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ه ی  آمار  سال  تاورد  ز ن د  ۹۵م 
 اطالعات برروي سايت دانشگاه تكميل بانكهاي اطالعاتي درون دانشگاه به صورت ماهيانه ، ساليانه و بارگذاري .1
(هيات علمي در حوزه درمان ، بهداشت ،نيروي انساني استخراج و تكميل اطالعات در قالب فرمهاي بودجه تفضيلي .2

 وغير هيات علمي)
سازي فرمت فرمهاي سالنامه آماري دانشگاه  ،جمع آوري اطالعات از واحدهاي مرتبط ،تحليل و ثبت در  يكسان .3

 ساليانه سالنامه آماري دانشگاه بصورت
ثبت داده هاي استخراج شده از فرمهاي آماري برروي سايت هاي وزارت بهداشت سيناساو سازمان مديريت وبرنامه  .4

 ريزي(ماهيانه / ساليانه)
 مستندات وگزارشات آماري جهت برنامه هاي دولت الكترونيك وجشنواره شهيد رجائيتهيه  .5
  اطالعات شامل ايجاد بانك ،پياده سازي در حوزه هاي درمان ،آموزش و نيروي انساني داشبوردينگ .6
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 واحد 10  رياست دانشگاه وزيرمجموعه آن
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 1395مقايسه اي آمار سال  -2جدول  
  

 

  وضع موجود  95سال   محصول يا دستاورد  رديف

 ايتس برروي  آنها ثبت و آماري ازفرمهاي شده استخراج هاي داده تكميل  1
 استانداري

 دارد ادامه هرساله روند اين فرم 18

 وزارت ايتس برروي آنها ثبت و آماري ازفرمهاي شده استخراج هاي داده تكميل  2
 )سيناسا( بهداشت

 دارد ادامه هرساله روند اين فرم 42

 بهداشت ارتوز)   ارتباطي پل) FTP   سايت در انساني نيروي اطالعات قراردادن  3
 دانشگاه و

 موردي انجام بصورت موردي
 ميشود

 رسامانهد ثبت و ماهيانه صورت به خصوصي بيمارستان آماري اطالعات دريافت  4
 سيناسا

 دارد ادامه هرماهه روند اين ركورد 1620

 خطاهاي رفعو ،تحليل ،بررسي ازواحدها ماهيانه آماري فرمهاي اطالعات دريافت  5
 موجود

 دارد ادامه هرماهه روند اين فرم 192

 اطالعات يوبارگذار ماهيانه صورت به دانشگاه درون اطالعاتي بانكهاي تكميل  6
 هيات( نيانسا نيروي درماني، ، بهداشتي  هاي حوزه در دانشگاه سايت برروي

 )علمي هيات غير  و علمي

 ، ماهيانه بصورت روند اين فرم105
 دارد ادامه ساليانه

 عاتاطال آوري ،جمع  دانشگاه آماري سالنامه فرمهاي فرمت سازي يكسان  7
  رياست يازواحدها دانشگاه آماري درسالنامه وثبت ،تحليل مرتبط ازواحدهاي

 انساني نيروي واطالعات معاونتها ، آن وزيرمجموعه دانشگاه

 اول ماهه تاشش روند اين فرم340
 دارد ادامه سال

 ، رماند حوزه در تفضيلي بودجه فرمهاي قالب در اطالعات وتكميل استخراج  8
 )علمي هيات غير و علمي هيات(انساني نيروي ، بهداشت

 نامه ارسال محض به فرم14
 ريزي برنامه ازمديريت
 ميشود اقدام

 ميشود انجام پاييز فصل جلد20 انشگاهد آماري سالنامه نشريه بصورت آماري سالنامه مجموعه وچاپ ويرايش  9
 ارجخ و داخل ازمحيطهاي اطالعات درخواست هاي نامه وپاسخگويي پيگيري  10

 سازمان
 654 از بيش

 نامه
 سال درطول روند اين

 بصورت ميشود انجام
 مستمر

 پيگيري الكترونيك دولت/رجائي شهيد جشنواره جهت گزارشات ارائه  11
 مستندات

 سامانه در بارگذاري

 جهت ناساسي سامانه در فناوري دفاتر وكاركنان مدير مشخصات  اطالعات ورود  12
 سالمت نظام اطالعات رصدخانه

 اطالعات رساني روز به فرم17
 سامانه در همكاران

 فيلدهاي كليه ارگونچ پرسنلي سيستم طريق از همزمان دانشگاه اطالعاتي داشبورد كنترل 13
 پرسنلي

 گزارشات كنترل

 جلسات در شركت جلسه32 دانشگاهICT جلسات در شركت 14

 كتابچه جهت آماده  بخش7 مديران ويژه  اطالعاتي كتابچه  نيازجهت مورد هاي داده تهيه 15



 

 

 

ن  م 

ون اداری  سال  وما ه ی ا تاورد  ز     ۹۵د
  برطرف كردن مسائل مكاتبات در سيستم اتوماسيون اداري  .1
  اري پشتيباني نرم افزار اتوماسيون اد .2
 بررسي مسائل نرم افزار حقوق و دستمزد آذرخش و برگزاري جلسات  .3
  استقرار نرم افزار حقوق و دستمزد چارگون  .4
  انعقاد قرارداد پشتيباني نرم افزار آموزش ضمن خدمت آرنگ .5
  برقراري ارتباط منطقي سيستم آذرخش و چارگون  .6
  برگزاري كارگاه باز آموزي و رفع اشكال راهبران  .7
 راحي و پياده سازي نظام بهره وري پرستاران در سيستم حضور و غياب چارگون در سه بيمارستانبررسي و ط .8

  
 

  1395مقايسه اي اتوماسيون اداري سال   -3جدول 
 

 
 
 
 
 
 

  95سال   محصول يا دستاورد  رديف
درصد 
  تغييرات

  وضع موجود

  ARR   80راه اندازي   1
توزيع بار مناسب روي سرور ها و كاهش 

  ترافيك كاري

  يكپارچه سازي نظام پرسنلي  70  *  توسعه حضور و غياب  2

  بازخواني اطالعات در سيستم حقوق  80  *  يبرقراري ارتباط نرم افزار حقوق و پرسنل  3

  ارتباط مكانيزه مكاتبات  100    برقراري ارتباط با بيمارستانهاي خصوصي  4

  100    ارتباط با اتوماسيون دانشگاه تهران  5
اونت دبيرخانه مركزي و معبرقراري ارتباط با 

  درمان دو دانشگاه

  در انتظار تعيين تكليف مالي  60  *  نصب و استقرار حقوق و دستمزد چارگون  6



 

 

 

وب 

ان ی ا ش وم  گاه ع ش ی دا ی رو ریات ال  سا  و 
قاء ت  ار ده  جام  مات ا دا گاه سا وب ا ش ریات : دا  و 

 281به  235افزايش تعداد زيرسايت هاي دانشگاه از  .1
 27به  29بهبود رتبه ي وبومتريك كشوري از  .2
 نفر ساعت 1512-آموزش تخصي كاركنان  .3
  پياده سازي طرح جديد وب سايت با توجه به تغيير نرم افزار .4
 علمي ايجاد و توسعه سامانه كارنامه .5
 تغيير قالب نشريات به قالب مدرن  .6
 ايجاد و توسعه ربات انتقال اطالعات براي انتقال محتوا از نرم افزار فعلي به نرم افزار جديد .7
  جستجوپذيري كليه اسناد و مدارك علمي دانشگاه .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
   



 

 

 

 
 

  1395مقايسه اي آيتم هاي وب سايت سال   -4جدول 

 
  1395مقايسه تعداد بازديد كنندگان صفحه ي اصلي سايت دانشگاه در سال 

  وير مربوط به خروجي آمار بازديدكنندگان سايت مي باشد)(تص
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
  

  عدم توليد محتواي مناسب و جذاب دليل افت تعداد بازديدكنندگان : مشكالت نرم افزار /
  راهكار : انجام اقدام هاي الزم براي تغيير نرم افزار / انجام ارزيابي هاي دوره اي

  

 
 

   

  95 سال  محصول يا دستاورد  رديف

  iums.ac.ir 281تعدادوب سايت هاي دامنه ي   1

  2272  رتبه ي وبومتريك كشوري در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي  2

  27  رتبه ي وبومتريك كشوري  3

  7  رتبه ي وبومتريك در دانشگاه هاي علوم پزشكي  4

  5344481  تعداد كل بازديدكنندگان صفحه اصلي سايت  5

6  
  نفر ساعت كارگاه برگزار شده 

  (آموزش نرم افزار جديد وب سايت)
1512  

  نفر ساعت
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دید وب سا  : ار  م ا ه ای   و ی  ت    عا

  طراحي صفحه ي اول وب سايت  و زير مجموعه هاي دانشگاه مطابق با استانداردهاي روز دنيا با قابليت ريسپانسيو  .1
  بهسازي نشاني هاي عمومي پايگاه .2
  امكان ايجاد نشاني فرعي براي زيربخش هاي وب .3
  توسعه پانل مديريت جديد و  پيشرفته .4
  راه اندازي سامانه معرفي سازمان و افراد .5
 توسعه سامانه كارنامه علميايجاد و  .6
 توسعه ربات انتقال اطالعات .7

  
 

