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 راهنمای دانشجویان جدید الورود 

 تهیه شده توسط: زهره پیرزاده مقدم

 دانشکده پیراپزشکی، حوزه ریاست

 الف( معرفی دانشکده:

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدداداب ددشدداشد دی 

کار خود را دا هدف تردیت نیروی  6931دراانی گناداد، در اواخر سال 

 ا خصص در حوزه پیراپزشکی، آغاز کرده است.

 رئیس دانشکده: آقای دک ر سیدحسین ادطحی  -

 اعاون آاوزشی دانشکده: آقای دک ر علیرضا عطاردی  -

 های آاوزشی دانشکده پیراپزشکی: گروه

 .گروه آاوزشی هوشبری: )ادیر گروه: آقای ناظمی(6

.گروه آاوزشی علوم آزاایشگاهدی: )اددیدر گدروه: آقدای دکد در 2

 احمدزاده( 

 .گروه آاوزشی فیزیک و پرتوشناسی: )ادیر گروه9 

 : آقای دک ر کش کار(      

گروه آاوزشی تکنولوژی جراحی: )ادیر گروه: خانم دک ر دصیری . 4 

 اقدم(

 ها قاسمی و  قبادی کارشناسان آاوزش: خانم     

 مشاور برای دانشجویان جدید الورود:ب( اساتید 

پژوهشی، -ی راهنمایی و حل اشکالب آاوزشی اساتید اشاور وظیفه

دانشجویی و فرهنگی دانشجویان را درعشده دارند که درای هر گروه آاوزشی 

شود. جشت اطالع از اس اد اشاورتان  و  هر ورودی یک اس اد تعیین ای

 توانید ده سایت دانشکده اراجعه نمایید. ای

 

 :8991-99ج( تقویم آموزشی نیمسال اول 

 

 ها: د(آزمایشگاه

ها ددا  در داندشکده پیراپزشدکی، دده جشدت ارتبداق ادس قیم رشد ه

 آزاایشگاه، چند آزاایشگاه ده شرح زیر وجود دارد:

.آزاایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی)ادسوول آزاایدشگاه: آقدای 6

 دک ر احمد حسن اینوئیان(

.آزاایشگاه ایکروب شناسی)اسوول آزاایشگاه: آقای دک ر علیرضا 2

 احمدزاده(

.آزاایشگاه فیزیولوژی،  و هماتولوژی و دانک خون )اسوول  9

 آزاایشگاه: آقای دک ر عباسعلی عباس نژاد(. 

.آزاایشگاه ایمنی شناسی و دافت شناسی )اسوول آزاایشگاه: آقای 4

 دک ر جعفر حاجوی(.

.آزاایشگاه دیوشیمی)اسوول آزاایشگاه: آقای دک ر سید حسین 5

 ادطحی(
 

 

 6936911961 شروع ان خاب واحد

 6936911921 پایان ان خاب واحد

 6936911929 ها شروع کالس

 36910961و13 حذف و اضافه

 6936913991 آخرین روز حذف تک درس

ها پایان کالس  6936961963 

 6936961926 شروع اا حاناب

 6936966919 پایان اا حاناب

.آزاایشگاه فیزیک پزشکی) اسوول آزاایشگاه: آقای دک ر احمد �1

 کش کار(

.آزاایشگاه ارکزی تحقیقاب )اسوول آزاایشگاه: آقای دک ر جالل 0

 اردانه(

 

