


بسم اهلل الرمحن الرحیم



ــر 1141  ــماره 1327 ب ــم ش ــا حک ــال 1395 ب ــن در س ــگاه خاتم النبیی ــدان دانش ــب دن ــکده ط دانش

مــورخ 1395/3/2 وزارت محتــرم تحصیــات عالــی جمهــوری اســامی افغانســتان شــروع بــه فعالیت 

نمــوده اســت.
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ماموریت دانشکده طب دندان:

ــدان، بســتر ســازی جهــت پژوهش هــای  تربیــت نیــروی متعهــد و متخصــص در زمینــه صحــت دهــان و دن
علمــی و ارائــه خدمــات صحــی متناســب بــا اســتندردهای جهانــی بــه منظــور کمــک بــه ســامت دهــان و 

دنــدان افــراد جامعــه و نیازهــای صحــی کشــور.

چشم انداز دانشکده طب دندان:

دانشــکده طــب دنــدان بــرآن اســت تــا در تولیــد علــم و دانــش، ارتقــاء صحــت دهــان و دنــدان و ارائــه خدمــات 
صحــی معیــاری بــا تربیــت نیــروی متعهــد و متخصص در ســطح کشــور پیشــگام باشــد.

 معرفی مختصر دانشکده طب دندان دانشگاه خاتم النبیین)ص(:

ــی  ــتایی و دور دســت زندگ ــه در مناطــق روس ــا ک ــان م ــده از هموطن ــا افغانســتان آن ع ــز م در کشــور عزی
می کننــد از خدمــات صحــی مناســب، از جملــه در  بخــش دنــدان به صــورت علمــی و مســلکی آن برخــورداد 
ــه  ــرار می گیرندک ــداوا ق ــورد م ــلکی م ــر مس ــراد غی ــط اف ــه ای و توس ــورت تجرب ــون به ص ــا کن ــتند و ت نیس
عملیه هــای انجــام شــده توســط ایــن افــراد غیــر مســلکی در بخــش دنــدان ســبب ضــرر بــه صحــت مــردم 

ــردم می شــود. ــی در بیــن م ــراض ویروســی و انتان ــال ام ــب دیگــر باعــث  انتق شــده و از جان
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از طــرف دیگــر در شــهرهای کشــور عزیــز مــا تعــدادی از تکنیســین ها و پروتیزین هــا بعــد از دو ســال دوره ی 
تحصیلــی بــه خدمــات صحــی در بخــش دنــدان می پردازنــد کــه از دانــش و تجــارب کافــی برخــوردار نیســتند 

تــا خدمــات اســتندرد و معیــاری را به هموطنــان مــا انجــام دهنــد.

خدمــات صحــی در بخــش دنــدان چــه در شــهرها و چــه درمناطــق  روســتایی و درو افتــاده نــه چنــدان کارآمــد 
بــوده بلکــه باعــث انتفــال امــراض ویروســی و انتانــی بــه مــردم می شــود.

بــا توجــه بــه اینکــه در بخــش دنــدان تــا بــه حــال صــرف یــک دانشــکده در چــوکات دانشــگاه طبــی کابــل در 
ســطح کل کشــور در آمــوزش دوکتــوران جــوان در حــال فعالیــت  بــوده کــه فارغیــن ایــن دانشــکده بــرای انجام 
خدمــات صحــی در بخــش دنــدان را در کشــور عزیــز مــا کافی نیســت، لــذا دانشــگاه خاتم النبیین )ص( الزم دانســته 
ــاد  ــوکات دانشــگاه خاتم النبیین )ص( ایج ــتوماتولوژی( در چ ــدان )س ــوان دانشــکده دن ــا دانشــکده را تحــت عن ت
کننــد تــا بــه آمــوزش کدرهــای متعهــد و متخصــص در ایــن بخــش پرداختــه  و در تربیــه ایــن کــدر در کشــور 
ــه خدمــات صحــی  معیــاری و اســتندرد در  ــا در آینــده ی نزدیــک  ب پیشــگام باشــد. ایــن کدروظیفــه دارد ت
ــد و تمــام هموطنــان مــا کــه در شــهرها و در مناطــق دوردســت  زندگــی می کننــد از  ــدان بپردازن بخــش دن
ــر  ــی و ویروســی و دیگ ــراض انتان ــداد شــیوع ام ــدان برخــوردار شــده و از تع ــاری در بخــش دن ــات معی خدم