گاه  : ش ی دا ی رو ریات ال ه ای   و ی  ت    عا
 توسعه شبكه علمي يكپارچه و هوشمند دانشگاه .1
  جستجوپذيري كليه اسناد و مدارك علمي دانشگاه .2
  راه اندازي سامانه هوشمند نشريات برخط دانشگاه .3
  گردآوري اطالعات از نشريات و مقاالت ايجاد ابزارهاي هوشمند .4
  تشخيص هوشمند سازمان ها براي ارايه آمار صحيح مشاركت در توليد مقاله .5
  بهسازي گرافيكي تمام نشريات و نيز نمايش عمومي مقاالت .6
  مقاالت در نشريات يكتاوب PDFاصالح هوشمند مشخصات تمام فايل هاي  .7
  ارايه خدمات هوشمند ضد سرقت ادبي .8
 ISCت خودكار نسخه هاي منتشر شده در سامانه امكان ثب .9

  Crossrefو تكميل خدمات  DOIخودكارسازي ثبت  .10
  افزايش نمايه سازي مقاالت: نتايج مثبت بررسي دستيار گوگل اسكالر .11
  بهسازي امكانات پايگاه براي مديران، داوران و نويسندگان .12
 دهتالش براي گردآوري و آرشيو سازي مقاالت همايش هاي برگزار ش .13

 

   



 

 

 

 
ان ی ا ش وم  گاه ع ش ی دا ی رو ی ال   ساما 

ی سال  تاورد ن د دی  ۹۵م  ی کار ار م ا ه ی ساما   و    ز
  :۹۵سال 
 مكانيزه نمودن خدمات سالمت محورمانند سامانه شبكه هاي آزمايشگاهي/ سامانه بيماري هاي خاص و ... .1
 BPMS فرآيند مديريت افزار نرم از استفاده با واحدها از جديد درخواستي هاي سامانه اندازي راه و ايجاد .2
 BPMSسامانه با استفاده از نرم افزار  23ارتقاء و بروز رساني سامانه هاي فعلي و پشتيباني  .3
به اشتراك گذاري بانك هاي اطالعاتي و استفاده از بانك هاي اطالعاتي مشترك در برنامه ها و سامانه هاي توليد  .4

 شده
 الكترونيكي در سامانه هاي جديد بازنگري و اصالح فرآيندهاي سامانه ها از حالت كاركرد دستي به صورت .5
 مستند سازي فرآيندهاي خدمات رسان به همراه اصالح و توليد سامانه مبتني بر فرآيند .6
 تعيين فرآيند پرداخت الكترونيك در سامانه هاي ايجاد شده براي واحدهايي كه امكان پرداخت الكترونيك دارند. .7
 ها سامانه و اافزاره نرم سازي يكپارچه براي  زيربنايي اقدامات .8
دستگاهي شامل راه اندازي ماژول سيستم توكن استعالم هويت  بين استعالمات به ها واحد هاينيازمندي تعيين .9

 بيماران
هماهنگي و انجام قرارداد با سازمان هاي داراي بانك اطالعاتي موردنظر جهت استعالم مانند سازمان نظام پزشكي و  .10

 ثبت احوال
 اطالعاتي هاي بانك بين مشترك ردهاياستاندا و الگوها ارايه .11
 )SOA( گراسرويس معماري رويكرد با دولتي خدمات ارائه فرآيندهاي بازسازي .12
 مشابه بانكهاي تعدد از وجلوگيري مختلف هاي سامانه استفاده واحدهابراي اطالعات ايجادبانك .13
 LMS افزار نرم از استفاده با ايران دانشگاه دانشجويان مجازي آموزش هاي دوره برگزاري .14
 سمينارها و جلسات برگزاري براي كنفرانس وب از استفاده امكان .15
 سمينارها و ها همايش آنالين پخش .16
  

    



 

 

 

 
ار ساما ساز  : م ا ه ای   و ی  ت    عا

 توسعه سامانه هاي خدمت محور و اصالح فرآيند سازماني خدمات سوي مردم .1
a. جهت ساماندهي بانكهاي اطالعاتي  ثبت و بررسي وضعيت فعلي فرآيندهاي جاري 
b. بازبيني روندهاي انجام كار 
c. بازطراحي فرآيندها به صورت الكترونيك 
d. اصالح و توليد سامانه مبتني بر فرآيند 
e. همراه به اطالعات تبادل روند در سازي پياده نيازو مورد ركوردهاي تعيين و واسط افزارهاي نرم تدوين 

 آن پايش
f. مت محورمكانيزه نمودن خدمات سال 

 پرداخت الكترونيك به حسابهاي دولتي .2
a.  تعيين فرآيند پرداخت الكترونيك واحدهاي ذيربط 
b.  فراگير نمودن پرداختهاي كليه واحدها 
c. تعيين واحدهايي كه امكان پرداخت الكترونيك در فرآيندهاي آنها وجود دارد 

 
  

  1395سامانه هاي ايجاد و بهره برداري شده در سال  - 5جدول

 واحد متقاضي آدرس اينترنتي نام سامانه رديف

 /http://bankmodiran.iums.ac.ir بانك اطالعاتي مديران 1
معاونت توسعه مديريت و منابع 

 انساني/تحول اداري

 /http://enteghalat.iums.ac.ir نقل و انتقاالت كاركنان 2
مديريت و منابع/مديريت معاونت توسعه 

 نيروي انساني

3 
امور شاهد و ايثارگران 

 دفتر امور شاهد و ايثارگران دانشگاه /http://sci.iums.ac.ir دانشگاه

  

   



 

 

 

 
 
 
 

  1395از سال  سامانه هاي ايجاد شده و در حال بهره برداري -6جدول 

 واحد متقاضي اينترنتيآدرس  نام سامانه  رديف

 /http://bimeh.iums.ac.ir بيمه تكميلي  1
 معاونت توسعه و مديريت منابع / مديريت

 نظارت و توسعه امور عمومي

2  
اماكن 

 /http://eghamati.iums.ac.ir اقامتي/تور/تسهيالت
 معاونت توسعه مديريت و منابع / مديريت

 نظلرت و توسعه امور عمومي

 /http://tarh.iums.ac.ir نيروهاي طرحي  3
 معاونت توسعه مديريت و منابع / مديريت

 نيروي انساني

 /http://paper.iums.ac.ir تشويق مقاالت  4
م معاونت تحقيقات و فناوري / اداره ي عل

 سنجي و انتشارات

 /http://bankmodiran.iums.ac.ir بانك اطالعاتي مديران  5
معاونت توسعه مديريت و منابع 

 انساني/تحول اداري

 /http://enteghalat.iums.ac.ir نقل و انتقاالت كاركنان  6
معاونت توسعه مديريت و منابع/مديريت 

 نيروي انساني

7  
شاهد و ايثارگران  امور

 دفتر امور شاهد و ايثارگران دانشگاه /http://sci.iums.ac.ir دانشگاه

 نهاد رهبري /http://jamaat.iums.ac.ir ائمه جماعات  8
 معاونت درمان http://bpms.iums.ac.ir/dtsd بيماريهاي خاص  9

10  
واحد رشد و بالندگي 
 معاونت آموزشي /http://roshd-edc.iums.ac.ir اعضاي هيات علمي

11  
بسته هاي اطالعاتي 

 120ماده
http://taxfinance.iums.ac.ir/ اليمعاونت توسعه مديريت و منابع / امور م 

  
   



 

 

 

  
 
 

  1395در سال   سامانه هاي در حال پياده سازي -7جدول 
 واحد متقاضي آدرس اينترنتي نام سامانه  رديف

 معاونت تحقيقات و فناوري http://bpms.iums.ac.ir/lab شبكه هاي آزمايشگاهي  1

معاونت توسعه مديريت و منابع /  /http://excessproperty.iums.ac.ir مازاداموال   2
 امور مالي

 http://khayerin.iums.ac.ir خيرين  3
دفتر رياست / دفتر امور 
 مشاركت هاي اجتماعي

بودجه ريزي مبتني بر   4
 عملكرد

http://budget.iums.ac.ir معاونت توسعه / مديريت بودجه 

داشبورد جامع اورژانس و   5
 حوادث غير مترقبه

http://iedd.iums.ac.ir 
 معاونت درمان

شكايات مركز بهداشت   6
 غرب

http://whcshekayat.iums.ac.ir/ مركز بهداشت غرب 

فعاليت هاي آموزشي مركز   7
 بهداشت

http://whctraining.iums.ac.ir 
 مركز بهداشت غرب

معاونت توسعه/مديريت توسعه  /http://secr.iums.ac.ir ثبت اعتراضات ارزشيابي  8
  سازمان و تحول اداري

 /http://moa.iums.ac.ir پذيرش دفاتر پزشكي  9
 معاونت درمان

معاونت توسعه مديريت و منابع /  /http://faqbpms.iums.ac.ir سامانه پرسش و پاسخ  10
 مديريت آمار و فناوري اطالعات

مديريت اطالعات   11
 بيمارستاني

http://bpms.iums.ac.ir/his/ مديريت آمار و فناوري اطالعات 

 معاونت درمان /http://samaneh-ehda.iums.ac.ir ثبت نام كارت اهدا عضو  12

 

   



 

 

 

  
  