 (EDO)دانشکده پیراپزشکی ه( دفتر توسعه آموزش

ده انظور نشادینده کدردن این واحد دا ادیریت آقای دک ر حاجوی   

اوضوع توسعه و آاوزش از نظر کیفی دا اس فاده از اشارکت گروهدی 

ریزی،  احور توسعه آاوزش ا شکل از: درنااه 4اعضاء هیاب علمی در 

دالندگی اعضاء هیاب علمی و پژوهش در آاوزش و  ارزشیادی، رشد و

 .دانش پژوهی، فعالیت ای نماید

هدای  اااوریت دف ر توسعه آاوزش، دشبود و ارتقای ددرندااده ریدزی

هدای  آاوزشی، فرآیندهای ارزشیادی اردوق ده اس اد، دانشجو و درنااه

های پژوهش در آاوزش و توانمندسازی اساتید  آاوزشی؛ هدایت طرح

 داشد. دانشکده ای

دخشی از اااوریت این دف ر راهنمایی دانشجویانی است کده قصدد 

ادااه تحصیل در اقطع کارشناسی ارشد و ددون کنکور را دارند. دده 

های اردوق  آیین نااهتوانند،  انظور تسشیل در این اار دانشجویان ای

ده دانشجویان اس عداد درخشان را که در سایت دانشکده پیراپزشکی 

 در دس رس قرار داده شده است،  اطالعه نمایند.

 

 های علمی دانشجویان در دانشگاه: و(انجمن

های علمی داندشجویی، یدک جمدع ا دشکل از داندشجویان  انجمن

داشدد کده ددا  پژوهشی و آاوزشی ای-های علمی اند ده فعالیت عالقه

ها و دسد اوردهای علمدی، ایجداد یدک فدضای  هدف توسعه خالقیت

 رقاد ی سالم در ایان دانشجویان و نیز دشبود رادطه نظام آاوزشی 

 سالات و دراان دا عموم جااعه، تشکیل شده است. 

 داشد:  های  انجمن علمی شاال اوارد ذیل ای فعالیت
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آاوزشی و پژوهشی، -ها، اسادقه و دازدیدهای علمی درگزاری کارگاه

هدا و تدوسد   اندیشی، در هرکدام از رش ده نشریاب و جلساب هم

 پذیرد. اعضای شورای ارکزی هر رش ه انجام ای

  ز(واحد فناوری اطالعات دانشگاه:

واحد فناوری اطالعاب دا هدف ارائه خدااب نرم افدزاری، سدخدت 

افزاری، شبکه، سایت دانشگاه و... اشغول ده فعالیت و ارایه خدااب 

سالن کالس اادوزشدی  2ای داشد. این واحد از دو سالن کااپیوتر و

 اردوطه، تشکیل شده است.

 از جمله سااانه های ارایه دهنده خدااب و پش یبانی ده کاردران:
                                           www.gmu.ac.irوب سایت دانشگاه:

 mail .gmu.ac.irسااانه ایمیل دانشگاه:                                    

  account.gmu.ac.irسااانه ادیریت کاردران )اصرف و خرید شارژ(:

 password.gmu.ac.irسااانه تغیر پسورد:                               

 wifi.gmu.ac.irسااانه ورود کاردران این رنت وایرلس:                   

                                       cluod.gmu.ac.irسااانه پردازش ادری: 

 tour.gmu.ac.irسااانه تور اجازی دانشگاه:                              

                           Vpn.gmu.ac.irشبکه خصوصی اجازی دانشگاه: 

 itp.gmu.ac.irآدرس سایت:                                                  

 itp@gmu.ac.irپست الک رونیکی:                                         

 self.gmu.ac.irسااانه تغذیه:                                               

 ح: کتابخانه مرکزی داتشگاه: 

همزاان دا تاسیس دانشگاه فعالیت  6915ک ادخانه ارکزی در سال 

گس رده و جااع خود را شروع نمود و اکنون دا اکانی اناسب، زیبدا 

نسخه انادع فارسی و التدیدن در  2111و اجشز در چشار طبقه دا 

هدای  های علوم پزشکی، علوم زیس ی، عدمدوادی و دداندک زاینه

طرح تحقیقاتی و پایان نااه و اندواع  511اطالعاتی توانمند و حدود 

 انادع اطالعاتی و نت لب آاوزشی اجشز، صبح و عصر اشغول           

 

