ضان أن تكون خدمات الرعاية الصحية آمنة وممكنة ومنصفة وبأسعار معقولة ومتمحورة حول 

امريض ومستندة إى اأدلة وذات جودة عالية وفقا معاير الرعاية الصحية التي تضعها وزارة الصحة.

امسؤوليات الرئيسية:
•  اعتاد واإراف عى الخدمات الريرية التي تقدمها امستشفيات ومراكز العيادات الخارجية ي امحافظة.

•  اعتاد الخدمات الريرية التي تقدمها امكاتب امهنية الطبية من خال التقييم و منح الرخيص.
.])EMS(, )Call: 115([  تقدیم خدمات الطوارئ الطبیة السابقة إدخال امستشفى  •

.)EOC( تنفيذ مبادئ التأهب للطوارئ والكوارث وإدارتها من خال مركز عمليات الطوارئ  •
•  تقييم تخصيص اموارد وامشاركة ي الخدمات الريرية.

•  توفر الخدمات التعليمية واالستشارية لتحسن الجودة ي اإعدادات الريرية.
•  التنسيق مع أصحاب امصالح اأخرى لتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

•  التنسيق واإراف عى البحوث الريرية التطبيقية.
•  تنفيذ وتطبيق سياسات وزارة الصحة ي امحافظة.

نائب رئيس الجامعة للشؤون ااجتاعية
يرى نائب رئيس جامعة الشؤون ااجتاعية أعى تغطية لخدمات الرعاية الصحية عن طريق اإمكانيات ااجتاعية 
مثل امؤسسات الوطنية والعامة. وهي منظمة بطريقة مكن أن تعزز الصحة العامة من خال مكن واستخدام القدرات 

امحتملة بشكل صحيح.



26
http://gsia.kums.ac.irكتاب الحقائق 2017

نظام إدارة الصحة الوطنية ي جامعة العلوم الطبية يتكون من مراكز الرعاية الصحية العامة والخاصة التي مثل من 15 
إى 25 ي امئة من نظام إدارة الصحة.

و يهدف نائب رئيس جامعة الشؤون ااجتاعية إى هيكلة اأنشطة ي مجال تنفيذ القدرات امحتملة من أجل مكن 
النظم الحالية وتقديم نظم جديدة فعالة ي مجال الصحة، حتى مكن أن توفر مقاييس تعزيز الصحة العامة من خال مكن 

امجتمع من ااستفادة من فعالية اإجراءات داخل وعر الوحدات .

امسؤوليات الرئيسية:
•  أمانة مجلس الصحة واأمن الغذاي.

•  مراقبة ومنع اأرارااجتاعية.
•  تعزيز مشارکة الصحة العامة )امنظات غر الحکومية والجهات امانحة(.

•  تعزيز ثقافة صحية إيجابية.
•  إدارة مشارکة الصحة ي البنیة التحتیة مع منظات أخرى ما ي ذلك الرمان والحکومة والسلطة و ما إلی ذلك.

•  فحص العوامل ااجتاعية امؤثرة عى الصحة العامة.
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•   لية الطب
•   لية طب اأسنان

•   لية الصيدلة
•   لية الصحة العامة

•   لية اتمريض والقابلة
•   لية العلوم الطبية امساعدة

 )KUMS( الكليات في كومس
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كلية الطب
كلية الطب تأسست عام 1976. حاليا، 1032 طالب طب يدرس ي هذه الكلية، وتخرج أكر من 2661 طالب طب حتى 

اآن. وقد بدأت أول إقامة تخصصية عن طريق قبول مقيمن علم التخدير عام 1991. 

ي الوقت الحار، تعهد كومس )KUMS( لقبول عدد إجاي 114 امتخصص طبي ي جميع امجاات التخصصية الطبية ي 
امريض  برامج  أقوى  الطب من خال واحدة من  الريرية لطاب  امهارات  لقدرتها عى تطوير  السنة. والجامعة معروفة جيدا 

اموحدة ي الباد والراكات مع أنظمة امستشفيات الرائدة.
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الحالة التعليمية:
يوجد حاليا إحدى عر قسم للعلوم اأساسية بكلية الطب، وسبع أقسام ي برامج اماجستر، وإداريتن ي برامج الدكتوراه، 

وإثنى وعرون قسا ريريا. ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ي الكلية 233 عضواً.
لدى كلية الطب مهمة لتثقيف اأطباء القائم عى العلم، امهارة، والرحمة. اأطباءعى استعداد مواجهة تحديات مارسة الطب 

ي القرن ال 21 وإجراء البحوث الطبية الحيوية الحديثة التي تعزز حياة الناس وتقدم الفهم اأساي للعلوم الطبية.

اجدول 2: أعضاء هيئة اتدريس بكلية الطب حسب امستوى اأكاديي والرتيب

العددأعضاء اللية

50العلوم اأساسية

183إلينيي

9جلس امتخصصن

11دكتور جامى

63أستاذ مشارك

153أستاذ مساعد

6مرشد

233امجموع

القدرات الرئيسية:
مكن تصنيف القدرات الرئيسية للكلية عى النحو التاي:

1. أقسام العلوم اأساسية:
•  مختر زراعة الخايا.

•  إدارة العلوم اأساسية الشاملة وامتحانات التدريب.
•  مركز إدارة الدكتوراه ي غرب الباد.

•  مخترات اللغة.
امجاورة  اأربع  امقاطعات  إليها من  امشار   )PND( الوادة قبل  ما  أمراض  إيران بشأن تشخيص  الوراي ي غرب  امختر    • 
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        ي غرب الباد.
•  ثاثة قاعات قياسية و مجهزة تجهيزا جيدا.

 
2. ااأقسام الريرية:

•  أكر مستشفى جامعي ي غرب إيران) مستشفى اامام رضا )ع((.
•  الطب اموجه للمجتمع ومدير تعليم الرعاية امتنقلة مدة شهر، برنامج التدريب الطبي.

•  أقسام طب امسالك البولية وأمراض الغدد الصاء لدى األطفال.
 )NPT( الليي  القضيب  وتورم   ، واأطفال  للكبار  الصاء  والغدد  وامنظار،  الليزر،  مثل  امتخصصة  الفرعية  الخدمات    • 

.)SWL( وتفتيت الحضاة باموجات الصادمة          
و   )VATS( الصدر  جراحة  اارتخاء،  وتعذر  اإري،   / الجراحي  الفتق  إصاح  مثل  امتقدمة  وامناظر  بامنظار  الجراحات    • 

         قطع الودي.
•  متقدمة ي اأوعية الدموية، والرطان، وجراحات الركبة بامنظار.
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•  استخدام طريقة تعليم إدارة امشاريع ااحرافية )PMP( عرالنت ي اأقسام الريرية.
•  إدارة امتحانات ترقية اإقامة منذ عام 2006 وإصدار شهادات متخصصة منذ عام 2013 م.

•  إنشاء سجل اأمراض امختلفة مثل مرض التهاب اأمعاء )IBD(، التصلب امتعدد )MS(، احتشاء عضلة القلب )MI(، الخ.
•  مراكز امهارات الريرية، وتقديم جميع ورش العمل ذات الصلة لجميع الطاب وامقيمن.

.)GP( إدارة امتحانات امهارات الريرية ي نهاية برنامج  •

مزايا العاج:
•  مركز زرع نخاع العظم ي الغرب.

•  إجراء مختلف التدخات التشخيصية والعاجية لأشعة و تصوير اأوعية الطرفية.
.)MDR-TB services( خدمات مقاومة السل امقاوم لأدوية  •

•  مرکز الرعایة الصحیة للمرضی امصابین بفیروس نقص امناعة البریة مع إمكانات تشخیصية
•  أقسام الطوارئ امنفصلة ي مستشفى اإمام رضا )ع( وفقاً للتخصص.

الدورات:
•  اتخاذ إجراءات إطاق مركز زرع القلب أول مرة ي غرب إيران.