ی سال  تاورد ن د سال  ٩٥م  دی  ی کار ار م ا ه ی ساما   و    ١٣٩٥ ز
 LMSبرگزاري دوره هاي آموزش مجازي دانشجويان دانشگاه ايران با استفاده از نرم افزار  .1
 سمينارها و ها همايش آنالين پخش .2
 هاي ماژول و امكانات به شدن اضافه جهت آموزشي معاونت نظر مورد جديد ي ها قابليت و توسعه طرح بررسي .3

 LMS برنامه
 وب سيستم طريق از الكترونيك هاي همايش و ها كارگاه جلسات، برگزاري جهت واحدها درخواست بررسي .4

 كنفرانس
 مجازي بصورت ريپورت جلسات مورنينگ برگزاري .5
 الكترونيكي بصورت جلسه و نشست چندين برگزاري .6
 شبكه كتابخانه مركزي دانشگاه Activeعملياتي نمودن پروژه  .7
 )SOA( گراسرويس معماري رويكرد با دولتي خدمات ارائه فرآيندهاي بازسازي .8
 مشابه بانكهاي تعدد از وجلوگيري مختلف هاي سامانه استفاده واحدهابراي اطالعات ايجادبانك .9

  
 

 95سال در اقدامات انجام شده در حوزه ي نرم افزار ها و سامانه ها   -8جدول 
 

  
 

  
  
  

  95سال   محصول يا دستاورد  رديف

  وب كنفرانس  1
 برگزاري چندين وب كنفرانس آنالين 
 كشور برگزاري وبينار معاونين آموزشي دانشگاه هاي سراسر 
 ايجاد فرم ثبت نام وب كنفرانس  

  داشبوردينگ  2
 راه اندازي داشبورد درمان 
 بازبيني داشبوردهاي و دسترسي هاي موجود  

  تجميع اطالعات و تهيه گزارش از كاربران MIS  مديريتيسيستم اطالعات   3

 سيستم ارسال پيامك  4
 برگزاري دوره آموزشي كاربران 
 درخواست ايجاد پنل براي امور ايثارگران 
 درخواست ايجاد پنل براي اداره نقل و انتقاالت  

  برگزاري دوره آموزشي آنتي ويروس   آنتي ويروس  5

سامانه هاي ايجاد شده با نرم افزار   6
bpms 

 13 سامانه در حال اجرا 
 10 سامانه در حال پياده سازي  



 

 

 

  
 

  

ی  سال ن ما و ظام  ار  م ا وص   ده   جام  مات ا دا   ١٣٩٥ا
 بروز رساني نرم افزار  .1

 با امكانات موجود  DSبررسي زير ساخت و راه اندازي دومين سرور  .2

  CLIENT  10در ستاد به ازاي هر   APSسرور  8راه اندازي  .3

 و الزام به استفاده از آن در واحدها  APSارسال نامه به واحد ها جهت راه اندازي  .4

  
 1395اقدامات انجام شده در خصوص نرم افزار  نظام نوين مالي سال   -9جدول 

  
   

  توضيحات  95سال   محصول يا دستاورد  رديف

 2074اخرين نسخه  3 بروز رساني  1

  2  با امكانات موجود DSراه اندازي دومين سرور   2
ر و ارتقا با توجه به راه اندازي سرور جديد زيرساخت تغيي

  يافت

  10در ستاد به ازاي هر   APSراه اندازي سرور   3
CLIENT  

8  
ر و ارتقا با توجه به راه اندازي سرور جديد زيرساخت تغيي

 يافت

4  
 و  APSارسال نامه به واحد ها جهت راه اندازي 
  الزام به استفاده از آن در واحدها

*  
م تماس تلفني با تك تك واحدها و پيگيري جهت انجا

  وده اند.اقدام به راه اندازي نم 60واحد از  50كارحدود 



 

 

 

  

  

  

یک  سال د ک ار  م ا وص   ده   جام  مات ا دا   ١٣٩٥ا
از سامانه مديريت كلينيك  جهت درمانگاهها و داروخانه ها و آزمايشگاهها كليه مراكز بهداشتي  و خانه هاي استفاده  .1

  بهداشت تابعه دانشگاه
 بررسي  مشكالت موجود در نرم افزارهاي مديريت كلينيك .2
 بررسي تجميع اطالعات خانه هاي بهداشت و مراكز در ستاد شبكه  .3
 در ستاد دانشگاهبررسي تجميع اطالعات شبكه ها  .4
  

  1395اقدامات انجام شده در خصوص سرويس استعالم هويت بيماران در سال  -10جدول 

 
   

  توضيحات  95سال  محصول يا دستاورد  

1  
تعداد نمايندگان معرفي شده از سوي 

  واحدها
16  

ن ننموده نفر از نمايندگان معرفي شده  اقدام به اخذ توك 8
  اند

2  
تعداد بيمارستان هاي متقاضي دريافت 

  توكن
4  

يمارستان بيمارستان و مركز آموزشي درماني تنها يك ب 16از 
جدد اقدام به دريافت توكن ننموده است و درخواستهاي م

  توكن در صورت وجود اشكال بوده است.

3  
تصميم گيري در خصوص اعطاي توكن 
استعالم هويت بيمار به بيمارستانهاي 

  خصوصي
  مكاتبه با وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه  *



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ی   تا مار ی  ار م ا وزه  ده  جام  مات ا دا   ١٣٩٥سالا

  بهارستان   حسين امام بيمارستان در HIS سيستم اندازي راه

  بيمارستان 4راه اندازي سيستم نوبت دهي در  .1
 بيمارستان 1در  PACSراه اندازي سيستم  .2

ه  ده   جام  مات ا دا   ١٣٩٥ سال   HISا
  بيمارستان  12راه اندازي وب سرويس و فراهم نمودن زيرساخت گزارشات تحت وب در  .1
  افزار محاسبه كارانه در بيمارستان علي اصغر پايلوت نرم .2
  تهيه دستورالعمل زيرساخت شبكه ، سخت افزار و سرويس هاي بيمارستاني .3
 تجميع اطالعات دارويي در ستاد دانشگاه و پايلوت داشبورد اطالعات دارويي در مجموعه مدد  .4
  ر بيمارستان هاي فيروزگر و رسول اكرم صراه اندازي آزمايشي سرويس هاي سپاس زير د .5
  به اشتراك گذاري اطالعات سپاس .6
 سرويس پذيرش برخط سپاس .7

  

کار کالت و ارا ی راھ ش ل و  سا  یان 
  ناشي از موارد زير مي باشد : HISفرايندي بيمارستان ها و مغايرت گزارشات  مشكالت

  
و  ITنامشخص بودن بخشنامه هاي ارسالي به بيمارستان و عدم پاسخگويي مناسب متولي كار جهت رفع ابهام كارشناسان  .1

  اعمال نظر مقام مافوق با توجه به برداشتهاي شخصي مختلف
 دستورالعملفرايند ابالغ تا اجراي  .2
عدم ارسال همزمان و يكپارچه قيمت هاي جديد در طول سال و در نتيجه تغييرات مداوم بانك اطالعاتي و نياز به  .3

  بروزرساني هاي متعدد و بالطبع تغييرات قيمتي چند باره در صورتحسابها و ليست هاي بيمه 
  متفاوت عمل نمودن نمايندگان بيمه هر بيمارستان  .4
  ه كل پرونده ها توسط كارشناس بيمه بدليل اعمال نشدن تغييرات مدنظر نماينده رسيدگي ننمودن ب .5
 تاييد ننمودن نمايندگان بيمه بيمارستانها در مورد تاريخ اجراي دستورالعمل وزارت بهداشت .6
  نوع برداشت متفاوت مسئولين اجراي دستورالعمل در بيمارستانها يا شركت بدليل پيچيدگي دستورالعمل ها  .7
 جديد و اشكاالت به وجود آمده در صورتحساب بيماران EXEاي به وجود آمده بعد از نصب خطاه .8
 تعدد دستورالعمل ها و بخش نامه و مهلت كم اجراي آنها و در نتيجه مهلت كم تست ورژن جديد توسط شركت .9

 بدليل تعدد بخش نامه ها   HISتغيير مداوم  ورژن  .10
  دستورالعمل قبل تر از تاريخ ابالغ آن مي باشد كه باعث مشكالت عديده ايدر برخي دستورالعمل ها تاريخ اجراي  .11

 مي گردد .  
 هر كدام از بيمه ها درصدهاي مختلف  براي خدمت هاي مختلف دارند كه مدام در حال تغيير نيز مي باشند . .12

  



 

 

 

  

کار   : ارا ی راھ
برخي مشكالت مربوط به نبود وحدت رويه در اجراي بخش نامه ها در بيمارستانها و نبود گزارش واحد در بيمارستانها مي باشد 

و برگزاري جلسات كارشناسي با مديران مالي بيمارستانها قابل رفع مي باشد . اما اكثر مشكالت نيز مربوط  HIS كه توسط كميته 
هاي بيمه و نمايندگان بيمه ، دستورالعمل هاي وزارت بهداشت ، بخش نامه هاي سازمان هاي به روند كاري نامشخص سازمان 

بيمه گر مي باشد كه نياز به تعامل بين بخشي و هماهنگي و انجام توافقات بين آنها مي باشد كه جهت ايجاد وحدت رويه در روند 
پيشنهاد مي گردد جلساتي بر حضور مقامات باالي دانشگاه با كاري بين بيمارستان ها و سازمان هاي بيمه گر و وزارت بهداشت 

  سازمان هاي مذكور برگزار گردد . 
  