صدمــات صحــی را  کــه توســط افــراد غیــر مســلکی متقبــل می شــوند کاهــدش دهنــد.
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ــر  ۱۸۲/۱۸۱   و  ــمی نمب ــواز رس ــا ج ــال ۱۳۹۵ ب ــًا در س ــگاه خاتم النبیین )ص( عم ــکده را دانش ــن دانش ای
ــی کشــور ایجــاد کــرده اســت. مکتــوب  وزارت محتــرم تحصیــات عال

 دورنمای دانشکده طب دندان دانشگاه خاتم النبیین )ص(

۱: تربیه دوکتوران جوان در بخش ستوماتولوژی

۲: تربیه دوکتوران متعهد و متخصص در بخش ستوماتولوژی

ــت  ــه صف ــد را  ب ــش دارن ــن بخ ــاله در ای ــات دوس ــه تحصی ــراد ک ــده از اف ــی آن ع ــای تحصیل ۳: ارتق
ــوگ ــتو ماتول ــا س DMD)Dental Master Degree( ی

ــده  ــه در آین ــر ک ــت داکت ــه صف ــد ب ــی می کنن ــور زندگ ــت کش ــق دوردس ــه در مناط ــان ک ــه جوان ۴: تربی
ــراد  ــن اف ــرای ای ــد. ) ب ــن بخــش کار می کنن ــوی در ای ــه به صــورت تجرب ــر مســلکی ک ــراد غی ــن اف جایگزی

ــه و خدمــات آن فراهــم اســت(. لیلی

معرفی محتوا:

مطابــق نظام نامــه ی آموزشــی ایــن دانشــگاه مــدت تحصیــل درایــن دوره، حداقــل شــش ســال و حداکثــر 



8

هشــت ســال می باشــد و هــر محصــل می توانــد در هــر سمســتر حداقــل ۱۴ کریدیــت و حداکثــر ۲۱ کریدیــت 
را انتخــاب نمایــد و ایــن دوره تحصیلــی شــامل ســه مرحلــه می باشــد.

پاراکلینیک (Basic( – ۲ سال

کلینیک — ۳ سال

استاژ — ۱ سال

۱- پاراکلینیــک (Basic(: مــدت زمــان ایــن مرحلــه ۲ ســال اســت در ایــن مرحلــه محصــان دروس اساســی 
ــد. ــی را می گذرانن ــی و اختصاص ــه اول دروس عموم (Basic( و مرحل

۲ - کلینیک، شامل دو بخش است.

الف- آموزش محصان بر بالین مریضان در شفاخانه ها

ب- گذراندن دروس تئوری در دانشکده

۳ - اســتاژ: هــدف از ایــن مرحلــه پــرورش مهــارت و تقویــت قــدرت تصمیم گیــری و افزایــش اتــکاء بــه نفــس و 
همچنیــن برخــورد مســتقیم محصــل بــا مســائل تشــخیصی، تــداوی و واگــذار کــردن ایــن مســئولیت بــه عهــده 
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او می باشــد و زمــان مطلــوب ایــن دوره یــک ســال اســت.

:)Thesis( منوگراف 

آشــکار نمــودن توانایی هــای فــردی و علمــی محصــان و آمــوزش دادن در جهــت کســب مهارت هــای علمــی 
و تحقیقاتــی در آینــده.

منوگــراف در ایــن بخــش، ۶ کریدیــت اســت و هــر محصــل بایــد حداقــل یــک ســال قبــل از اتمــام دوره ی 
ــاع  ــت، آن را دف ــل از فراغ ــوده و قب ــا مشــخص نم ــی خــود موضــوع آن را تحــت نظــر اســتاد راهنم تحصیل

نمایــد.