.)IVF( مركز تلقيح صناعي فعال  •

•  امختر امرجعي الجيني اإقليمي.
الفاراي  الخميني،  اإمام  عي،  اإمام  وتاليغاي،  أحمر  هال  مدار،  )امهدية،  الجامعة  ي  متخصصة  عيادات  سبعة   • 

         والدكتور محمد كرمانشاهي( ي أجزاء مختلفة من امدينة.
•  مراكز إعادة التأهيل امتخصصة وإعادة التأهيل القلبي.

•  تدخات القلب واأوعية الدموية وامسالك البولية.
•  إطاق )التدخل التاجي عن طريق الجلد PCI( اأساي.

•  التدخات العصبية والتدخات القلبية.
•  تدريب امتخصصن من كردستان العراق ي مختلف امجاات.

الخدمات اإلكرونية:
•  ميكنة النظام التعليمي للكلية )التسجيل عر اإنرن(، الخ.
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•  ميكنة إدارة اامتحانات )تعزيز اإقامة الشاملة، والعلوم اأساسية وامتحانات ما قبل التدريب، وما إى ذلك.
•  ميكنة نظم ااتصاات اإدارية للكلية )آلية اإدارة، الخ(

•  امكتبة اإلكرونية.
•  امختر امركزي اافراي.

اأقسام:
هناك أقسام مختلفة ي العلوم الريرية واأساسية ي كلية الطب، والتي ترد ي الجدول 3.

جدول 3: أقسام لية الطب

العلوم اأساسيةالعلوم الريرية

طب علم اأمراض
الطب انفي اتخدير
طب جراحة ااعصاب
طب اأمراض العصبية
 طب اأمراض اجدية 

 طب اأطفال
طب اأمراض معدية

 طب اجراحة العامة
طب أمراض امسالك ابوية

 طب العظام
 طب العيون

 الطب اباطنة
طب إشعاي

 )طب  )اأذن واأنف واحنجرة
 طب النساء واتويد

طب القلب 

الصحة والطب ااجتماي
علم تريح

علم الطفيليات وعلم الفطريات
علم امناعة

علم اجراثيم والفروسات
الكيمياء احيوية
الفزياء الطبية

علم وظائف اأعضاء، علم اأدوية
الربية اإسامية

قسم اللغة اإجلزية
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العنوان: كلية الطب، دانيشغاه شارع شهيد شيرودي بلف. كرمانشاه، إيران
الرقم البريدي: 6714869914

 الهاتف: 988334274618+
 الفاكس: 988334276477+

Mcollege.kums.ac.ir  :اإيميل
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كلية طب اأسنان
كلية طب اأسنان كمؤسسة تعليمية مهنية تقدم مجموعة كاملة من الدورات اأكادمية، تشمل برامج الدراسات العليا بالتعاون 

مع أعضاء هيئة التدريس ذوي الخرة العالية جنبا إى جنب مع امرافق امناسبة واأساليب اأكر تقدما.
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الخلفية:
تأسست عام 2008 ، قد بدأت هيئة التدريس قبول الطاب ي طب اأسنان العام ي عام 2009. كا تم قبول الطاب ي 

مجال الصحة الفموية منذ عام 2015. 
  وفيا يتعلق بالبنية التحتية، فإن كلية طب اأسنان امنشأة حديثا ي حرم كومس، وتبلغ مساحتها 11500 مر مربع ، هي 

أكر هيئة تدريس ي غرب إيران التي سيتم فتحها ي نهاية عام 2018.

الحالة التعليمية:
كلية طب اأسنان لديها ستة وأربعون موظفا أكادميا يعملون ي ثاث أقسام قاموا فيها بتدريب 414 طالبا وطالبة ي الكلية. 

و يوجز الجدول )4( أعضاء هيئة التدريس ي الكلية عى أساس تخصصهم.

جدول 4. أعضاء هيئة اتدريس ي لية طب اأسنان حسب اتخصص

العدداتخصص

4طب لب اأسنان
5تقويم اأسنان

4طب الفم والوجه والفكن
7أمراض اللثة

4تركيبات اأسنان
4طب اأسنان الرميي

4جراحة الفم والوجه والفكن
4اأشعة عن طريق الفم والوجه والفكن

5طب اسنان ااطفال
42إماي
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القدرات الرئيسية:
•  منذ عام 2011 إى عام 2015، تخرج 81 طالبا من أعضاء هيئة التدريس، وهو أعى رقم قياي ي الغرب.

 •  معظم التخصصات امذكورة أعاه، يوجد عى اأقل اثنن من الطاب ي هذه الكلية صنفوا ضمن أفضل 10 طاب ي امتحان 
         القبول. 

•  حصلوا عى امرتبة اأوى ي امتحانات العلوم اأساسية ي جميع تلك اامتحانات التي تدار ي غرب إيران.

العنوان: كلية طب اأسنان، ش شريعتي، من مكتب البريد، كرمانشاه، إيران.
الرقم البريدي: 6713954658

 الهاتف: 988337222400+
 الفاكس: 988337227151+

dent_it@kums.ac.ir  :اإيميل
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كلية الصيدلة
تأسست كلية الصيدلة ي عام 2001 وبدأت ي قبول طاب الصيدلة ي عام 2003. وقد رتبت الكلية  دورة ستة سنوات لتقديم 
دكتوراه ي الصيدلة. هناك سبع إدارات متميزة ما ي ذلك علم اأدوية وعلم السموم، الصيدانيات، العقاقر والتكنولوجيا الحيوية 
الصيدانية، والصيدلة التقليدية، الصيدانية البيولوجية والطب الحيوي. ولكل قسم دور هام ي الرامج التعليمية والبحثية للكلية. 
وقد تم تجهيز جميع اإدارات مع امخترات امتخصصة وامرافق اأساسية. وهناك اثنان وعرون من أعضاء هيئة التدريس من 
بينهم اثني عر أساتذة مساعدين، ومانية أساتذة مشاركن واثنن من اأساتذة. وعاوة عى ذلك، كلية الصيدلة لديها اثنن من 

الصيدليات التعليمية حيث يتعلم الطاب الجوانب العملية للمهنة.
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ويشارك الطاب أيضا ي بعض الرامج الريرية ي امستشفيات التعليمية ي الجامعة للحصول عى دراية ببعض إدارة العاج 
امستشفيات  مثل  الجامعة  داخل  اأخرى  والبحثية  التعليمية  امراكز  مع  الكلية  تتعاون  كا  للصيدي.  الذي هو روري  الدواي 

التعليمية ومراكز البحوث وكذلك ركات اأدوية والصيدليات امجتمعية خارج الجامعة. 

أعضاء هيئة التدريس لديهم القدرة عى تغطية مجموعة واسعة من التجارب البحثية الصيدانية، مثل اكتشاف اأدوية، وتصميم 
اأدوية والتوليف، ي امختر وي الدراسة الصيدانية للجسم الحي واختبارات السموم. كا أنها تصمم تركيبات الدواء امختلفة ، 
والدراسات الدوائية وإجراء التجارب الريرية عى اأدوية. وهي مجهزة بـ 8 مخترات متخصصة، واحدة لأعشاب، ومستودع خاص 

لتخزين امذيبات الكيميائية.

القدرات الرئيسية:
لهذه الكلية مركز بحثي للعلوم الصيدلية وصيدليتن تعليميتن. والصيدليات التعليمية هي أهم مراكز توريد العقاقر الخاصة 
ي الغرب. وباإضافة إى توفر الخدمات اإقليمية، فإنها توفر الخدمات أشخاص من اأقاليم امجاورة، ما ي ذلك همدان وكردستان 

وإيام ولوريستان. وتتمتع كلية الصيدلة مستوى عال من الخدمات التعليمية والتدريبية للطاب بفضل هاتن الصيدليتن.

امعدات وامرافق:
الخلية وقياس  امزودة زراعة  الصيدلة  الصيدلة ي جميع كليات  مختر هندسة اأنسجة، وهو أول مختر بحثي ي قسم    •

الخواص الفيزيائية واميكانيكية لأنسجة.
 •  ول مختر لعلم اموائع الدقيقة بن كليات الصيدلة ي إيران، ومجهزة بالطباعة الضوشية وقادرة عى إنتاج البوليمر وامعادن 

         رقائق.
•  مختر امواد الصلبة وشبه الصلبة وآلة إنتاج الحبوب الصناعية.