  95اقدامات انجام شده در زمينه ي  نرم افزار هاي بيمارستاني  سال  - 11جدول 

  

  

  

  وضع موجود  95سال   محصول يا دستاورد  رديف

  در حال تست محتوايي  تبيمارستان به صورت پايلو 4راه اندازي در   عملكرد بر مبتني پرداخت افزار نرم  1

2  
 هاي تخت وضعيت گزارش داشبورد

  )Bed Manager( بيمارستاني
رسول  راه اندازي و اجراي داشبورد در بيمارستان

  اكرم
درحال بهره برداري در بيمارستان 

  رسول اكرم

  تيردر حال اجرا در بيمارستان شهداي هفتم   رجيستري تروما افزار نرم  3
درحال بهره برداري در بيمارستان 

  شهداي هفتم تير

4  
 رانبيما ترياژ ثبت افزار نرم اندازي راه

 ژتريا ثبت هوشمند سيستم از استفاده با
  استانداردها با منطبق

  درحال تست محتوايي  در حال اجرا در بيمارستان شهداي هفتم تير

5  
 صورت به پرستاري گزارشات ثبت

 استانداردهاي با منطبق الكترونيك
  مراقبتي

ستان در حال راه اندازي بصورت پايلوت در بيمار
  شهداي هفتم تير

  درحال تست فني و محتوايي

6  
 بيمارستان در HIS سيستم اندازي راه

  بهارستان حسين امام
  در حال بهره برداري  راه اندازي نرم فزار

7  
 واگذار واحدهاي اطالعات سامانه ايجاد
  بيمارستانها خصوصي بخش به شده

  طراحي گزارشات مورد نياز
  سامانه  Databaseو طراحي

راه اندازي سامانه در بيمارستان 
  هفت تير به صورت پايلوت

8  
 و بيمارستاني وب تحت گزارشات ايجاد

  گزارشات به دانشگاه ستاد ارتباط

آماده سازي و ايجاد سرور گزارشات تحت وب 
باط تنظيمات جهت ارتبيمارستان و انجام  12در 

 نجيس اينترنتي و اينترانتي به گزارشات و نياز
ستاد و  مالي مديريت موردنياز هاي گزارش

  مجموعه مدد

 درخواستي گزارشات سازي پياده
و  شركت توسط بيمارستانها در

 توسط گزارشات محتوايي تست
  واحدهاي درخواست كننده

  



 

 

 

  

  

  95زمينه ي نرم افزار هاي بيمارستاني سال اقدامات انجام شده در   -11جدول ادامه 

  

  

  

 
   

  وضع موجود  95سال   محصول يا دستاورد  رديف

9  
 نمودن عملياتي و اندازي راه

  سيب سامانه

تي، فراهم ساختن زيرساخت سخت افزاري و ارتباط اينترن
ربران تعريف ساختار مراكز بهداشت و شبكه ها ، تعريف كا

 كاربران توسط تيمدر سامانه و آموزش هاي الزم به 
  پشتيباني سامانه سيب

ارائه گزارش عملكرد شبكه ها 
و مراكز بهداشت در سامانه 

سيب طي جلسات مديران به 
  صورت مستمر

10  
و  دارويي اطالعات تجميع

ريزخدمات بيماران و ايجاد 
  داشبورد

نظر مجموعه مدد و  مورد هاي دارويي شاخص تدوين
 ريزخدمات بيماران در بيمارستان شهداي OLAPپايلوت 

نظور يافت آباد جهت مشخص نمودن داده هاي مورد نياز بم
  تجميع اطالعات

 داشبورد توسط محتوايي تست
  مجموعه مدد

 مورد هاي شاخص و تدوين
  نظر مديريت مالي

  

11  
راه اندازي سرويس هاي سپاس 

  95ابالغ شده در سال 
  

  95راه اندازي سرويس هاي سپاس ابالغ شده در سال  -
  بيمارستان  4در 

  سپاس آزمايشگاهي با اطالعات تبادل -

  پاتولوژي با سپاس اطالعات تبادل -

  خط بر سرويس پذيرش -

 بيمارستاني هاي سرويس تخت -

 مير و مرگ اطالعات سرويس ثبت -
  

 تبادل بررسي و پايش
اطالعات و راه اندازي 

  بيمارستانهاسرويس در تمامي 

  توسعه نرم افزارهاي بيمارستاني  12
  بيمارستان 3راه اندازي سيستم نوبت دهي در  
  بيمارستان 1راه اندازي سيستم پكس در  
  رستانبيما 1راه اندازي بيلبورد اطالع رساني در  

  



 

 

 

  

ی : وز ی آ   اری کارگاه 
در راستاي ارتقاء سطح علمي و كارآيي همكاران حوزه هاي آمار و فناوري اطالعات واحدهاي تابعه و استفاده بهينه از امكانات  

 موجود كارگاه هاي آموزشي با اخذ مجوز و احتساب امتياز آموزشي به شرح جدول ذيل برگزار گرديد. 
 

  1395فناوري اطالعات دانشگاه در سال كارگاه هاي برگزار شده توسط مديريت آمار و  -12جدول 

  95ساعت آموزشي  نام كارگاه آموزشي رديف
 نفر ساعت

 40 وبي يكتا نشريات اشكال رفع و آموزي باز 1
 440  كارگاه آموزش اتوماسيون اداري  2

  SMS 90كارگاه آموزش   3

  536  كارگاه آموزش امنيت و مجازي سازي  4

  1248  كارگاه آموزش آنتي ويروس 5
  1512  آموزش كار با نرم افزار مديريت محتواي سايت دانشگاه  6

7  
 برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي براي كليه كارشناسان فناوري

  اطالعات دانشگاه ( در حوزه شبكه )
400  

  

گاه ش ل دا  webmail.iums.ac.ir      ٩٥ سال  ساما ا
موارد ضروري بود كه نياز به اقدام فوري براي دسترسي اعضاء هيئت علمي، ارائه سرويس پست الكترونيك اختصاصي دانشگاه از 

دانشجويان و كاركنان داشت اين امكان با ظرفيت بيست هزار كاربر فراهم و هم اكنون كليه اعضاء هيئت علمي، دانشجويان 
به كليه اعضاي هيات علمي ، دانشجويان  تحصيالت تكميلي، ادارات، از اين امكان استفاده مي نمايند و سيستم امكان ارائه سرويس

   و كاركنان را دارا مي باشد.

 نصب و راه اندازي ميل سرور جديد با امكانات به روز و جديد  .1
 انتقال كليه ايميلها از سرور قبلي به سرور جديد ايميل  .2
( به تعداد  95اطالعات در سال مديريت آمار و فناوري  ITآموزش كار با ايميل سرور آيسوارپ، براي كاركنان حوزه  .3

 نفر ) 18
 )نفر  5( به تعداد  95در سال  سرور هاي ادمين آموزش .4

 
   



 

 

 

 
با توجه به معرفي ميل سرور جديد آيسوارپ به عنوان يك سرور قدرتمند و داراي چندين سرويس ارائه دهنده در چشم اندازه آينده 

امكانات اين سرور به طور مستمر توسط شركت سازنده مي توان از امكانات مختلف اين ميل سرور ضمن ارتقاء و پيشرفت برنامه و 
  اين سرور در جهت :

  
  امكانات جديد سرور آيسوارپ  -13جدول 

  ايجاد پاسخگويي صادقانه و حفظ ارتباط مداوم .9 كاهش هزينه هاي ارتباطي .1

  ابزار و امكانات جديد همچون: .10 افزايش بهروري .2

  فهرستهاي پستي   انتقال سريع اطالعات .3

  گروه هاي خبري   سهولت بيشتر براي دسترسي سريع و آسان .4

  كنفرانسهاي الكترونيكي   توانايي كار براي محيط هاي مختلف بين سيستمها .5

  يتالسندهاي الكترونيكي با استفاده از امضاي ديج   دسترسي در سطح جهاني از طريق ايميل .6

  گروه هاي كار ي   سرورهاكم خرج بودن نسبت به ساير سامانه ها و  .7

ايميل  شناخته تر شدن سازمان در سطح كشور و جهان با دامنه .8
IUMS  

  ست كردن ايميل با گوشي تلفن همراه و امكان
  پاسخوگويي آنالين در تمام لحظات

  
    



 

 

 

  

ده  جام  مات ا دا ار  سال ا ت ا ه و  ب   ١٣٩٥وزه 
نظر به افزايش سرعت انتقال اطالعات و پايداري سرويس ها و مصرف بهينه منابع و صرفه جويي در هزينه هاي سازماني و و 
تامين  سريع تر زير ساخت و ارايه سرويس و باال بردن زمان سرويس دهي مداوم و امكان تحمل خطاي بيش تر و تخصيص 

هينه سازي ديتاسنتر براي نيل به حداكثر كارايي بودكه  اهم موارد انجام شده به پوياي منابع باتوجه به الويت سرويس نياز به ب
  صورت زير است. 