ویژگی های دانشکده طب دندان  دانشگاه خاتم النبیین )ص(:

اساتید مجرب و توانا )ماستر و دکترا(؛

ــن )ص(:  ــگاه خاتم النبیی ــفاخانه ی کادری دانش ــوکات ش ــدان در چ ــز دن ــی مجه ــی و آموزش ــزات خدمات تجهی
دانشــگاه خاتم النبییــن )ص( از معــدود دانشــگاه های خصوصــی کشــور اســت کــه شــفاخانه ی کادری مجهــز دارد.

تخقیق ویژه برای دانشجویان نخبه
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فراهم نمودن تسهیات برای ادامه ی تحصیل محصان در خارج از کشور )در دوره ی استاژ و تخصص(

فیس مناسب: در توان پرداخت اکثر افراد جامعه

الف- مالیات ندارد؛

ب- در کل دوره ثابت است؛

حیطه ی کاری )توانمندی افراد بعد از فراغت دوره ی ۶ ساله(

ــدان،  ــه ی دن ــد داخل ــد، مانن ــه دوره ی آن را گذرانده ان ــف ک ــای مختل ــج در بخش ه ــر معال ــوان داکت ــف- به عن ال
اورتوپیــدی دنــدان، اطفــال دنــدان، اورتودنســی وجراحــی دندان کــه دوره هــای کار عملی ایــن بخــش  را می گذرانند؛

ب- به عنوان رئیس، مدیر و … در شفاخانه ها و مراکز صحی؛

ج- توانمندی در Research و تحقیق موضوعات صحی در بخش دندان؛

د- کارشناس و مشاور در موضوعات صحی در بخش دندان؛

ــی  ــن )ص( و آموزش ــگاه خاتم النبیی ــفاخانه کادری دانش ــوکات  ش ــدان در چ ــز دن ــک وارد مجه ــتن ی ۷: داش
ــز ــاری و مجه معی
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۸: فضای آموزشی مناسب

دست آوردهای دانشکده طب دندان:

ثبت بودن دانشکده  در وزارت محترم تحصیات عالی 

جذب اساتید مجرب و با تجربه دارای درجه تحصیل  ماستری  دکترا 

ایجاد یک البراتوار مجهز در بخش پرستودنتیک 

ارایه مقاله های علمی در سطح بین المللی توسط اساتید دانشکده طب دندان 

ارایه مقاله های علمی در سطح بین المللی توسط دانشجویان  دانشکده طب دندان 

فراغت موفقانه   یک دوره از دانشجویان 

USMLE راجستر بودن دانشکده در برنامه

WHO راجستر بودن دانشکده در

داشتن کوریکولم معیاری  و ثبت بودن آن در وزارت محترم تحصیات عالی 
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داشتن انجمن دانشحویی فعال 

داشتن مجله دانشحویی 
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ارایه مقاله توسط دانشجو دانشکده طب دندان در یکی از کنگره های بین المللی 
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جریان جلسه انجمن دانشجویی دانشکده طب دندان 
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معرفی اجمالی دیپارتمنت 

پروستودنتیک
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معرفی اجمالی دیپارتمنت پروستودنتیک

پروستودنتیک چیست؟

ــود  ــی را بخ ــته خاص ــدان رش ــب دن ــه درط ــد ک ــی می باش ــای دندان ــاخت پروتیزه ــر س ــم وهن ــارت از عل عب
اختصــاص داده اســت، یــا اینکــه می تــوان گفــت رشــته ای از طــب دنــدان اســت کــه بــه بازســازی دندان هــای 
ــواد  ــتفاده از م ــا اس ــاج آن ب ــه و انس ــت رفت ــای از دس ــردن دندان ه ــن ک ــی و جایگزی ــده طبیع ــب ش تخری