•  توفر الكلية إمكانية الوصول إى أحدث التقنيات وامعدات والخرات للباحثن.
 

العنوان: كلية الصيدلة، شارع دانيشغاه، شهيد شيرودي بلف.، كرمانشاه، إيران.
الرقم البريدي: 6734667149

 الهاتف:  8334276480 ـ 988334276484+
 الفاكس: 988334276493+

بو بوكس: 67145-1673
fac_pharmacy@kums.ac.ir  :اإيميل
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كلية الصحة العامة

تأسست كلية الصحة العامة ي عام 1997. وبدأت العمل بشكل مستقل ي عام 2007، مع أربع إدارات ما ي ذلك صحة 
اأرة والخدمات الصحية ي برنامج الصحة والبيئة والصحة امهنية امرتبطة وبرامج البكالوريوس غر امستمرة. ويضم حاليا 768 
طالبا و 34 عضوا هيئة تدريس )الجدول 5(، ويوفر فرص التعليم عن طريق أقسام هندسة الصحة البيئية والصحة العامة والهندسة 
امدرجة  امخترات  أيضا مختلف  الغذائية. وهي مجهزة  الغذائية والصناعات  اأوبئة والعلوم  امهنية واإحصاءات وعلم  الصحية 

أدناه:
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•  الكيمياء 	 	 	 	 	 •  التغذية	   
•  علم	ااحياء	المجهري 	 	 	 	 	 •  الببقايا	   
•  بحوث	الصحة	البيئية 	 	 	 	 •  الهيدروليكية	   

•  الصحة	المهنية 	 	 	 •  تصميم	ورشة	عمل	   
•  المبيدات	الكيميائية 	 	 	 	 •  وحدة	الممارسة		   

جدول 5. أعضاء هيئة اتدريس بكلية الصحة العامة حسب ألقابهم

عدد أعضاء هيئة اتدريساألقاب اأكاديمية

3دكتور جامى
6أستاذ مشارك
21استاذ مساعد

4مرشد
34إماي

وفيا يي قامة بجميع الدورات الجامعية والدراسات العليا والتخصصات التي تقدمها كلية الصحة العامة.

اجدول 6. اأعضاء اأكاديميون بكلية الصحة العامة حسب ألقابهم

 سنةامستوىالرنامجم

1997بكالوريوسالصحة امهنية1
1997بكالوريوسالصحة ابيئية2
2009بكالوريوسالصحة العامةا3
2012بكالوريوسلعلوم الغذائية والصناات الغذائية4
2008ماجسترالصحة ابيئية5
2011ماجستراإحصاء6
2014ماجسترعلم اتغذية7
2015ماجستراتثقيف الصي8
2015ماجسترالصناات الغذائية والعلوم9
2015ماجسترعلم اأوبئة10
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القدرات الرئيسية:
•  دمج امخترات ي مختر البحوث وامراجع.

الري  استخدام  الفاراي إعادة  الصحة ومستشفى  بكلية  الصحي  الرف  مياه  معالجة  وترقية وتحسن محطة  بناء  إعادة    • 
          واستعادة امساحات الخراء.

•  إنشاء أول مكتبة مفتوحة ي كلية الصحة.
•  إنشاء مركز أبحاث للمحددات البيئية للصحة.

•  إطاق امجلة الدولية للعلوم الصحية وعلوم الحياة )IJHLS( ي كلية الصحة.
•  إنشاء مختر إعامي خاص عى شبكة اإنرنت لطاب الدراسات العليا.

القدرات اأخرى واإنجازات:
•  مركز تدريب الزمالة لتأهيل مدراء الصحة بالتعاون مع كلية الصحة )مركز تدريب الزماات ي الغرب(.

 •  مركز مراقبة الرعاية الصحية لوفاة اأطفال الذين تراوح أعارهم بن 59-1 شهرا بالتعاون مع كليات الطب وقسم طب 
         اأطفال )كردستان، همدان، إيام و لرستان امقاطعات(

 •  تم اختيار كومس )KUMS( كرئيس للمنطقة أربعة من حديثي الوادة )كرمانشاه، كردستان، إيام و همدان امقاطعات( ي 
         برامج الرعاية الصحية قبل الوادة بالتعاون مع كلية الطب، أقسام طب اأطفال وأمراض النساء.

 •  كومس )KUMS( كرئيس جامعات كوردستان، إيام، اأهواز، دزفول، عبادان ولورستان ي برامج امسنن بالتعاون مع كلية 
         الطب والصحة العامة، وأقسام الطب الباطني وعلم اأوبئة.

)TOT( وجامعة الرازي كمركز إقليمي لتدريب امدربن )KUMS( تم اختيار كومس  •

برنامج للطاب:
•  اإنجازات والتصنيفات اأعى:

 •  امرتبة اأوى ي تنفيذ نظام مراقبة الرعاية الصحية لوفاة اأطفال الذين تراوح أعارهم بن 69-1 شهرا ي امناطق )إيام، 
          كردستان، لوريستان، همدان، مقاطعة كرمانشاه(

•  أعى الجامعات ي مجال الوقاية وتسجيل اأمراض التي تنقلها امياه واأغذية.
•  امرتبة الثالثة ي تغطية تفتيش امنشآت عى الطريق وتدمر الغذاء امدلل.

•  أعى مرتبة ي تغطية التفتيش الصحي لقاعدة التغذية الصحية للكليات.
•  الحصول علی تقدیر من مرکز الرعایة الصحیة للبیئة والعمل علی تحدید کمیة عبء اأمراض امرتبطة بتلوث الھواء.
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•  امختر امرجعي ي الغرب.
•  املفات الصحية اإلكرونية ي شكل اتفاقية مع بركات تيل ي جميع امدن )منذ عام 2013 مدة ثاث سنوات(.

•  مروع ملف الصحة اإلكرونية ومركز اتصال خدمات الرعاية الصحية  )مروع بافه(.
•  تشييد وتجهيز وإدارة قسم امرى الداخلين اإقليمين للسل امقاوم لأدوية ي الغرب.

•  إطاق قسم امضادات الحيوية السل ي الغرب ي عام 2012 بالتعاون مع قسم علم اأحياء الدقيقة.
 •  أخذ رخصة إجراء اختبارات امضادات الحيوية من السل من مختر السويد العامي، اأستاذ هافر للمختر امرجعي اإقليمي 

         للسل بالتعاون مع قسم علم اأحياء الدقيقة ي عام 2014.
•  إطاق مختر دون الوطني لأنفلونزا بالتعاون مع قسم علم اأحياء الدقيقة ي عام 2011.

•  إطاق قسم تشخيص السل جينكسرت بالتعاون مع قسم علم اأحياء الدقيقة.
 •  إطاق مركز التشخيص الجزيئي لفروس النقص امناعي البري بالتعاون مع علم اأحياء امجهرية وعلم اأمراض واأقسام 

         اأمراض امعدية.
 •  إطالققسم التشخيص الجزيئي للحاات امشبوهة من اأمراض التي تنتقل عن طريق ااتصال الجني ي امحافظة والجامعات 

         تحت التغطية بالتعاون مع اميكروبيولوجيا واإدارات امعدية ي العام الحاي.
 •  إطاق قسم تشخيص السل الجزيئي )PCR( ي امختر امرجعي اإقليمي للسل بالتعاون مع قسم علم اأحياء الدقيقة ي 

         السنة الحالية.
•  استيطان مروع القرية الصحية ي محافظة كرمانشاه، الذي يدار ي نفس الوقت ي أربعة عر مدينة.

•  إطالق عيادات للمستسفى تقديم امشورة والتوقف عن التدخن ي امستسفيات التعليمية.
 •  تم اختيار نائب الصحة ي كومس )KUMS( كمنطقة 6 ي الرنامج الوطني للمواءمة بن الدورات التدريبية وتعزيز الصحة 

.)HODA(         
•  إدارة مشاريع بحثية مشركة مع منظمة اأمم امتحدة للطفولة )اليونيسيف( بشأن مو اأطفال وتغذيتهم ي عام 2011.