 UPSبراي مونيتور كاركرد بهينه  SNMPخريد و نصب كارت  .1

 خريد حس گرهاي دما ورطوبت به همرا ه مونيتورينگ  .2

 نصب و راه اندازي دوربين مداربسته براي كنترل تردد .3

 enclosure storage) با خريد  point to pointتيبان گيري مستقيم (راه اندازي سيستم پش .4

 مرتبه در روز  2به   incrementalهاي  backupافزايش  .5

 backup) براي سرور DAS Storageبا استفاده از منابع ذخيره ساز واسط ( backupافزايش سرعت  .6

 2014به 2012از  backup exeارتقا نسخه  .7

 8به  7از veam backup & replicationارتقاي نسخه  .8
 
 

 1395اقدامات انجام شده در زمينه ي شبكه و سخت افزاردر سال   -14جدول 

  
  

 
  

    

  وضع موجود  95سال   محصول يا دستاورد  رديف

  بهره برداري  55  راه اندازي سرويس هاي ارائه شده  1

  بهره برداري  ترابايت San Storage 5افزايش فضاي   2

  بهره برداري  دستگاه در ستاد60  افزاركاربرانارتقاء سخت   3

  بهره برداري  سرويس 15  پشتيبان گيري از سرور فيزيكي و مجازي  4

  بهره برداري  ارتباط 10  گاهبرقراري ارتباط بين مراكز و ستاد دانش  5

  بهره برداري  دستگاه 2  افزايش سرورهاي ديتاسنتر  6



 

 

 

  

ورت اماری   ده   جام  مات ا دا را تا  قای د ی  ار ص  یک شا ف   ١٣٩٥ سال   
 

سنسور كاربرد از   جهت ديتا سنتر استاندارد دما و رطوبت هاي سنسورنصب و راه اندازي 
  . مورد استفاده مي توان به موارد ذيل اشاره كرد

  سيستم جامع مانيتورينگ شبكه و ديتا سنتر بينا 
  قابليت نمايش وضعيت شرايط محيطي به صورت زنده 
 ارسال) قابليت ارسال اخطار در صورت بروز شرايط محيطي نا مطلوب SMS ،

  )ايميل، آژير اخطار،پيغام تحت شبكه
 ارائه گزارش هاي متنوع از شرايط محيطي 

 

ده   سال  ی ارا    ١٣٩٥ح 
  طرح ضرورت  برون سپاري نگهداري شبكه و خدمات پشتيباني كامپيوتري  دانشگاه علوم پزشكي ايران 
 طرح ضرورت برگزاري دوره هاي تخصصي براي كارشناسان فناوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي ايران 

ت : ندا   ه ی 
  دانشگاهويرايش وچاپ مجموعه سالنامه آماري بصورت نشريه سالنامه آماري 
 دوره آموزشي در زمينه فناوري اطالعات  29تهيه طرح درس 
 تهيه گزارش تخصصي جشنواره ي وب  
  تهيه ي گزارش تخصصي در خصوص بررسي و تغيير نرم افزار وب سايت 



 تهيه ي گزارش عملكرد كارگروه نرم افزار هاي تخصصي

گزارشات عملکردى در حوزه مدیریت آمارو فناورى اطالعات در سه ماهه 

اول سال 1395
متناظر هاي حوزه عملكرد ارزيابي هاي شاخص بازبيني و طراحي IT  واحدها

 شهروندي حقوق حوزه در عملكرد ارزيابي هاي شخص تدوين و تهيه
 حوزه جاري فرآيندهاي با آنها مقايسه و بررسي و استاندارد فرآيندهاي ترسيم و گذاري اولويت شاخص، تدوين

به همراه پايش مستمر فعاليت ها IT تهيه و تدوين برنامه عملياتي اختصاصي سال 95 حوزه

 دانشگاه اختصاصي عملياتي برنامه پايش مستندات تهيه

سامانه در مشترك عملياتي برنامه به مربوط گزارشات و اطالعات بارگذاري و مستندات تهيه hop
 اطالعات فناوري و آمار مديريت حوزه استراتژيك برنامه تدوين و بازبيني



گاه ردسالآمار كاركنان غير هيأت  1395علمى دانش
 مقدمه:

 كاركنان غیر هیات علمي تقسیم میشوند. دوگروه كاركنان هیات علمي وبه به طور كلي كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي ایران 
مراكزآموزشي و درماني ، بیمارستانها، شبكه و ي ، انستیتو ، ها ، مراكزتحقیقاتدانشكده اي ستادي و اداري ، معاونت ها ، هدر بخش علميكاركنان غیر هیأت

 عهده دارند.هاي اجرایي را بر بهداشتي  فعالیت مراكز
جنسیت ، مقطع تحصیلي ، نوع استخدام ، رسته شغلي ،  مجموعة دانشگاه به تفكیک ، علمي شاغل در واحدهاي زیرهیأت در این گزارش به آمار كاركنان غیر

  واحدمحل خدمت پرداخته خواهد شد. شغلي ورشته هاي 
 

محاسبه نگردیده اند مجموعه مددرزیدنت ها ، مدیریت داروخانه ها ، ، نیروهاي شركتي  كاركنان غیر هیات علمي دانشگاهدرحوزه نكته:   

مي گیرند.محل منابع اختصاصي دانشگاه حقوق به این علت كه از    

گاه  :كليات مربوط هب آمار كاركنان دانش
دهیم درصید و هفیت  پین ( زن و سیي و  ٪3/64دهم درصد )ن غیر هیأت علمي دانشگاه، شصت و چهار و سه نفر كاركنا 10999ازمجموع  ، 1395طي سال 

 ( مرد هستند. 7/35٪)
 

 1395كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه به تفكیک جنسیت طي سال آمار  -1جدول 
 

 علميجمع كاركنان غیر مرد زن جنسیت

 10999 3923 7076 تعداد

 ٪ 100 ٪7/35 ٪3/64 ←درصد

 
 

 
 

7076

64.3

3923

35.7

10999

جنسیت کارکنان غیر هیات علمی

زن درصد مرد درصد مجموع



گاه رب حسب مقطعغير هيات علمى آمار كاركنان   :و هب تفکيک جنسیت  تحصيلى دانش
الت زیردیپلم هستند در عمده كاركناني كه داراي تحصی اند.درصد را مردان تشكیل داده7/14درصد با مدرك كارشناسي را زنان و  3/85از كل كاركنان دانشگاه    

باشند. در جدول زیر توزیع فراواني كاركنان غیر هیات علمي دانشگاه مشاغل خدماتي و پشتیباني شاغل بوده و از متوسط سن و سنوات خدمت باالیي برخوردار مي
  ارائه شده است. 1395جنسیت طي سال  بر حسب مقطع تحصیلي و به تفكیک

 
 

 1395هیات علمي شاغل در دانشگاه بر حسب مقطع تحصیلي و به تفكیک جنسیت طي سال كاركنان غیر  آمار -2جدول 
 

 تحصیليمقطع 

 تعداد

 مجموع

 درصد

 ←مرد ←زن مرد زن

 75/1 24/9 1451 1089 362 زیردیپلم

 57/2 42/8 2354 1346 1008 دیپلم

 33/2 66/8 843 280 563 كارداني

 14/7 85/3 5045 740 4305 كارشناسي

 25/6 74/4 617 158 459 ارشدكارشناسي

 45/8 54/2 417 191 226 *دكتراي حرفه اي

 Ph.D 5 1 6 83/3 16/7دكتراي 

 41/2 58/8 238 98 140 دكتراي متخصص

 71/4 28/6 28 20 8 دكتراي فوق تخصص

 35/7 64/3 10999 3923 7076 مجموع

 
 

 باشند. يم ،دامپزشکيشگاهیاروساز،علوم آزماشامل دندانپزشک،د يحرفه ا ي* دكترا             
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گاه رب حسب نوع  غير هيات علمى آمار كاركنان  :و  هب تفکيک جنسیت استخدامدانش
ورت فر( هم به ص316) نفر( آنها به صورت استخدام رسمي قطعي 3927دهد )بررسي كاركنان شاغل در واحدهاي تابعه دانشگاه، بر حسب نوع استخدام نشان مي

نفر( كاركنان دانشگاه را نیروهاي طرحي )مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان(  1656اند. همچنین )پیماني با دانشگاه همكاري استخدامي داشته
)ضریب خصص طرحيدر مجموع تعداد كاركنان مت 1395سال اند. در بررسي اطالعات كاركنان دانشگاه بر حسب نوع استخدام مشخص شد كه طي تشكیل داده

k)   اند.نفر مرد بوده 20نفر زن و  56نفر بوده است كه از این تعداد  76شاغل در دانشگاه 

 

 

 

 
 

 

 1395استخدام و به تفكیک جنسیت طي سالكاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه بر حسب نوع آمار - 3جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 مجموع
 درصد

 ←مرد ←زن مرد زن

 27/4 72/6 3927 1077 2850  رسمي

 14/2 85/8 514 73 441 رسمي آزمایشي

 23/1 76/9 316 73 243 پیماني

 10/3 89/7 1656 170 1486 طرحي  -پیراپزشكان  مشمول قانون خدمت پزشكان و

 k 56 20 76 73/7 26/3ضریب 

 100/0 0/0 8 8 0 مشمول قانون كار

 23/2 76/8 1007 234 773 قرارداد حرفه اي

 64/9 35/1 3486 2264 1222 قرارداد غیر حرفه اي

 37/5 62/5 8 3 5 95* قراردادماده 

 100/0 0/0 1 1 0 خرید خدمت

 35/7 64/3 10999 3923 7076 مجموع
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 1395طي سالعلمي شاغل در دانشگاه بر حسب واحد محل خدمت ونوع استخدام كاركنان غیر هیات آمار - 4جدول
 