ــردازد. ــی می پ مصنوع

دیپارتمنت پروستودنتیک:

دیپارتمنــت پروســتودنتیک یکــی از زیــر مجموعه هــای دانشــکده طــب دنــدان دانشــگاه خاتم النبییــن 
ــت. ــوده اس ــاز نم ــمی آغ ــور رس ــخ ۱۳۹۷/۶/۹ بط ــه تاری ــود را ب ــت خ ــه فعالی ــد ک می باش
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چشم انداز و ماموریت دیپارتمنت پروستودنتیک

چشم انداز:

مابرآنیــم تــا همــه بتواننــد از اعتمــاد بــه نفس،زندگــی بــا نشــاط و ســامتی عمومــی کــه از دهــن و دنــدان 
ــد. ــذت ببرن ــی ناشــی می شــود ل ســالم و ازلبخنــد جذاب

ماموریت:

دیپارتمنــت پروســتودنتیک محصلیــن ایــن بخــش را در راســتای ترویــج آموزش،تحقیقــات، کارهــای کلینیکــی 
ــامتی  ــود س ــرای بهب ــدی ب ــاختارهای ارتوپی ــا و س ــازی دندان ه ــتمر در بازس ــود مس ــتودنتیک و بهب پروس

ــد. ــت می کن ــن، تربی ده

اساتید این دیپارتمنت

ــد"   ــدی "نژن ــد احم ــور نصیراحم ــداز دوکت ــد عبارتن ــی کنن ــت م ــه فعالی ــاتید ک ــت اس ــن دیپارتمن درای
ســتوماتولوگ،MD، پوهنتــون طبــی کابــل بــا چهــار ســال تجربــه کاری بــه حیــث آمــر دیپارتمنــت ودوکتــور 
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محمدمنصــور "محبــی" ســتوماتولوگ و ماســتر وهمچنــان ریــس دانشــکده طــب دنــدان و یــک تعــداد اســاتید 
ــند. ــز می باش ــن بخــش نی ــر در ای دیگ

امکانات دیپارتمنت

این دیپارتمنت دارای اساتید مجرب با مجهزترین البراتوار در سطح کشور می باشد.

ــال،  ــامل، میت ــه ش ــود، ک ــاخته می ش ــی( س ــای مصنوع ــی )دندان ه ــز دندان ــوع پروتی ــر ن ــوار ه ــن البرات درای
ــد.  ــره می باش ــته و غی ــت، کام بس ــی پلی ــی س gold، پروسلین،س

امکانات:

ماشــین آالت اســتندارد بــرای ســاخت پروتیزهــای دندانــی در البراتــوار ایــن دیپارتمنــت وجــود دارد کــه چنــد 
نمونــه آن قــرار ذیــل می باشــد. 
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چه فعالیت ها صورت می گیرد؟

۱-ساخت پوش های دندانی ازجنس میتال )نقره ای(

۲-ساخت بریج های دندانی ازجنس میتال )نقره ای(

۳-ساخت پوش های دندانی ازجنس gold )طایی(

۴-ساخت بریج های دندانی ازجنس gold )طایی(

۵-ساخت پوش های دندانی ازجنس پروسلین)صدفی(

۶-ساخت بریج های دندانی ازجنس پروسلین)صدفی(

۷-ساخت دندان های مصنوعی نوع سی سی پلیت )فلزو اکریل(

۸-ساخت دندانی های قسمی مصنوعی از مواد اکریل )سرد و گرم(

۹-ساخت مکمل دندان های مصنوعی از مواد اکریل)کام بسته(
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۱0-ساخت پوش های موقتی دندانی.