•  إدارة خطة امجتمع اآمن وفقا معاير منظمة الصحة العامية منذ عام 2005 ي سونغور.
 •  تشغيل وتجهيز غرفة العزل التنفسية بالضغط السلبي ي مستشفى اإمام رضا ومستشفى كرمانشاه ومستشفى الشهداء، 
        ساربول الزهاب من أجل مراقبة الرعاية الصحية امكثفة لأمراض امعدية، مع تصنيف ممتاز )وفقا لتقييم خبر منظمة 

         الصحة العامية فريق ي يوليو 2014(. مت اموافقة عى غرفة العزلة التنفسية الضغط السلبي مع تصنيف ممتاز.
 •  إدارة الوقاية من انتقال فروس نقص امناعة البرية من اأم إى الطفل ي ثاثة عر مركزا ي محافظة كرمانشاه بالتعاون 

         مع قسم اأمراض امعدية منذ عام 2013.
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اأهداف:
البحث  أساتذة مختصن وذوي خرة ي مجاي  مع  بالتعاون  والوطني  اإقليمي  امستوين  تقديم خدماتها عى  الكلية  تعتزم 
والتعليم وتعزيز التطوير النوعي والكمي لإدارة التعليمية وامخترات امتخصصة ومراكز البحوث وتطوير أساليب جديدة ي بعدين 
من البحث والتعليم. كا تهدف إى تدريب الطاب اأكفاء من أجل توفر القوى ي امناطق الصحية واتخاذ خطوات فعالة ي سبيل 
التوصل إى حلول أساسية لحل مشاكل امحافظة. وي السنوات الخمس امقبلة، ستمثل الكلية نفسها كأكر امراكز امرموقة ي مجال 

البحوث والتعليم ي الغرب، وترز من بن مراكز البحوث والتعليم داخل البلد وخارجه.

العنوان: ميدان إيزار، مقابل مستشفى فارابي.
الرقم البريدي: 6719851351

 الهاتف: 988338262052-38264447+ 
 الفاكس: 988338263048+

fac_hygiene@kums.ac.ir  :اإيميل
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كلية التمريض والقبالة
كلية التمريض والقبالة هي واحدة من أقدم الكليات ي إيران التي بدأت نشاطها ي عام 1965 كأكادمية التمريض. وقد عرفت 
هذه الكلية بكلية التمريض والقبالة والطب الباطني منذ عام 1985. ي عام 2007، بدأت اأقسام الطبية ي العمل بشكل مستقل 
تحت اسم كلية العلوم الطبية امساعدة. اآن، التمريض والقبالة كلية تدرب طاب امرحلة الجامعية والدراسات العليا ي مجاات 
اأساتذة  وأحد  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  عضوا  ثاثون  حاليا  ولديها  واماجستر.  البكالوريوس  درجة  وتقدم  والقبالة  التمريض 

امساعدين، وسبعة أساتذة مساعدين، وثاثة وعرون مرشدا يعملون ي ثاث أقسام )الجدول 7( لتعليم 744 طالباً.
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وتلتزم الكلية بتوفر تعليم مريي رائع وإجراء البحوث امبتكرة التي تساعد عى بناء أساس علمي للمارسات الريرية، وتعزيز 
الرعاية الوقائية، وإدارة أعراض امرض، وتعزيز الرعاية ي مرحلة ااحتضار والرعاية التلطيفية، والتأثر عى تطوير سياسة الرعاية 

الصحية عى جميع امستويات. 

وهي مهتمة بصفة خاصة بتخفيض الفوارق الصحية وتحسن النتائج الصحية بن السكان. 

أنهم   )KUMS( كومس  يختارون  الناس. وهم  حياة  إيجاي ي  تغير  متحمسون إحداث  والقبالة  التمريض  كلية  ي  الطاب 
يريدون الوصول إى مراكز البحوث امتميزة والتدريب الريري، وأحدث معدات التكنولوجيا ذات التقنية العالية، ومناهج دراسية 

تعدهم للقيادة ي مهنتهم.

اجدول 7. أعضاء هيئة اتدريس بكلية اتمريض والقبالة ي ختلف اأقسام

عدد أعضاء الليةاأقسامم
16اتمريض1
12القبالة2
3اتمريض انفي3

سنويا، يتم قبول أكر من 500 طالب ي الكلية ي الرامج وامستويات التالية )الجدول 8(. سنويا، يتم قبول أكر من 500 
طالب ي الكلية ي الرامج وامستويات التالية )الجدول 8(.

جدول 8. ختلف الرامج وامستويات امقدمة ي لية اتمريض والقبالة
سنة اتأسيسامستوىالرنامجم
1965بكالوريوساتمريض1
1986بكالوريوسالقبالة2
2008ماجسترتمريض العناية امركزةا3
2014ماجسترتمريض انفي4
2015ماجسترتمريض اجراحة اداخلية5
2013ماجسترإرشاد القبالة6
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القدرات الرئيسية:
•  مختر امهارات )مركز امهارات الريرية(، مساحة 150 مر مربع لأقسام التمريض والقبالة بشكل منفصل.

•  مكتبة الكلية مساحة 500 مر مربع تحتوي عى 51031 كتابا فارسيا و 3896 كتابا اتينيا و 700 قرص تعليمي
•  عقد برنامجن تعليمين للمتدربن القادمن من السليانية وإقليم كوردستان والعراق.

البيئة امادية وامرافق:
تقع كلية  التمريض والقبالة ي مساحة 50000 مر مربع مع البنية التحتية 12000 مر مربع، اامساحة الخراء 8000 مر 

مربع، و البيئة امحيطة 8000 مر مربع.

امرافق:
مختر علم اأحياء الدقيقة وعلم الطفيليات لتقديم دورات عملية ي علم الجراثيم وعلم الطفيليات مختلف الرامج ي    • 

          الكلية.
 •  مخترعلم امناعة والدم لتقديم اختبارات أمراض الدم  وامناعة ووظائف اأعضاء،والكيمياء الحيوية وااختبارات التطبيقية 

          القبالة وتطبيق دورات الفيزياء.
•  تم تجهيز مختر الكيمياء والكيمياء الحيوية لتسهيل شؤون دراسة امختر ودورات الكيمياء والكيمياء الحيوية.

•  مراكز بحوث الخصوبة وتعزيز جودة الحياة.
 •  مركز امهارات الريرية مجهزة بثاثة غرف منفصلة مهارات التمريض وحاات الطوارئ والتخدير، وأمراض النساء ي منطقة 

         تقارب 420 مر مربع.
 

العنوان: شارع عشائر، ميدان إيزار، مقابل مركز فارابي للتعليم والعاج، كرمانشاه، إيران.
الرقم البريدي: 6719851351

 الهاتف: 988338279796-38279899+
 الفاكس: 988338279394+

fac_n.m@kums.ac.ir   :اإيميل
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كلية العلوم الطبية امساعدة
برامج  لالتحاق  للطلبة  تسمح  أنها  امخترات.  علوم  كلية  1963، تحت مسمى  عام  تأسست  امساعدة  الطبية  العلوم  كلية 
البكالوريوس واماجستر. تم دمجها مع كلية التمريض والقبالة ي عام 1970 وبدأت العمل بشكل مستقل ككلية العلوم الطبية 

امساعدة ي عام 2007. وهي تقع اآن ي مساحة مشركة 55000 مر مربع مع كلية التمريض والقبالة. 