دیر
 رسمي واحدمحل خدمت ف

رسمي 
 طرحي پیماني آزمایشي

ضری
ب 

K 

مشمول 
قانون 
 كار

قرارداد 
حرفه 
 اي

قرارداد  
غیر حرفه 

 اي

 
قراردادماده 

 مجموع 95

 355 1 287 19 0 0 2 2 2 42 *حوزه ریاست و واحدهاي زیرمجموعه آن 1

 353 1 137 47 0 0 3 5 1 159 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع 2

 249 0 145 35 0 1 4 8 1 55 معاونت دانشجویي و فرهنگي 3

 116 0 19 6 0 0 25 1 6 59 معاونت غذا و دارو 4

 134 1 29 11 0 0 3 5 8 77 معاونت درمان  5

 97 0 14 3 0 0 8 1 0 71 معاونت بهداشتي  6

 148 1 43 22 0 2 16 2 2 60 مراكزتحقیقاتي -معاونت تحقیقات و فناوري  7

 23 0 6 8 0 0 0 1 1 7 معاونت بین الملل 8

 70 1 18 8 0 0 3 3 1 36 معاونت اموزشي 9

 163 2 44 31 0 0 8 7 1 70 دانشكده پزشكي  10

 87 0 30 9 0 0 4 0 0 44 دانشكده پیراپزشكي  11

 63 0 31 9 0 0 3 0 1 19 دانشكده مدیریت و اطالع رساني پزشكي  12

 57 0 25 8 0 0 4 1 2 17  دانشكده بهداشت 13

 64 0 22 11 0 1 2 0 0 28 دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان  14

 88 0 50 6 0 0 2 1 1 28 دانشكده علوم توانبخشي  15

 7 0 1 3 0 0 0 1 0 2 دانشكده فناوري هاي نوین 16

 6 0 0 0 0 1 4 0 0 1 دانشكده طب  سنتي 17

 78 0 44 4 0 0 0 2 0 28 دانشكده پرستاري و مامایي 18

 30 0 11 5 0 0 2 3 1 8 انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم 19

20 
مركز آموزشي و درماني حضرت رسول اكرم 

 )ص(
409 35 34 144 6 8 127 458 0 1221 

 704 0 243 126 0 4 121 6 25 179 مركز آموزشي و درماني فیروزگر 21

 409 0 134 33 0 1 99 4 7 131 آبادي مركز آموزشي و درماني شهید اكبر 22

 527 0 166 33 0 14 73 7 26 208 مركز آموزشي و درماني فیروزآبادي  23

 235 0 88 21 0 0 28 6 9 83 مركز آموزشي و درماني روانپزشكي ایران 24

 349 0 127 19 0 2 49 4 17 131 مركزآموزشي و درماني شفایحیائیان 25

26 
ني حضرت علي اصغر مركز آموزشي و درما

 )ع(
125 14 14 42 0 0 19 102 0 316 

 384 0 149 24 0 1 36 32 14 128 مركز آموزشي و درماني شهید مطهري 27

 193 0 40 11 0 0 35 4 20 83 مركز آموزشي و درماني حصرت فاطمه )س(   28

 440 0 190 78 0 0 14 27 39 92 مركز آموزشي و درماني شهید هاشمي نژاد 29

 536 0 216 34 0 4 61 3 36 182 مركز آموزشي و درماني شهداي هفتم تیر  30

 406 0 96 25 0 6 55 45 34 145 بیمارستان امام سجاد)ع( شهریار  31

 289 0 58 27 0 17 62 11 24 90 بیمارستان حضرت فاطمه )س( رباط كریم  32

 365 0 107 42 0 6 37 9 47 117 بیمارستان  شهداي یافت آباد  33

 228 0 56 10 0 3 34 5 2 118 بیمارستان لوالگر 34

 97 0 24 8 0 3 9 4 11 38 بیمارستان كودكان شهید فهمیده 35

 77 0 0 2 0 2 17 16 31 9 بیمارستان امام حسین )ع( بهارستان 36

 242 0 39 15 0 0 77 5 18 88 شبكه بهداشت و درمان رباط كریم  37

 464 0 58 20 0 1 149 13 26 197 مان شهریارشبكه بهداشت و در 38

 248 0 45 14 0 0 98 6 11 74 شبكه بهداشت و درمان بهارستان  39

 160 0 20 12 0 0 72 2 6 48 شبكه بهداشت و درمان قدس  40

 251 0 30 27 0 0 79 6 16 93 شبكه بهداشت و درمان مالرد  41

 360 1 50 17 0 0 94 3 7 188 مركز بهداشت غرب تهران  42

 288 0 27 13 0 0 78 3 11 156 مركز بهداشت شمال غرب  43

 7 0 1 1 0 0 0 3 0 2 مركز تحقیقات گوش،گلو ، بیني و سرگردن 44

 14 0 6 4 0 1 0 1 0 2 موسسه تاریخ پزشكي ، طب اسالمي و مكمل 45

 10998 8 3486 1007 8 76 1656 316 514 3927 مجموع

مدیریت بازرسي / اموركاركنان شاهدوایثارگر/ هیات بدوي و تجدید نظر رسیدگي انتظامي هیات علمي/  /روابط عمومي   گزینش /حراست /  مدیریت دفترریاست/  شامل: حوزه ریاست*
 نفر 10999میشود كل باسرجمع كه.باشد مي شاغل خریدخدمت نفر یک توسعه نكته : درواحدمعاونت  دبیرخانه هیات اجرایي جذب / دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاستهاي دانشگاه



 

 1395علمي شاغل در دانشگاه بر حسب واحد محل خدمت و مدرك تحصیلي طي سالكاركنان غیر هیات آمار - 5جدول
 

دكتراي فوق  واحدمحل خدمت ردیف
 تخصص

دكتراي 
 متخصص

دكتراي 

Ph.D 

دكتراي 
حرفه 
 اي

كارشناسي 
 ارشد

 دیپلم كارداني كارشناسي
یپلزیرد
 م

 مجموع

 355 79 204 13 43 10 5 0 1 0 حوزه ریاست )واحدهاي زیرمجموعه آن( 1

 354 70 80 27 102 67 5 0 3 0 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع)آمار( 2

 249 76 54 17 59 34 8 0 1 0 معاونت دانشجویي و فرهنگي 3

 116 4 13 6 32 27 33 1 0 0 معاونت غذا و دارو 4

 134 9 20 8 59 19 16 0 3 0 معاونت درمان  5

 97 9 5 6 43 15 18 0 1 0 معاونت بهداشتي  6

 148 8 25 7 61 39 5 2 1 0 مراكزتحقیقاتي-معاونت تحقیقات و فناوري  7

 23 3 2 0 14 4 0 0 0 0 معاونت بین الملل 8

 70 3 18 2 33 13 1 0 0 0 معاونت اموزشي 9

 163 28 22 21 63 29 0 0 0 0 دانشكده پزشكي  10

 87 15 22 4 26 19 1 0 0 0 دانشكده پیراپزشكي  11

 63 14 22 3 16 7 1 0 0 0 دانشكده مدیریت و اطالع رساني  پزشكي 12

 57 11 19 1 17 9 0 0 0 0 دانشكده بهداشت  13

 64 5 16 3 22 15 1 0 2 0 دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان  14

 88 22 32 2 21 10 1 0 0 0 لوم توانبخشي دانشكده ع 15

 7 0 1 1 3 1 1 0 0 0 دانشكده فناوري هاي نوین 16

 6 0 0 0 4 1 0 1 0 0 دانشكده طب  سنتي 17

 78 30 20 2 19 7 0 0 0 0 دانشكده پرستاري و مامایي 18

 30 5 6 5 10 2 2 0 0 0 انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم 19

 1221 182 325 98 574 29 4 1 6 2 و درماني حضرت رسول اكرم )ص(مركز آموزشي  20

 704 29 197 45 411 13 5 0 2 2 مركز آموزشي و درماني فیروزگر 21

 409 74 58 23 241 10 0 0 3   مركز آموزشي و درماني شهید اكبر آبادي 22

 527 73 107 51 222 12 7 0 47 8 مركز آموزشي و درماني فیروزآبادي  23

 235 26 69 7 114 14 4 0 1 0 مركز آموزشي و درماني روانپزشكي ایران 24

 349 64 68 28 175 8 0 0 5 1 مركزآموزشي و درماني شفایحیائیان 25

 316 34 73 16 175 14 3 0 1 0 مركز آموزشي و درماني حضرت علي اصغر )ع( 26

 384 67 91 26 172 12 10 0 6 0 مركز آموزشي و درماني شهید مطهري 27

 193 13 31 11 120 8 9 0 1 0 مركز آموزشي و درماني حصرت فاطمه )س(   28

 440 64 105 53 202 14 2 0 0 0 مركز آموزشي و درماني شهید هاشمي نژاد 29

 536 77 150 40 224 12 6 0 26 1 مركز آموزشي و درماني  شهداي هفتم تیر  30

 406 59 50 24 226 12 6 0 28 1  بیمارستان امام سجاد)ع( شهریار 31

 289 33 31 24 155 3 7 0 36 0 بیمارستان حضرت فاطمه )س( رباط كریم  32

 365 55 64 36 159 7 11 0 28 5 بیمارستان  شهداي یافت آباد  33

 228 22 46 14 99 7 11 0 25 4 بیمارستان لوالگر 34

 97 15 14 3 47 5 5 0 5 3 بیمارستان كودكان شهید فهمیده 35

 77 0 1 11 56 2 5 0 2 0 بیمارستان امام حسین )ع( بهارستان 36

 242 21 51 25 115 8 22 0 0 0 شبكه بهداشت و درمان رباط كریم  37

 464 51 76 43 230 24 39 0 1 0 شبكه بهداشت و درمان شهریار 38

 248 18 38 19 140 12 21 0 0 0 شبكه بهداشت و درمان بهارستان  39

 160 10 13 9 104 7 17 0 0 0 شبكه بهداشت و درمان قدس  40

 251 19 66 19 117 10 20 0 0 0 شبكه بهداشت و درمان مالرد  41

 360 37 25 54 163 24 55 0 2 0 مركز بهداشت غرب تهران  42

 288 13 20 36 152 19 47 1 0 0 مركز بهداشت شمال غرب  43

 7 1 1 0 1 2 1 0 0 1 ني و سرگردنمركز تحقیقات گوش،گلو ، بی 44

 14 3 3 0 4 1 2 0 1 0 موسسه تاریخ پزشكي ، طب اسالمي و مكمل 45

 10999 1451 2354 843 5045 617 417 6 238 28 مجموع

 
 

