
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 معرفی دانشکده پزشکی بندرعباس

 1401ویژه دانشجویان جدید الورود رشته پزشکی سال 

 



 

 

سپاس خداوندی را که انسان را به زیور علم دانایی آراسته و رحمت بی پایان خود را بر وی ارزانی داشته است و اهداء سالم و صلوات 

فرا  ،ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن شما در رشته پزشکی  .و خاندان پاک و مطهرش )ص(بر پیشگاه پیامبر اکرم 

ش چشمگیر جامعه ی دانشگاهی است به شما الرسیدن سال تحصیلی جدید ، بهار علم و معرفت که توام با رشد و بالندگی و ت

ا بعنوان کانون امید به پیشرفت و تعالی جامعه وظیفه ی دانشجویان عزیز جدید الورود تبریک و تهنیت عرض می نمائیم. دانشگاه ه

تولید علم و آگاهی را بعهده دارند و این مهم با سخت کوشی ،جدیت و پشتکار اساتید و دانشجویان عزیز رقم خواهد خورد ، دانشگاه 

عمومی برای  تالشبه شمار می رود با اعتقاد به وفاق و  اسالمی انقالبکه یکی از دستاوردهای عظیم فرهنگی  هرمزگانپزشکی  علوم

تمام مساعی خود را در جهت شکوفایی استعدادها و  اسالمیتوسعه ی هر چه بیشتر علمی ، آموزشی ، فرهنگی و ترویج فرهنگ 

گردد. مایه ی سربلندی خالقیت شما دانشجویان گرامی صرف خواهد نمود تا دستیابی به یک مرکز پویا و بالنده در خور نظام ممکن 

و خرسندی است که افتخار خدمتگزاری به ما ارزانی گردیده و از این حیث شاکر درگاه خداوند منانیم و در نهایت از محضر آفریدگار 

 .حکیم استمرار توفیقاتتان را در جمیع جهات خواستاریم

 

 تاریخچه دانشکده پزشکی

مجوز شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکـــی کشور در مجاورت بیمارستان  بر اساس 1365دانشکده پزشکی بندرعباس در سال 

زنان و زایمان دکتر شریعتی و با هدف تامین حفظ و ارتقاء سالمت جامعه از طریق آموزش و تربیت پزشکان عمومی و ایجاد نگرش 

 .العمر در فراگیران تاسیس گردید مناسب نسبت به یادگیری مادام

با بررسی و تائید وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی اقدام به پذیرش و آموزش   1373بندرعباس از سال دانشکده پزشکی 

 .دستیار در رشته های داخلی، پاتولوژی، زنان، اطفال و جراحی نمود

نموده است و  نیز (MPH ) اقدام به پذیرش و آموزش در دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی 1389این دانشکده از سال 

در آینده نزدیک پذیرای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های فیزیولوژی، ژنتیک و دانشجویان دکــــــــــترای 

 .می باشد (Ph.D. by Research) تخصصـــــــی پژوهشی

اضر این دانشکده زیربنای تقریبی در حال ح .دانشکده پزشکی از ساختمان قبلی به محل پردیس دانشگاه انتقال یافت 1389در سال 

متر مربع با فضاهای فیزیکی جدید االحداث در حال توسعه شامل ساختمانهای اداری، بخشهای آموزشی و آزمایشگاههای  6200

مربوطه در حال بهره برداری است. در فضای خارج از دانشکده پزشکی کتابخانه و سلف سرویس کامل شده و هم اکنون مورد استفاده 

انشجویان می باشد. تامین فضای سبز در دست اقدام و ساخت سه پروژه خوابگاه، بیمارستان مادر و کودک و مسجد نیز آغاز گردیده د

 .است

ژنتیک ، بیوشیمی و سی ارشد در رشته های فیزیولوژی قابل به ذکر است هم اکنون این دانشکده پذیرایی دانشجویان مقاطع کارشنا

 .دانشجویان دکترای تخصصی پژوهش می باشدانگل شناسی و 



 

 ریاست دانشکده

 

 دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

 دکتری تخصصی ژنتیک انسانی

 

 076-33710372:  تلفن تماس

 آدرس : هرمزگان ، بندرعباس ، ابتدای بلوار امام حسین ، روبروی ورزشگاه کارگران ، دانشکده پزشکی بندرعباس

 

 



 معاونین دانشکده پزشکی

 معاون آموزشی علوم پایه

 

 دکتر سعید شجاع

 ی تخصصی باکتری شناسی پزشکیدکتر

 معاون آموزشی علوم بالینی

 

 دکتر علی مسعودی فر

 دکتری تخصصی روانپزشکی

 

 معاون پزشکی عمومی

 

 دکتر سعید شجاع

 دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

 معاون پژوهشی

 

 رضا نیک پوردکتر امین 

 دکتری تخصصی ایمن شناسی پزشکی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دکتر فرحناز کمالی

 دکتری تخصصی آموزش پزشکی

 مدیر توسعه آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گروههای آموزشی علوم پایه