تضم الكلية ستة وعرين عضواً أكادميا يعملون ي ستة أقسام منها: غرفة العمليات، واأشعة، والطب النووي، وعلوم امخترات، 
وتكنولوجيا امعلومات الصحية، والطوارئ الطبية، والتخدير )الجدول 9(؛ و 946 طالبا يدرسون ي مختلف امستويات والرامج 

)الجدول 10(
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اجدول 9. أعضاء هيئة اتدريس ي لية العلوم الطبية وفقا ألقابهم اأكاديمية
العدداللقب اأكاديي

1أستاذ مشارك
8استاذ مساعد

17امرشد
26إماي

اجدول 10. ختلف الرامج وامستويات ي لية العلوم الطبية امساعدة

سنة اتأسيسمستوىالرنامجم
1985بكالوريوسعلوم امخترات1
1992بكالوريوسطب إشعاي2
1986بكالوريوسغرفة العمليات3
1995بكالوريوساتخدير والعناية امركزة4
5)IT( 2014بكالوريوستكنولوجيا امعلومات الصحية
2010بكالوريوسالطب انووي6
2011بكالوريوسحاات الطوارئ الطبية7
2006تكنولوجيا امعلومات اتطبيقية A.Sc. حاات الطوارئ الطبية8

تقدم الكلية مجموعة كاملة من الدورات اأكادمية ي امستويات الجامعية والدراسات العليا. وتجدر اإشارة إى أن برنامج 
غرفة العمليات عى مستوى اماجستر قد مت زيارته وإقراره بشكل إيجاي من قبل أعضاء مجلس اإدارة، وسوف نبدأ ي العمل 
قريبا. ومن امعروف أيضا أن كلية العلوم الطبية امساعدة واحدة من أفضل مجال البحث والتطوير. ولديها ستة مخترات تشمل 
الكيمياء الحيوية، وعلم اأحياء امجهرية، وأمراض الدم، والفيزياء، وقياس الجرعات، واإصاح والصيانة. كا أنها أيضاً تنر مجات 
البحث العلمي، وتطور دورات الدراسات العليا، لديها مراكز امهارات الريرية وامعلوماتية، ولها تعاون علمي مع العديد من مراكز 

البحوث اأخرى ي الباد.
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القدرات الرئيسية:
•  برنامج الطب النووي الجامع الوحيد داخل البلد.

•  برنامج البكالوريوس الوحيد ي تكنولوجيا امعلومات الصحية ي غرب إيران.
•  مركز الدفاع امدي امتعلق بالصحة ي الغرب.

•  مجلة البحوث الريرية ي العلوم الطبية.
التابع للجامعة ي وزارة الصحة )غرفة العمليات والطوارئ  التنمية  التدريس ي مجلس  عضوية عضوان من أعضاء هيئة    • 

          الطبية(.
 

العنوان: ش عشائر، ميدان إيزار، مقابل مركز فارابي للتعليم والعاج، كرمانشاه، إيران.
الرقم البريدي: 6719851351

 الهاتف: 988338279697+
 الفاكس: 988338279190+

fac_paramedical@kums.ac.ir  :اإيميل
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الحرم الجامعي
تم تأسيس كومس )KUMS( أول مرة ككلية الطب ي عام 1986. تم توسيعها وانتقلت إى الحرم الجامعي امركزي ي الجزء 
الحرم  ي  والصيدلة  الطب  كليات  مجمع  يقع  اليوم،  والعاج.  للتدريس  )ع(  رضا  اإمام  مستشفى  بجوار  كرمانشاه  من  الشاي 
الجامعي امركزي. وقد تم نقل كليات أخرى مثل كلية طب اأسنان، والصحة العامة، والعلوم الطبية امساعدة، والتمريض والقبالة 

إى أماكن مختلفة ي امدينة. الوتقع سكن الطلبة  وصالة األعاب الرياضية بالقرب من امجمع امركزي.

خيارات اإقامة
هنا العديد من الفرص للعيش بالقرب من الجامعة مع مجموعة واسعة من خيارات السكن عى بعد مسافة قصرة سرا عى 

اأقدام أو ركوب الحافلة القصرة. كا أن خيارات اإقامة مفروشة بشكل كامل أو جزي مع اأثاث ذو جودة عالية ومناسب.

1. حياة السكن واإقامة:
كومس  ي  الجامعي  الحرم  سكن  للطالب.  الكي  النجاح  وتحسن  الطاب  مشاركة  تعزيز  الجامعي  الحرم  السكن  أثبتت  قد 
)KUMS( يوفر بيئة نظيفة ومريحة وآمنة، لدعم امهام اأكادمية للجامعة مع الركيز عى تعزيز شعور قوي للمجتمع الطاي. 

وبشكل أكر تحديدا، السكن ي قاعات اإقامة يعزز ويكمل التعلم ي الجامعة.

مجموعة متنوعة من خيارات السكن واإقامة تسمح للطاب الفرصة لخلق البيئة التي يشعرون فيها بالراحة. 

تقدم الجامعة السكن امستقل ي بيئة تحت اإراف. وتشمل وسائل الراحة اتصاات اإنرنت السلكية والاسلكية ي كل قاعات 
السكن، واختيارغرف مزدوجة أو خاصة، والصحة والعافية ومعيشة خالية من اإزعاج، وخرة السنة اأوى والعديد من الخيارات 

السكنية اأخرى.

 قاعة اإقامة مفيدة بشكل خاص لطاب السنة اأوى الجامعية والوافدين الجدد إى كرمانشاه.

ومن الجدير بالذكر أن الجامعة توفر للطاب ثاث وجبات رئيسية مدعومة.

2. السكن:
كومس يتحمل مسؤولية توفر اإقامة امناسبة للطاب.
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وتقع معظم قاعات السكن امشركة للطاب ي مساكن الجامعة، وهو مجمع سكني استيعاب الطاب من مختلف امجاات 
ومستويات الدراسة. هناك مرافق ترفيهية ورفاهية مثل غرف القراءة، وامكتبات، وامسجد، وقاعة امحارات، وصالة رياضية، وقاعة 
اأفام، إلخ. صاات سكن الطاب تحتل مساحة قدرها 41000 مر مربع. ويوجد حاليا 11 مسكن للصبيان و 6 مساكن للبنات 
وسكن واحد للمتزوجن يضم جميع امتقدمن الذين مثلون 50 ي امائة من مجموع الطاب. اثنن من امساكن تستوعب كبار 
الطاب وامقيمن. وبصفة عامة، مكن للمساكن استيعاب 1450 طالبة و 1860 طالب. وباإضافة إى ذلك، يضم سكن امتزوجن 

الذي يضم 130 أرة.

الصحة البدنية والعقلية
ذوي  من  مدربن جامعين  ويستخدم خدمات  السليم.  للتعليم  بيئة صحية رورية جدا  للطلبة  الصحية  الرعاية  مركز  يوفر 
الخرة ي العيادات العامة وامتخصصة، وطب اأسنان، والتلقيح. ي حالة الحاجة إى امزيد من الرعاية الطبية والعاج، سيتم إرسال 
الطاب إى امستشفيات التابعة لها. عند القبول ي الجامعة، يتم تقديم ملف سجل طبي يشر الحالة الصحية وامشاكل لكل طالب. 
وباستخدام نفس املفات والبطاقات الصحية، مكن للطاب الرجوع إى مراكز الرعاية الصحية امرتبطة بالجامعة. عيادة الطوارئ ي 

امساكن توفر للطاب امقيمن ي امساكن الرعاية الطبية الطارئة.

يوفر علاء النفس امرخصون واأخصائيون ااجتاعيون خدمات مختلفة ي مركز اإرشاد الطاي. وتشمل مجاات امساعدة 
السلوك العاطفي وامشاكل السلوكية وامهارات ااجتاعية واتخاذ القرارات السليمة وامشورة الزوجية وامشاكل العائلية وامسائل 
التعليمية ومراسات  الدراسة وامشاكل  والذاكرة ومهارات  التعلم والركيز  التدريبية عى مهارات  العمل والدورات  امالية وورش 

امشورة مع أر الطاب، وإلقاء الخطب الربوية والنفسية.

الربية البدنية
تقوم إدارة الربية البدنية التابعة مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الثقافة والطاب بتيسر هذه اإجراءات من أجل تحسن 

نوعية الصحة البدنية للموظفن والطاب وأرهم من خال مكتب نائب امستشار لشؤون الثقافة وشؤون الطاب. 