 

 
 

          
 
 



 
 
 

 
 

 
 1395علمي شاغل در دانشگاه بر حسب نوع استخدام طي سالكاركنان غیر هیات آمار -6جدول

 

 

 دامنوع استخ
 تعداد

 3927 رسمي 

 514 رسمي آزمایشي

 316 پیماني

 1656 طرحي  -پیراپزشكان  مشمول قانون خدمت پزشكان و

 k 76ضریب 

 8 مشمول قانون كار

 1007 قرارداد حرفه اي

 3486 قرارداد غیر حرفه اي

 8 95* قراردادماده 

 1 خرید خدمت

 10999 مجموع

 

 
 

 
 

3927

514
316165676

81007

3486

8 1

نوع استخدام

رسمي 

رسمي آزمايشي

پیماني

طرحی-مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان 

kضريب 

مشمول قانون كار

قرارداد حرفه ای

قرارداد غیر حرفه ای

95قراردادماده * 

خرید خدمت



 1395علمي شاغل در دانشگاه بر حسب مقطع تحصیلي و واحدمحل خدمت طي سالیر هیات كاركنان غآمار - 7 جدول
 

تحصیلي /واحد مقطع 
 محل خدمت

 حوزه بهداشت حوزه درمان دانشكده ها ستاد دانشگاه
موسسه 
 انستیتو مطالعاتي

 مجموع

حوزه ریاست و 
واحد 8زیرمجموعه / 

 معاونت ها/مركزتحقیقاتي
واحد  9

 دانشكده

 واحد 6
بیمارستان ها/ 

واحد 11
مراكزآموزشي و 

 درماني

واحد شبكه  5
ها / 

واحدمراكز 2
 بهداشتي

واحد موسسه  1
مطالعات تاریخ 

 پزشكي

واحد 1 
انستیتوغدد 
 درون ریز

 1451 5 3 169 887 125 262 زیردیپلم

 2354 6 3 289 1480 154 422 دیپلم

 843 5 0 205 510 37 86 كارداني

 5045 10 4 1021 3372 191 447 كارشناسي

 617 2 1 104 182 98 230 ارشدكارشناسي

 417 2 2 221 95 5 92 *دكتراي حرفه اي

 Ph.D 3 1 1 1 0 0 6دكتراي 

 238 0 1 3 222 2 10 دكتراي متخصص

 28 0 0 0 27 0 1 دكتراي فوق تخصص

 10999 30 14 2013 6776 613 1553 مجموع
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گاه:تعاريف مربوط هب طبقه   بندى مشاغل دانش
 بندى مشاغل: طبقه

ها، سطوح مسئولیت، شرایط احراز )تحصیل ی مهارت ی تجربه( و صفات مشابه برخوردار باشند در یک طبقه عبارت است از قرار گرفتن مشاغلي كه از ویژگي
اي بزرگتر ط احراز با یكدیگر هماهنگي و نزدیكي دارند در مجموعهشغلي. به عبارت دیگر معموالً تعدادي از مشاغل مشابه و همگن را كه از نظر ماهیت و شرای

 دهند. )به نام رسته( جاي مي
گیرد. هر رسته یكدیگر دارند در بر ميبا  يو عموم یار كليبس يهاشغل را كه شباهتي مشاغل است و تعداد بنديترین دستهترین و وسیعيعبارت از كلرسته: 

  ي است.معموالً شامل چند رسته فرع
ارتباط  ادي با هم دریز كار تا حدنوع  یشتر و ارتباط نزدیكتر با هم دارند و از لحاظكه تشابه بشغلي در یک گروه چند رشته قرار دادن عبارت است از رسته فرعي: 
  یگزین یكدیگر نمود.توان جاشده از آن را ميكسب  بهستند و تجار

 

 اغل:مش ىبندموجود طرح طبقه ىاهوضعيت رسته
گرفته و به بندي مشاغل قرارهاي مختلف طرح طبقه، تخصص و شرایط احراز در رشته هاي شغلي كه بر حسب شباهت نسبي از لحاظ نوع كار و حرفهرشته

 باشد كه تعریف هر یک در زیر توضیح داده شده است:، شامل هشت رسته مي تصویب شوراي امور اداري و استخدامي كشور رسیده است
 

 ته آموزشى و فرهنگى:رس 
رشته شغلي است. مشاغل این رسته  50رسته فرعي و  6بندي مشاغل، رسته آموزشي و فرهنگي است كه شامل هاي مختلف طرح طبقهاولین مجموعه از رشته 

ي آنها حسب مورد وظایف اجرایي، ها عموماً در سطح كارداني، كارشناسي و مدیریت و سرپرستي تبیین گردیده است و برابا توجه به وظایف و مسئولیت
بیني شده است. تصدي مشاغل این رسته عموماً نیاز به تحصیالت دانشگاهي یا تجارب و مطالعاتي، آموزشي، هنري، برنامه ریزي و سرپرستي و مدیریت پیش

 مهارت خاص دارد . 
 

 رسته ادارى و مالى:
هاي آنها رشته شغلي است، وظایف و مسئولیت 47رسته فرعي و  5رزشیابي مشاغل است كه شامل بندي و اهاي طرح طبقهاین رسته دومین مجموعه از رسته 

گیرد و براي داراي ماهیت اداري و مالي است. مشاغل آن سطوح مختلف شغلي مانند متصدي، مسئول، كاردان، كارشناس، سرپرستي و مدیریتي را در بر مي
بیني شده است. متصدیان مشاغل این رسته در بخش اجرایي نیاز به العاتي، تحقیقاتي و سرپرستي و مدیریت پیشمتصدیان آنها حسب مورد، وظایف اجرایي، مط
 تجربه و مهارت توأم با مدارك دانشگاهي دارند. 

 

 رسته امور اجتماعى: 
تخصیص یافته در این رسته، با توجه به  رشته شغلي است. مشاغل 75رسته فرعي و  14بندي مشاغل است كه شامل سومین رسته از مجموعه طرح طبقه

ها، عموماً در سطوح كارداني، كارشناسي، سرپرستي و مدیریتي تخصیص یافته است و براي سطوح مختلف آن وظایف اجرایي، اهمیت وظایف و مسئولیت



سرپرستي، داشتن مدرك تحصیلي دانشگاهي و بیني شده است كه براي سطوح كارشناسي و مدیریت و مطالعاتي، پژوهشي، برنامه ریزي و سرپرستي پیش
 تخصص الزم است. 

 رسته بهداشتى و ردمانى: 
رشته شغلي تحت عنوان رسته بهداشتي و درماني نامگذاري شده است، ماهیت وظایف و  51رسته فرعي و  16بندي مشاغل با چهارمین رسته از طرح طبقه

نماید. متصدیان مشاغل این طه در سطوح كارداني، كارشناسي و مدیریت و سرپرستي انجام وظیفه ميها، بهداشتي و درماني است و متصدیان مربومسئولیت
 رسته عموماً نیاز به مدارك تحصیلي دانشگاهي و تخصصي دارند .

 رسته خدمات: 
ها صرفاً ، ماهیت وظایف و مسئولیترشته شغلي است 18رسته فرعي و  6بندي مشاغل است كه شامل هاي طرح طبقهاین رسته پنجمین مجموعه از رسته

هاي آموزشي ضروري است. متصدیان اجرایي و خدماتي است و نیاز به مدارك تحصیلي دانشگاهي و تجارب و مهارت زیاد ندارد ولي در برخي موارد طي دوره
 مربوطه غالباً تحت عنوان متصدي یا مأمور انجام وظیفه مي نمایند . 

 

 ت:رسته کشاورزى و محيط زيس 
ها در زمینه امور كشاورزي و محیط ي است، وظایف و مسئولیترشته شغل 38رسته و  12بندي مشاغل با هاي طرح طبقهاین رسته ششمین مجموعه از رسته 

عالوه بر داشتن  نماید. متصدیان شاغل این رسته اكثراًزیست است. متصدیان مشاغل در سطوح كارداني، كارشناسي و مدیریت و سرپرستي انجام وظیفه مي
 هاي ویژه دارند. مدارك تحصیلي دانشگاهي نیاز به تخصص

 رسته فنى و مهندسى:
ها، فني و رشته شغلي است، ماهیت وظایف و مسئولیت 129رسته فرعي و  19بندي و ارزشیابي مشاغل است كه شامل این رسته هفتمین رسته طرح طبقه 

ریزي كارشناسي و مدیریتي است كه حسب مورد، متصدیان آنها امور اجرایي مطالعاتي، پژوهشي و آموزشي، برنامه مهندسي است. سطوح شغلي عموماً كارداني و
 و سرپرستي را بر عهده دارند. متصدیان مربوطه غالباً نیاز به مدرك تحصیلي دانشگاهي و تخصصي دارند.