دست آوردها:

تمــام اســتاژران دانشــکده طــب دنــدان مراحــل کاری و ســاخت انــواع پروتیزهــای دندانــی را آموختــه و بــه 
طــور عملــی در ســاخت وســاز آن در البراتــوار پرداختنــد کــه چنــد نمونــه کاری آنهــا  قــرار ذیــل می باشــد.
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ورکشاپ  ها:

همچنــان ورکشــاپ تحــت عنــوان "ســاخت پوش هــا از جنــس پورســلین ومیتــال، پوش هــای موقتــی" ازطــرف ایــن 
دیپارتمنــت نیــز دایــر گردیــده اســت.
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مضمون پروستودنتیک

مضمــون پروســتودنتیک دارایــی چهــارده کریــدت مــی باشــد کــه از جملــه مضامیــن اختصاصــی طــب دنــدان 
ــا  ــم ب ــی سمســتر ده ــاز شــده ال ــا پروســتودنتیک )۱( آغ ــارم ب ــس آن از سمســتر چه ــه تدری ــوده ک ــی ب م

ــردد. ــم می گ ــتودنتیک )۷( خت پروس

در پروستودنتیک )۱( اساسات آن و قالب گیری تدریس می شود.

در پروستودنتیک )۲( انواع کرون ها از جنس میتال تدریس می شود.

در پروستودنتیک )۳( انواع کرون ها بریج از جنس پروسلین تدریس می شود.

در پروستودنتیک )۴( انواع پروتیز های متحرک از جنس میتال تدریس می شود.

ــال  ــه میت ــدان ب ــردن دن ــل ک ــل، و وص ــس اکری ــرک ازجن ــای متح ــز ه ــوع پروتی ــتودنتیک )۵( ن در پروس
تدریــس می گــردد.

در پروستودنتیک )۶( و )۷( کام بسته complete denture تدریس می گردد.
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معرفی اجمالی 

دیپارتمنت آناتومی-فیزیولوژی
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معرفی اجمالی دیپارتمنت آناتومی-فیزیولوژی
آناتومــی علمــی اســت کــه دربــاره ســاختمان بــدن و اعضــای تشــکیل دهنــده آن، شــکل و موقعیــت اعضــا 

نســبت بــه ســایراعضا صحبــت میکنــد. بــه عبــارت دیگــر جغرافیــای بــدن انســان را آناتومــی میگوینــد.

کلمــه anatomy از دو بخــش ana بــه معنــای برداشــتن و tomy بــه معنــای بریــدن تشــکیل شــده اســت 
و معــادل فارســی آن کالبدشناســی یــا تشــریح میباشــد. شــاخههای علــم آناتومــی عبارتنــد از:

gross anatomy) Macroscopic anatomy(: آناتومی ماکروسکوپیک. 1

histology) Microscopic anatomy(: آناتومی میکروسکوپیک یا هیستولوژی. 2

embryology)Developmental anatomy(: آناتومی تکاملی یا جنینشناسی. 3

Clinical anatomy: آناتومی کلینیکی. 4

Surface anatomy: آناتومی سطحی. 5

Comparative anatomy: آناتومی مقایسهای. 6
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ــه  ــوژی خــود ب ــدن مــی باشــد. فیزیول ــف ب ــش بررســی نحــوه عملکــرد اندام هــای مختل ــوژی دان فیزیول
شــاخه هــای فیزیولــوژی جانــوری، فیزیولــوژی گیاهــی، فیزیولــوژی انســانی، نوروفیزیولــوژی و .... تقســیم 

می شــود.

فیزیولوژی یکی از دانش های پایه در علوم طبی است که ارتباط تنگاتنگی با آناتومی دارد.

دیپارتمنت آناتومی-فیزیولوژی: 

یکــی از زیرمجموعــه هــای دانشــکده طــب دنــدان  دانشــگاه خاتمالنبییــن ٌ)ص( مــی باشــد کــه بــه طــور 
رســمی در تاریــخ ۱۳۹۷/۱/۴ بــا امریــت پوهنیــار شــیرین صفــری ، ماســتر علــوم تشــریح، فعالیــت خــود 

را آغــاز نمــوده اســت.