وفيا يي بعض امرافق الرياضية للجامعة:
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•  مجمع الرياضات امائية: حام سباحة، ساونا، جاكوزي، ومركز للياقة البدنية،
 •  مجمع رياي ثقاي: ساحة ألعاب داخلية مثل الكرة الطائرة وكرة السلة وصاات كرة القدم وتنس الطاولة وفنون الدفاع عن 

        النفس وبناء اأجسام وجدار اصطناعي لتسلق الصخور وبيت اإمام الخميني للثقافة ذو معدات سمعية وبرية

•  فاراي لكرة القدم اميدانية
•  مجمع الرياضة ما ي ذلك ماعب التنس

•  صاات رياضية ي سكن الطلبة.
ومن بن أنشطة الربية الرياضية اأخرى تنظيم البطوات الطابية عى امستوين الجامعي والوطني، وتنظيم دورات تدريبية، 
ومساعدة اأقسام امعنية عى الحصول عى قروض الربية البدنية للطاب. الفوز ي العديد من امسابقات من قبل الرياضين ي 
الجامعة عى امستوى الوطني يدل عى مدى فعالية السلطات واموظفن والطاب. وقد تم تأسيس مركز البحوث والتعليم للطب 
الدراسية  بالتعاون مع الطاب وكلية الطب.حاليا، يتم إعداد امناهج  الرياي  الرياي إجراء البحوث ي مختلف جوانب الطب 

لرنامج اماجستر ي الرياضة الطبية مساعدة قسم جراحة العظام ي كلية الطب لتقدمها إى امارسن العامن امؤهلن.

مساعدات مالية
اإيداع  الطابية، قروض  القروض  الطلبة ما يي:  امالية. يوفر صندوق رعاية  الطلبة إى نوع من امساعدة  وقد يحتاج معظم 

السكني، قروض الطوارئ، وظائف الطاب، منح التعليم وامنح للكتب واللوازم.

اأنشطة الثقافية
وتهدف مديرية الشؤون الثقافية واأنشطة الامنهجية إى اكتشاف ومساعدة امواهب الخفية للطاب من أجل تطوير ثقافتهم 
ومسؤول ي  وفعال  ذاي  توجه  ذوي  مواطنن  يكونوا  أن  الطاب عى  مساعدة  إى  الامنهجية  اأنشطة  وتهدف هذه  وأفكارهم. 

امجتمع.



http://gsia.kums.ac.irكتاب الحقائق 2017

•   مستشى اإمام رضا )ع(
•   مستشى معتضدي
•   مستشى الطالقاي

•    مستشى اإمام اخميي )ره(
•   مستشى الفاراي

•   مستشى ادكتور حمد كرمنشاي
•   مستشى اإمام عي )ع( 

 )KUMS( المستشفيات في كومس
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مستشفى اإمام رضا (ع)
مستشفى اإمام رضا )ع(، هي  مركز تعليمي وعاجي عام، هي أكر وأحدث مركز مجهز للتعليم والعاج والبحوث ي غرب وشال غرب 

إيران.

وهو يوفر أحدث اأساليب العلمية للتعليم والعاج والبحث والتشخيص عى أساس احتياجات العماء لتعزيز صحة الناس ي امجتمع.

نحن نخدم جميع احتياجات العاج فائقة التخصص بحيث امرى ا يضطرون للسفر إى مدن أخرى ليتم عاجهم. هذه امستشفى فأيضاً 
تحرم القيم اإنسانية.

أجزاء مختلفة من امستشفى:
•  نائب البحث
•  نائب التعليم
•  نائب العاج

•  نائب التنمية والتخطيط
•  مديرية التمريض

•  تحسن الجودة
EDU التعليم  •

 
وحدات امستشفى واأجنحة:

•  قسم تصويراأوعية
)CCU( قسم  •

)CT( قسم امسح الضوي  •
•  قسم غسيل الكى

•  قسم العناية امركزة
 

العنوان: مستشفى اإمام رضا )ع(، شارع نيرس، كرمانشاه، إيران.
الرقم البريدي: 6714415333

الهاتف:  9 ـ 988334276301+
الفاكس: 6 ـ 988334276343+

 admin@irhk.ir  :اإيميل
 http://www.irhk.ir  :الموقع
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مستشفى معتضدي

وأجنحة  لاستخدام  قابل  86 رير  لديها  النساء.  وأمراض  التوليد  لخدمات  طبي  مركز  معتضدي  مستشفى   ،1956 عام  ي  تأسست 

الجراحة، والوادة، وما بعد الوادة، الطوارئ، وغرفة العمليات ووحدات العناية امركزة. وتسعى مستشفى معتضدي، مع الثقة ي الله وجهد 

كبر من موظفيه، إى تحسن نوعية الخدمات من أجل الوادة اآمنة ورضا امرى.

امهام:
 •  امشاركة ي مجتمعات مقدمي الخدمات الصحية والنساء ي غرب إيران من خال تقديم الخدمات واأنشطة التالية لفهم واامتثال 

         أحدث امعاير لوزارة الصحة والتعليم الطبي.

•  الخدمات الصحية والتشخيص والعاج من اأمراض امتعلقة بالتوليد وأمراض النساء والعقم.

•  إجراء أنشطة بحثية ي مجال التوليد وأمراض النساء والعقم.

•  توفر الفرص التعليمية لطلبة التمريض والقبالة وامساعدين الطبين والعلمين الطبية وامقيمن.

العنوان: ميدان فيردوزي، مستشفى معتضدي، كرمشة، إيران.
الرقم البريدي: 686718-14474

الهاتف:  37259002 ـ 98837246693+
الفاكس: 988337246346+

 motazedihospital.kermanshah@gmail.com  :اإيميل
http://motazedi.kums.ac.ir  :الموقع
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مستشفى الطالقاي

قد تم تصميم امستشفى مستشفى الطالقاي من قبل امهندسن اإيطالين ي عام 1969. افتتحت امستشفى كمستشفى عام مع 200 
220 رير نشط هي واحدة من أقدم امستشفيات ي غرب إيران. ويوفر طاقمها الطبي امؤهل  1973، واآن مع  رير نشط ي عام 
وموظفيها ذوي الخرة الرعاية الصحية الفعالة للمرى. وقد تم نقل امرى امصابن ي حوادث ي امنطقة إى مستشفى مستشفى الطالقاي.

واحدة من أهم إنجازات امستشفى هي خدمات الطوارئ وتوفر الرعاية الصحية للمحاربن القدامى وامحاربن من ماي سنوات من 
الدفاع امقدس باعتبارها اأصول القيمة للباد.

الوحدات الرئيسية:
•  حالة طوارئ

•  غرف العمليات عى مستوين
•  وحدات العناية امركزة عى مستوين

أقسام امستشفى:
•  اأورام

•  جراحة ااعصاب
•  ثاث وحدات تقويم العظام

•  وحدتان للجراحة العامة
•  عيادة

 
 

العنوان: شهيد بهيستي بلف.، مستشفى الطالقاني، كرمانشاه، إيران.
الرقم البريدي: 6715847167

الهاتف:  9 ـ 988338367984+
الفاكس: 988338367984+

 taleghani_hospital@yahoo.com  :اإيميل
http://taleghani.kums.ac.ir  :الموقع
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مستشفى اإمام الخميني (ره)

الصحة  الخميني لعاج اأمراض وتحسن  اإمام  إنشاء مستشفى  تم 

التخصصية والتخصصية  الخدمات  العامة. امستشفى قادرة عى تقديم 

الفرعية ي العن واأذن واأنف والحنجرة، والتسمم، والحروق، وأمراض 

قابل  نشط  رير   181 لديها  اآن،  الصلة.  ذات  واأمراض  الباطنة 

واأمراض  الطوارئ،  وحاات  امركزة،  العناية  وحدة  وأقسام  لاستخدام 

امعدية، وغرف العمليات، واأنف والحنجرة، والجراحة، وأمراض الباطنة، 

وطب العيون، وغسيل الكى والحروق.

وتهدف إى تحسن نوعية الخدمات الطبية، وتثقيف وتدريب اأطباء 

وغرهم من امهنين الطبين لضان استمرارية الرعاية الصحية الشاملة 

للمرى ي امستقبل. كا أنها تدعم نتائج البحوث والبحوث التطبيقية 

والتطوير لتوفر العاج الازم للناس.