 گروه پزشکی اجتماعی گروه ژنتیک پزشکی گروه پاتوبیولوژی گروه فیزیولوژی

گروه انگل شناسی و 

 قارچ شناسی
 گروه تغذیه گروه علوم تشریحی بیوشیمیگروه 

 گروه مجازی استدالل بالینی گروه مجازی آداب پزشکی گروه ایمونولوژی گروه فیزیک پزشکی

 گروه عمومی گروه معارف گروه زبان گروه آسیب شناسی

 گروه آموزشی علوم بالینی

 گروه بیهوشی داخلیگروه  بیماریهای  گروه کودکان گروه زنان و زایمان

 گروه قلب و عروق گروه روانپزشکی گروه جراحی گروه طب اورژانس

 گروه پزشکی اجتماعی گروه رادیولوژی گروه پزشکی قانونی گروه طب کار

 گروه پوست گروه آسیب شناسی
  

 

 

 



 مدیران گروههای آموزشی علوم پایه

 مدیر گروه فیزیولوژی

 

 دکتر اسماعیل غنی

 دکتری تخصصی فیزیولوژی

 گروه پاتوبیولوژیمدیر 

 

 دکتر سعید شجاع

 دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

 مدیر گروه ژنتیک پزشکی

 

 دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

 دکتری تخصصی ژنتیک انسانی

 مدیر گروه پزشکی اجتماعی

 

 دکتر علیرضا شهاب جهانلو

 دکتری تخصصی آموزش بهداشت
 مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

 

 جبرئیل شمس الدین دکتر

 دکتری تخصصی انگل شناسی و حشره شناسی

 مدیر گروه بیوشیمی

 

 دکتر ناهید داودیان

 دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

 مدیر گروه علوم تشریحی

 

 دکتر زین العابدین شریفیان 

 دکتری تخصصی علوم تشریحی

 مدیر گروه تغذیه

 

 دکتر غالمعلی جاودان

 دکتری تخصصی تغذیه

 گروه آسیب شناسی مدیر

  
 دکتر علی آتش آب پرور

 

 مدیر گروه ایمونولوژی

 

 دکتر افشین سمیعی

 دکتری تخصصی ایمونولوژی

 مدیر گروه مجازی آداب پزشکی

 

 دکتر علی حیرانی

 دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 مدیر گروه مجازی استدالل بالینی

 

 دکتر آرش رحیمی

 
 بیماری های داخلیدکتری تخصصی 

 مدیر گروه زبان

 

 افسون پیروزان

 فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

 

 مدیر گروه معارف

 

 حجت االسالم سیدعباس تقوی

 

 



 مدیران گروه آموزشی علوم بالینی

 مدیر گروه زنان و زایمان

 

 دکتر مریم عزیزی

 دکتری تخصصی زنان و زایمان

 مدیر گروه کودکان

 

 قاسمی دکتر کامبیز

 فوق تخصص کلیه اطفال

 مدیر گروه  بیماریهای داخلی

 

 دکتر حمید رضا سامی مقام

 فوق تخصص نفرولوژی

 مدیر گروه بیهوشی

 

 دکتر هاشم جری نشین

 دکتری تخصصی بیهوشی

 مدیر گروه طب اورژانس

 

 دکتر سعید حیاتی

 دکتری تخصصی طب اورژانس

 مدیر گروه جراحی

 

 دکتر علی جمشیدی

تخصص جراحی پالستیک وترمیمیفوق   

 مدیر گروه روانپزشکی

 

 دکتر حمزه صدیق

 دکتری تخصصی روانپزشکی

 مدیر گروه قلب و عروق

 

 دکتر مرضیه نیک پرور

 دکتری تخصصی بیماریهای قلب و عروق

 مدیر گروه طب کار

 

 دکتر هادی اسحقی ثانی

 دکتری تخصصی طب کار

 مدیر گروه پزشکی قانونی

 

 الله زاریدکترمهدی 

 دکتری تخصصی پزشکی قانونی

 مدیر گروه رادیولوژی

 

 دکتر کرم پور

 مدیر گروه پزشکی اجتماعی

 

 دکتر علیرضا شهاب جهانلو

 دکتری تخصصی آموزش بهداشت

 مدیر گروه آسیب شناسی

 

 دکتر علی آتش آب پرور

 

   

 



 

 

 مسجد دانشکده پزشکی



 

 مجتمع آموزشی دانشکده پزشکی

 



 

 امتحانات مجتمع حکیمسالن 

 

 آموزش علوم پایه و بالینی



 

 

 

 گروه علوم تشریحی



 

 کالس مجتمع آموزشی حکیم

 

 



 

 

 

 آزمایشگاه 



 

 آزمایشگاه علوم تشریحی

 



 

 

 

 

 



 

 سالن تشریح دیجیتال

 



 

 مجتمع ورزشی پردیس دانشکده

 



 

 سالن غذا خوری دانشکده

 

 

 

 