ماموریت:

ــروی انســانی متعهــد و متخصــص و بسترســازی جهــت انجــام پژوهــش در حیطــه آناتومــی،  تربیــت نی
هیســتولوژی و امبریولــوژی و فیزیولــوژی و کمــک بــه ســامت افــراد جامعــه بــا آمــوزش هــای معیــاری 

بــه محصلیــن کلیــه شــاخه هــای علــوم طبــی



32

چشم انداز:

دیپارتمنــت آناتومی-فیزیولــوژی در نظــر دارد تــا از طریــق ارائــه خدمــات آموزشــی و پژوهشــی معیــاری 
بــه محصلیــن کلیــه رشــته هــای علــوم طبــی در تشــخیص صحیــح بیمــاری هــا و کــم کــردن مشــکات 

صحــی مــردم افغانســتان نقــش موثــر داشــته باشــد.

ویژگی های دیپارتمنت: 

اساتید: این دیپارتمنت دارای سه کدر علمی تمام وقت به قرار زیر می باشد:

دکتر سید یوسف موسوی، PhD فیزیولوژی

پوهنیار شیرین صفری، ماستر علوم تشریح )آناتومی(

پوهنیار گاله نورزهی، ماستر علوم تشریح )آناتومی(

عاوه بر اساتید کدر، اساتید مدعو مجرب نیز با دیپارتمنت همکاری دارند. 
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امکانات:

البراتوارها:

این دیپارتمنت دارای البراتوارهای مجهز آناتومی، هیستولوژی و فیزیولوژی می باشد.

 

کتابها:

بــه روز تریــن نســخه هــای کتابهــای آناتومــی، هیســتولوژی، امبریولــوژی، فیزیولــوژی و اطلســهای رنگــی 
و بــا کیفیــت در کتابخانــه دانشــگاه موجــود مــی باشــد.
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مضامین:

 این دیپارتمنت مضامینی  به شرح زیر برای هر چهار دانشکده علوم طبی ارائه میکند.

دانشکده طب معالجوی
تعداد کردیت سمستر مضمون
سمستر ۲ ۳ آناتومی ۱ )اندام ها(
سمستر ۲ ۱ آناتومی ۱ عملی

سمستر ۳ ۳ آناتومی ۲ )تنه(
سمستر ۳ ۱ اناتومی ۲ عملی
سمستر ۴ ۲ آناتومی ۳ )سر و گردن(
سمستر ۴ ۱ آناتومی ۳ عملی
سمستر ۴ ۱ نورواناتومی
سمستر ۲ ۲ هیستولوژی ۱
سمستر ۲ ۱ هیستولوژی ۱ عملی
سمستر ۳ ۲ هیستولوژی ۲
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سمستر ۳ ۱ هیستولوژی ۲ عملی
سمستر۳ ۲ امبریولوژی
سمستر۲ ۳ فیزیولوژی ۱
سمستر۲ ۱ فیزیولوژی ۱ عملی
سمستر۳ ۳ فیزیولوژی ۲
سمستر۳ ۱ فیزیولوژی ۲ عملی 
سمستر۴ ۳ فیزیولوژی ۳
سمستر۴ ۱ فیزیولوژی ۳ عملی

۳۲ مجموع کردیت

دانشکده طب دندان
سمستر تعداد کردیت مضمون

۱ ۱ آناتومی ۱ )اندام ها(
۱ ۱ آناتومی ۱ عملی
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۲ ۱ آناتومی ۲ )تنه(
۲ ۱ اناتومی ۲ عملی
۳ ۲ آناتومی ۳ )سر و گردن(
۳ ۱ آناتومی ۳ عملی
۳ ۱ نورواناتومی
۱ ۱ هیستولوژی ۱
۱ ۱ هیستولوژی ۱ عملی
۲ ۱ هیستولوژی ۲
۲ ۱ هیستولوژی ۲ عملی
۳ ۱ هسیتولوژی دهانی
۳ ۱ هیستولوژی دهانی عملی
۲ ۱ امبریولوژی عمومی
۳ ۱ امبریولوژی دهانی
۲ ۲ فیزیولوژی ۱
۳ ۲ فیزیولوژی ۲
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۴ ۱ فیزیولوژی دهانی
۲۱ مجموع کردیت