 

العنوان: شارع النغلية، مستشفى اإمام الخميني)ره(، كرمانشاه، إيران
الرقم البريدي: 6718743161

الهاتف:  37278759-37278457-37278925 - 988337283602+
الفاكس:  988337224516+

 ihospital@kums.ac.ir  :اإيميل
 http://imamkhomaini.kums.ac.ir  :الموقع
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مستشفى الفاراي

ستشفى الفاراي تأسست ي عام 1981 كمركز طبي للخدمات العصبية، لديها 210 رير نشط قابلة لاستعال وأربعة أجنحة للطب 

النفي للرجال والنساء، وحاات الطوارئ، واأعصاب، فضا عن اإدمان وكذلك عيادة متخصصة ي طب اأعصاب والطب النفي.

تأسست مستشفى العيون التخصي ي عام 1930. سميت فاراي كمستشفى تعليمي ي عام 1971، كانت مرة واحدة ي مستشفى 

طب العيون الوحيد ي الباد، وأنها ا تزال واحدة من أكر امراكز امجهزة تجهيزا جيدا لعاج أمراض العيون ي الرق اأوسط. وهي تضم 

حاليا أربعة أقسام لأمراض النفسية، وأمراض اأعصاب، ووحدة رعاية مركزة، وقسم للطوارئ.

العنوان: دولت آباد بلف، ميدان إيزار، الفارابي هوسبيتا، كرمانشاه، إيران.
الرقم البريدي: 6715847134

الهاتف: 38216070 ـ 38264820 ـ 988338261046+
الفاكس: 988338264163+

 hos_farabi@kums.ac.ir  :اإيميل
http://farabi.kums.ac.ir  :الموقع
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مستشفى الدكتور محمد كرمانشاهی 

بكرمانشاه. وتوقعت جميع  اأطفال  امتخصصة ي طب  الوحيدة  الدكتور محمد كرمنشاهي، هي  2011، مستشفى  تأسست ي عام 

متطلبات عاج أمراض اأطفال وقدمت جميع هذه ااحتياجات. لديها 135 رير ي أجنحة مختلفة مثل العدوى، وجراحة اأطفال، ووحدة 

العناية امركزة لأطفال،ووحدة العناية امركزة لحديثي الوادة، وحاات الطوارئ، وغسيل الكى، وغرف العمليات. وتوفر خدمات التشخيص 

والكشف  الريرية  والوحدات   ،EMG, NCV , EEG ،القلب نبض  تخطيط  وامنظار،  الخلوي،  والتدفق  امقطعية،  اأشعة  مثل  والعاج 

الفلوري. ويشمل أيضا أمراض الكى لأطفال، وأورام، وأمراض اأعصاب، وأمراض القلب، والطب النفي، وطب اأسنان، واأمراض الباطنية 

وامعدية، وامسالك البولية وجراحة اأطفال والخدمات الطبية اأخرى.

العنوان: تقاطع هال اأحمر، الدكتور محمد كرمانشاهي هوسبيال، كرمانشاه، إيران.
الرقم البريدي: 6713733135

الهاتف:  10 ـ 988337218202+
الفاكس: 988337218210+

 mkh@kums.ac.ir  :اإيميل
http://drkermanshahi.kums.ac.ir  :الموقع
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مستشفى اإمام عي (ع)
تاريخ وسات امركز

باعتباره أول مركز لجراحة القلب واأوعية الدموية ، تم افتتاحه 
عام 1999. وقد عزز نوعية وكمية الخدمات التشخيصية والعاجية 
ي السنوات اأخرة ما جعله أكر مركز لأوعية القلبية الوعائية ي 

غرب إيران.

الصحية  الرعاية  خدمات  فقط  تغطي  ا  امقدمة  الخدمات   
امطلوبة للمقاطعى ولكن أيضا مكن امستشفى قبول امرى من 
العراق.  لوريستان وحتى  إيام،  كردستان،  مثل  مختلفة  مقاطعات 

 ،PCIيتم إدخال امرى إى هذه امستشفى لاستفادة من الخدمات مثل جراحة القلب امفتوح، تصوير اأوعية واأوعية الدموية، اابتداي
إعادة التأهيل القلبي، رسم القلب، الخ. 

مستشفى اإمام عي حرا ي حيازته 59 رير CCU وحدة العناية بالقلب، 22 وحدة العناية امركزة رير القلب امفتوح ولديها 3 
غرف تشغيل القلب امفتوح.

هذا امركز يحاول إعام وتثقيف الجمهور ي عمليات الوقاية والعاج والتأهيل ولتقديم الخدمات امناسبة عى أساس رضا العماء.

نوعية  وتحديث  لتعزيز  العامي  العلمي  وامركز  العامة  وامنظات  اأخرى  والعاج  التعليم  مراكز  مع  التفاعل  تطوير  إى  تسعى  كا   
الخدمات امقدمة. 

الوادة، وما  بعد  الباطنية وما  القلب واأجنحة  امركزة، 24/7 طوارئ  العناية  القلبية، وحدة  العناية  أقسام مختلفة مثل وحدة  ولها 
)اختبار  القلب  أمراض  امتخصصة مثل  العيادات  أيضا  إى ذلك وتشمل 
 الرياضة، تخطيط صدى القلب، هولر(، 24/7 مختر / وحدة بنك الدم،

24/7 اأشعة، إعادة التأهيل القلبي، والتغذية
 

العنوان: مستشفى اإمام علي )ع(، شهيد بهشتي بلف.، كرمانشاه، إيران.
الرقم البريدي: 6715847145

الهاتف: 38360295 ـ 38360041 ـ 988338370252+ 
الفاكس:  988338360043+

 heartcenter@kums.ac.ir  :اإيميل
http://imamali.kums.ac.ir  :الموقع

الشهر 2015النشاط
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)MBRC( مركز حوث ابيولوجيا الطبية   •
)FIRC( مركز أحاث اخصوبة والعقم   •
•   مركز حوث الوقاية من تعاي امخدرات
)SDRC( مركز أحاث اضطرابات انوم   •

•   مركز حوث اتنمية ااجتماعية وتعزيز الصحة
•   مركز أحاث أمراض الكبد

•   مركز حوث عدوى امستشفيات
•   مركز حوث العلوم الصيدانية

•   مركز حوث الزيوت وادهون

 )KUMS( مراكز البحوث في كومس
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مراكز البحوث
تدير الجامعة مراكز بحوث مختلفة ي مجاات علمية مختلفة مثل البيولوجيا الطبية والخصوبة والعقم وتعاطي امخدرات وأمراض الكبد 

واضطرابات النوم واالتهابات الخمجية واأمراض امعدية وتسليم امخدرات والصحة البيئية وغرها.

وفيا يي رح موجز مراكز البحوث:

• مركز بحوث البيولوجيا الطبية: تستخدم مختراتها امجهزة للتحقيق ي استخراج وتنقية الروتينات، الرحان الكهري، الكيمياء 
امناعية، اإلكرونيات الحيوية، البيولوجيا الهيكلية، البيولوجيا الجزيئية، علم الوراثة الجزيئي، علم السموم الطبي، الصيدلة، علم 

وظائف اأعضاء القلب وزراعة الخلية.

• مركز أبحاث الخصوبة و العقم(FIRC): وهو مجهز بعدة مخترات متخصصة ويشارك ي العديد من الرسائل وامشاريع 
البحثية وخاصة ي مجال اأنشطة اانتاجية.

وتنفيذ  واموافقة،  الكتابة،  مثل  البحث  عملية  خطوات  جميع  يدعم  وهو  امخدرات:  تعاطي  من  الوقاية  بحوث  مركز   •
امقرحات، وتقديم امشورة اإحصائية، وإعداد ونر امقاات.
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يهدف إى تخطيط األنشطة وتطوير وتطبيق امعرفة القامة وتشجيع  • مركز بحوث التنمية ااجتاعية وتعزيز الصحة: 
الوبائية  البحوث  وإجراء  اأخرى  والدولية  الوطنية  البحوث  مراكز  مع  والتعاون  الصلة  ذات  وامقرحات  امواد  وجمع  الباحثن 

والعملية وتدريب الباحثن وإراك الناس لتعزيز الوضع الصحي للمجتمع.