 داشد. پژوهشی و فرهنگی ای -فعالیت آاوزشی 

 centlib.gmu.ac.irوب سایت ک ادخانه:                               

 diglab.gmu.ac.irپرتال ک ادخانه:                                      

 

 ت(تقویم روز های مهم  گروه پیراپزشکی

 ت(آنچه به عنوان یک سال اولی باید بدانید:

ورود ده دانشگاه و عرصه آاوزش و پزوهش، احیطی دزرگ و ا فاوب دا 

تواند اا را دا فضای جدیدی که شاید درای ادا  دوران دانش آاوزی، ای

ادشاااتی داش ه داشد، رو ده رو سازد. لذا درای هماهنگ و همراه شدن دا 

 این احی ، نیاز خواهیم داشت نکاتی را اورد توجه قرار دهیم:

ددر   . در درنااه خود، تفریحاب اخ لف در نظر دگدیدریدد: ادا عدالوه6

رسیدگی ده حجم زیاد درس هایمان نسبت ده دوران اددرسده ددایدد 

احی  دانشاطی نیز درای خود ترتیب دهیم. این کار تا حد زیدادی دده 

 قبول شرای  جدیدکمک خواهد کرد.

. دوس ان خوب و صالح ان خاب کنیم: احی  دانشگاه ده خودی خدود 2

های خود آن را دده  خوب یا دد نیست دلکه این اا هس یم که دا ان خاب

کنیم. ددداندیدم دده  اکانی دا فرصت درای پیشرفت یا تشدید تبدیل ای

 همان ایزان که داش ن دوس ان خوب داعث رشد شما خواهند شد، 

 

توانند در انحراف و نادودی اا نقش دسزایی داشد ده   دوس ان دد نیز ای

 داشند.

. زود تسلیم نشویم: درای تجرده جذاب اس قل شدن عجله نکندیدم. 9

های داالتر را ددرای ایدن  درس خواندن را در اولویت قرار داده و سال

 تجرده ان خاب نماییم.

کند دانشجوی کدام دانشدگداه یدا  . در دام اع یاد نیف یم: فرقی نمی4

های اج دمداعدی واقدعدید دی   ششر داشیم. دخ ر داشیم یا پسر، آسیب

انکارناپذیر است که هر کسی در زندگی خود دیر یا زود دا آن ادواجده 

های اا حان، غم و افسردگی ناشی از  خواهد شد. دیدار ااندن در شب

دل نگی و تنشایی و...  هیچکدام دلیل اوجشی درای تدجدردده خدطدر 

نیست. و درآخر این را نیز ددانیم که درگیر اع یاد یا سایر آسیب های 

اج ماعی شدن شاید ده ظاهر اا را در رسیدن ده اهداف کوتاه اددب 

های ااست، اولویت اا ددرای  کمک کند،  ااا آنچه اهمیت دارد اولویت

زندگی کردن ده شکلی سالم و افید و اوثر یا ان خادی غیر از این کده 

 تواند ده صالح اا نباشد.  ای

 دا آرزوی اوفقیت درای تماای جوانان کشورم

عالوه در اطالبی که ده طور کلددی در نهایت دانشجویان عزیز:   

تان دا سایت دانشگاه  جشت انجام خدااب آاوزشی ، الزم استارائه شد

و دخش های سااانه سما، ک ادخانه ارکزی، صندوق رفاه دانشجدویدی، 

هدر و اخ صاصی دانشکده پیراپزشکی آشنایی کاال  داش ه  نیز دخش

 از چندگاهی آن را رصد کنید. 

 50225120،   50229126،  50226213های دانشگاه: شماره تلفن

                       info@gmu.ac.ir پست الک رونیکی دانشگاه:
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 راهنمای دانشجویان جدید الورود

 تاری    خ مناسبت ردیف

 فروردین 93 روز جشانی علوم آزاایشگاهی 8

 آدان 81 روز جشانی رادیولوژی 9

 مهر 44 روز جشانی دیشوشی 4

 آبان 49 روز جشانی اتاق عمل 5