دانشکده تکنالوژی طبی

سمستر تعداد کردیت مضمون
۱ ۲ آناتومی ۱ 
۱ ۱ اناتومی ۱ عملی
۲ ۲ آناتومی ۲
۲ ۱ آناتومی ۲ عملی
۳ ۲ هیستولوژی 
۳ ۱ هیستولوژی عملی
۲ ۲ فیزیولوژی ۱
۳ ۲ فیزیولوژی ۲

۱۳ مجموع کردیت
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دانشکده قابلگی
سمستر تعداد کردیت مضمون

۱ ۲ آناتومی ۱ 
۱ ۱ آناتومی ۱ عملی
۲ ۱ آناتومی ۲
۲ ۱ اناتومی ۲ عملی
۱ ۱ هیستولوژی 
۱ ۱ هیستولوژی عملی
۲ ۲ امبریولوِژی
۱ ۳ فیزیولوژی ۱
۲ ۲ فیزیولوژی ۲

۱۴ مجموع کردیت

 فعالیت ها:	

ــی  ــوم طب ــه شــاخه هــای عل ــا محصلیــن کلی ــن دیپارتمنــت ســعی دارد ت فعالیت هــای آموزشــی: ای
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)طــب معالجــوی، طــب دنــدان، قابلگــی، تکنالــوژی طبــی و ...( را بــا ســاختمان بــدن انســان، خــواص 
میکروســکوپیک انســاج بــدن و نحــوه تکامــل اندام هــا در زمــان جنینــی و همچنیــن ارتبــاط ســاختار 
ــداوی  ــخیص وت ــه تش ــد ک ــنا کن ــدن آش ــف ب ــای مختل ــرد اندام ه ــوه عملک ــا و نح ــرد اعض و عملک
ــن  ــا ممک ــی آنه ــرد طبیع ــدون دانســتن شــکل و عملک ــا ب ــک اندام ه ــای پاتولوژی ــراض و حالت ه ام

نخواهــد بــود.

فعالیت های پژوهشی: 

در راســتای ترویــج دانــش محــوری و تولیــد علــم و تقویــت روحیــه پژوهشــی، اســاتید دیپارتمنــت 
فعالیت هــای پژوهشــی بــا نتایــج قابــل ماحظــه ای انجــام داده انــد. همچنیــن محصلیــن را در انجــام 

مونوگراف هــا راهنمایــی نمــوده و آنهــا را بــا رونــد کار پژوهشــی آشــنا مــی ســازند.
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ورکشاپ ها:

 ایــن دیپارتمنــت در راســتای بهبــود کیفیــت آمــوزش ورکشــاپ آشــنایی بــا روش هــای 
نویــن تدریــس را در خــزان  ۱۳۹۷بــرای اســاتید گرامــی برگــزار نمــوده اســت.
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ــی،  ــی علم ــای اطاعات ــوه search درپایگاهه ــتجو و نح ــای جس ــا موتوره ــنایی ب ــت آش ــن جه همچنی
ــت. ــوده اس ــر نم ــز دای ــن عزی ــرای محصلی ــاپ search engine را ب ورکش
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دست آوردها:

ــور و  ــگاهی در کش ــات آزمایش ــش روی حیوان ــزاری پژوه ــان گ ــه بنی ــت در زمین ــن دیپارتمن ــاتید ای اس
ــی از آدرس  ــر بین الملل ــاالت علمــی را در ژورنالهــای معتب ــم ســهم چشــمگیری داشــتند و مق ــد عل تولی

ــد. ــه چــاپ رســانیده ان دانشــگاه خاتمالنبییــن )ص( ب
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ــر ســمینار حفــظ الصحــه جــوف دهــان از طــرف دانشــجویان دانشــکده  تصاوی
ــل ــب شــهر کاب ــرای شــاگردان مکات ــن)ص( ب ــدان دانشــگاه خاتم النبیی طــب دن
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