• مركز أبحاث أمراض الكبد: وهو يحاول توسيع امعرفة فيا يتعلق منع وعاج أمراض الكبد وتعزيز التدريس والبحث ي 
مختلف مجاات أمراض الكبد والتهاب الكبد.

• مركز بحوث عدوى امستشفیات: یھدف إلی تعزیز امعرفة فیا یتعلق بعلم اأوبئة والوقایة والعاج من عدوى امستشفیات 
وإجراء البحوث للرویج لخدمات امستشفیات وتشجیع الباحثین وعقد امؤمرات وورش العمل والندوات.

• مركز بحوث العلوم الصيدانية: وهو يعتزم إيجاد وحل امشاكل ي مختلف مجاات العلوم الصيدانية وتعزيز امعرفة من 
خال أنشطة البحث العلمي. كا تتفاعل مع مراكز التعليم والبحث الوطنية والدولية للمساعدة ي تلبية ااحتياجات البحثية ي 

مجال العلوم الصيدانية والبحوث العملية.

• مركز بحوث الزيوت والدهون: وهو يتحرك نحو الحفاظ عى وتعزيز صحة امجتمع ونوعية امنتجات الغذائية والصيدانية. 
وهو يدرس نوعية الزيوت والعدوى البكترية والعوامل امضادة للميكروبات ي امركبات، وتوليف الجسيات النانوية الشحمية، 

والخصائص امضادة لأكسدة من امركبات ي زيوت الطعام، وعملية تصنيع التكنولوجيا الحيوية، واأنسجة ي منتجات اللحوم.
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• مركز بحوث اضطرابات النوم SDRC :(SDRC) تأسست عام 
2007 أغراض البحث الريري واأساي، ي مجال طب النوم، من أجل 
مكافحة القلق الخطر عى الصحة العامة. وتتألف اللجنة من مخترين 
بحثين رئيسين، يقعان ي مستشفى الفاراي وجامعة كرمانشاه للعلوم 
الطبية. نحن نتعاون بنشاط مع امراكز  امعروفة باسم مراكز النوم ي 
جميع أنحاء العام، ونرت عدة أوراق ي امجات ذات الجودة العالية.

امراكز التعليمية

الطبي، دورات  التعليم  تطوير  مركز  كرمانشاه هي  التعليمية ي  امراكز 
تدريبية منتظمة مركز امجتمع الطبي ومركز امهارات الريرية والتي يتم 

رحها ي اأقسام التالية. 

مركز تطوير التعليم الطبي:
تأسست عام 1995 ي مساحة 1500 مر مربع، وتقع بالقرب من مستشفى الطليغاي، ولها ستة وحدات للبحوث والتدريس واثنتي 

عرة لجنة.
ويشكل مركز تطوير التعليم الطبي إحدى الوحدات الرئيسية لنائب رئيس الجامعة للتعليم الذي أنشئ ي عام 1998 لتخطيط وتنظيم 

اأهداف الرئيسية للنهوض بنوعية التعليم ي الجامعة. 
وتعمل اللجان النشطة للمركز ما يتاى مع تطوير التعليم وتسعى جاهدة لتحديد نقاط الضعف ووضع الرامج امناسبة لتطوير التعليم 

والرويج اأكادمي وتكييف الرامج التعليمية مع امتطلبات الحقيقية للمجتمع.
وتشمل اإنجازات واابتكارات الرئيسية مركز تطوير التعليم الطبي ما يي:

•  إعداد بطاقة اإلكرتونية أعساء هيئة التدريس.
•  عقد برنامج مدته ستة أشهر وبرنامج البحث التأهيي أعضاء هيئة التدريس الذين تقل خرتهم عن 5 سنوات )حواي 250 ساعة(.

 •  اتخاذ اإجراءات الازمة إضفاء الطابع اافراي عى ٪50 من ورش العمل أعضاء هيئة التدريس ي السنة الحالية. تقييم الطاب 
         لخطة درس امعلم ي الفصول الدراسية أول مرة ي البلد.

•  تنفيذ میزانیة مستشفیات التعلیم.
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.)EDO( إنشاء لجنة للتنسيق واإراف عى التطوير الربوي  •
•  تقديم وتسجيل 120 طالب موهوب ي وزارة الصحة.

•  إعداد بطاقة تقرير إلكروي لتحليل وحساب امكافآت القامة عى اأداء من أعضاء هيئة التدريس الريري.
•  عرض ثاث عمليات وطنية ي مهرجان شهيد مطهري خال السنوات الثاث اماضية.

•  الحصول عى امرتبة اأوى ي إدارة التعليم ي التصنيف الربوي للجامعات )RAD plan( العام اماي
•  الحصول عى امركز الثاي ي الرتيب الوطني ي مهرجان شهيد مطهري لعقد معرض التعليم الطبي.

•  التعاون مع وزارة الصحة والتعليم الطبي ي تقييم ست جوات من مهرجان الشهيد مطهري.

مركز تطوير التعليم الطبي:
يتم تعريف إعادة التدريب عى أنه جميع اأنشطة بعد التخرج للحفاظ عى امهارات امكتسبة والرقية النوعية والكمية وتعلم امواد 

وامهارات اأكادمية الجديدة، والتي مكن أن تؤدي إى التعزيز النوعي والكمي لخدمات الرعاية الصحية والعاج ي امجتمع.
تأسست مؤسسة التعليم الطبي امستمر )CME( ي كرمانشاه ي عام 1998 كواحدة من وحدات مركز تطوير التعليم الطبي وتعاونت 
مع هذا امركز حتى عام 2008، وبعد ذلك بدأت تعمل بشكل مستقل تحت سيطرة نائب رئيس الجامعة للتعليم، كمنظمة التعليم الطبي 
امستمر ي كرمانشاه. وانضم هذا امركز إى شبكة التعليم عر اإنرنت ي جميع أنحاء الباد ي عام 2011. وعاوة عى ذلك، يتم توفر 
التعليم الطبي امستمر )CME( و CE لتقديم اأنشطة التعليمية التي تلبي ااحتياجات العامية الحقيقية لأطباء واممرضات / القابات، 

عى التواي.
الرامج التعليمية امختلفة امقدمة ي التدريب امنتظم هي:

•  مؤمرات
•  ورش عمل

•  الرامج امنتظمة
•  امؤمر وااجتاع

•  ندوات
•  برامج مهنية قصرة األجل

•  التعلم الذاي
•  اأنشطة التعليمية والبحثية

•  مؤمرات أكادمية دورية
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مختر امهارات الريرية

عام  ي  تأسست  التي   ،)KUMS( كومس  ي  الريرية  امهارات  مركز 
للطاب.  العملية  امهارات  تعزيز  ي  امراكز  أنجح  من  واحدة  هي   ،2007
لديها تقويم تعليمي مقنن لجميع امستويات اأكادمية والرامج وJحمل أكر 
من 300 ورشة عمل سنويا )وثائق خطة راد RAD plan(. كا أنها تتمتع 
التي حققت أعى رتبة  بتصميم تربوي جديد ي تنفيذ معظم ورش العمل 
الهيكي اموضوعي  تعليمية. وقد بدأ هذا امركز ي إجراء الفحص الريري 
)OاىSCE( كاختبار مختلط، مكون من ثاثة أجزاء، 600 درجة، كان رائدا 

ي هذا امركز ي غرب إيران. 

وقد بدأت جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية لتجهيز هذا امركز للمهارات 
إدارة  القياسية  وامساحة  مربع  مر   600 مساحته  تبلغ  الذي  الريرية، 
متلك  كومز  امركز،  هذا  فتح  خال  من  أوروبا.  ي  والتعاون  اأمن  منظمة 

واحدة من أكر مراكز امهارات الريرية.
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