 اه(:آورى اطالعات )فراربى دادهرسته فن
رشته شغلي است، وظایف و مسئولیتها جنبه اجرائي،  8بندي و ارزشیابي مشاغل است كه داراي چهار رسته فرعي و طرح طبقهاین رسته هشتمین رسته  

هاي و مهارت مطالعاتي، تحقیقاتي و سرپرستي دارد. متصدیان مشاغل این رسته غالباً عالوه بر داشتن مدرك تحصیلي دانشگاهي و تخصصي، نیازمند تجربیات
  هاي آموزشي جدید معلومات و اطالعات خود را به روز كنند. است، ضمن اینكه همواره باید با طي دورهالزم نیز 



گاه رب اساس رسته شغلى:غير هيات علمى  آمار كاركنان  دانش
درصد در رسته 6/18ه خدمات ، در رستدرصد 1/14 در رسته اداري و مالي ، درصد 2/62  ، كاركنان دانشگاه در رسته شغلي بهداشتي درماني1395طي سال 

 اند. بودهخدمت شاغل درصد   0/3 شغلي آموزشي و فرهنگي

 
 

 1395كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه به تفكیک رسته شغلي طي سال  آمار - 8جدول
 

شغلي رسته  
 كاركنان

 ↓درصد  تعداد

و فرهنگي يآموزش  333 3/0 

و مالي اداري   1554 14/1 

عيامور اجتما  52 0/5 

و درماني بهداشتي  6837 62/2 

 18/6 2050 خدمات

 1/0 113 فناوري اطالعات

و مهندسي فني   59 0/5 

و محیط زیست كشاورزي  1 0/0 

 100/0 10999 مجموع
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0

10000

رسته های شغلی



گاه رب اساس رسته شغلى و مقطع تحصيلى:غير هيات علمى آمار كاركنان   دانش
 

نفر داراي تحصیالت كارشناسي ارشد،  404اي و باالتر، نفر داراي تحصیالت دكتراي حرفه 680در رسته بهداشتي درماني، نفر كاركنان شاغل  6837از مجموع 
رسته اصلي بر اساس قانون  8در  95اند. آمار كاركنان دانشگاه طي سال نفر هم داراي تحصیالت كارداني بوده 564نفر داراي تحصیالت كارشناسي و  4349

 است. شاغل به شرح جدول زیر بودهطبقه بندي م
 
 
 

 

 1395توزیع فراواني كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه به تفكیک رسته شغلي و بر حسب مقطع تحصیلي طي سال  - 9جدول

 

 رسته شغلي
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 333 8 91 163 23 37 11 آموزشي و فرهنگي

 1554 1 98 394 199 774 88 اداري و مالي

 52 0 8 37 3 4 0 اموراجتماعي

 6837 680 404 4349 564 685 155 بهداشتي و درماني

 2050 0 0 15 30 823 1182 خدمات

 113 0 13 62 16 21 1 فناوري اطالعات

 59 0 3 24 8 10 14 فني ومهندسي

 1 0 0 1 0 0 0 كشاورزي ومحیط زیست

 10999 689 617 5045 843 2354 1451 مجموع
 
 
 
 
 

 گانه، به تفكیک رسته فرعي، رشته شغلي و جنسیت به صورت خالصه و در قالب جدول ارائه شده است.هاي هشتدر ادامه آمار كاركنان شاغل در هر یک از رسته



 ردمانى: –سته شغلى بهداشتى شاغل رد ر غير هيات علمى  آمار كاركنان
 

 1395حسب رسته بهداشتي و درماني به تفكیک رشته شغلي و جنسیت طي سال  بر ن غیر هیات علمي شاغلكاركنا آمار - 10جدول 
 

 رسته فرعي

 رشته شغلي

 جنسیت

 كل

 مجموع

 ↓درصد تعداد مرد زن

 رسته فرعي امور پزشكي

 475 240 235 پزشک

 78 23 55 دندانپزشک 8/6 586

 33 7 26 دكترداروساز

 درماني رسته فرعي امور پژوهشي بهداشتي
 0/0 2 2 1 1 محقق

 رسته فرعي امور مددكاري و مدارك پزشكي و پذیرش

 37 2 35 مددكاربهداشتي ودرماني

218 3/2 
 181 22 159 مسئول پذیرش ومدارك پزشكي

 رسته فرعي بهداشت خانواده

 4 0 4 انوادهتكنسین بهداشت خ

 61 0 61 كاردان بهداشت خانواده 3/1 214

 149 5 144 كارشناس بهداشت خانواده

 رسته فرعي خدمات آزمایشگاهي 

 1 0 1 كمک تكنسین آزمایشگاه

460 6/7 

 4 1 3 تكنسین آزمایشگاه

 89 43 46 كاردان آزمایشگاه

 366 94 272 كارشناس آزمایشگاه

 خدمات بهسازي و بهداشتي رسته فرعي

 157 54 103 بهورز

608 8/9 

 9 2 7 كاردان بهداشت حرفه اي

 112 23 89 كارشناس بهداشت حرفه اي

 23 6 17 كاردان بهداشت محیط

 215 49 166 كارشناس بهداشت محیط

 21 1 20 كارشناس بهداشت عمومي

 1 1 0 بیماریها تكنسین مبارزه با

 13 10 3 بیماریها اردان مبارزه باك

 53 28 25 كارشناس مبارزه بابیماریها

 1 1 0 كارشناس حشره شناسي ومبارزه با ناقلین

 3 1 2 مربي خدمات بهداشتي



 رسته فرعي خدمات پرستاري و مامایي

 95 20 75 بهیار

4045 59/2 

 542 334 208 كمک بهیار

 618 0 618 ماما

 2159 219 1940 پرستار

 0 0 0 تكنسین اتاق عمل

 147 25 122 كاردان اتاق عمل

 149 27 122 كارشناس اتاق عمل

 0 0 0 تكنسین دیالیز

 1 0 1 تكنسین هوشبري

 103 23 80 كاردان هوشبري

 178 24 154 كارشناس هوشبري

 47 40 7 فوریتهاي پزشكي مسئول امور

 1 1 0 تكنسین فوریتهاي پزشكي

 3 3 0 كاردان فوریتهاي پزشكي

 2 2 0 كارشناس فوریتهاي پزشكي

 رسته فرعي خدمات پزشكي

 121 20 101 كارشناس اموررواني/روانشناس/روانشناس بالیني

 7 2 5 كارشناس بینائي سنجي   137

 9 6 3 كارشناس شنوائي سنجي

اي و كنترل مواد خوردني و تغذیه رسته فرعي خدمات
 آشامیدني، آرایشي وبهداشتي

 119 8 111 كارشناس تغذیه و رژیمهاي غذائي

152 2/2 
 33 12 21 بهداشتي آشامیدني وآرایشي و كارشناس موادخوردني و

 رسته فرعي خدمات توانبخشي

 54 20 34 كارشناس امورتوانبخشي،گفتاردرماني،كاردرماني

72 1/1 
 18 2 16 رشناس فیزیوتراپيكا

 رسته فرعي خدمات رادیولوژي و نوارنگاري

 13 6 7 تكنسین امورداروئي

 38 10 28 كارشناس اموردارویي 0/8 52

 1 0 1 كاردان دندانسازي

 رسته فرعي خدمات رادیولوژي و نوارنگاري

 0 0 0 تكنسین رادیولوژي

146 2/1 
 1 0 1 تكنسین نوارنگاري

 41 8 33 كاردان رادیولوژي

 104 44 60 كارشناس رادیولوژي

 هارسته فرعي مدیریت امور بیمارستان
 0/6 44 44 13 31 هاكارشناس اموربیمارستان

 1/5 101 101 33 68 سایر

 100/0 6837 6837 1516 5321 مجموع

 

 



  ى:شاغل رد رسته شغلى آموزشى و فرهنگ غير هيات علمى  آمار كاركنان 
هاي شغلي مشمول این رسته ارائیه شیده در جدول زیر آمار و اطالعات مربوط به كاركنان غیر هیأت علمي شاغل در رسته آموزشي و فرهنگي به تفكیک رشته

 است.  

 
 

 1395برحسب  رسته آموزشي و فرهنگي به تفكیک رشته شغلي و جنسیت طي سال ن غیر هیات علمي شاغل كاركنا آمار - 11جدول
 

 كل مرد زن رشته شغلي

 1 1 0 مدیرامورآموزشي

 1 0 1 مدیرامورفرهنگي

 12 3 9 كارشناس امور آموزشي

 21 2 19 كارشناس امور دانشجویان

 7 4 3 كارشناس امور فرهنگي

 36 5 31 كارشناس امور پژوهشي

 2 1 1 كارشناس امورآموزشي و پژوهشي

 30 5 25 كارشناس امورفوق برنامه

 6 2 4 امور ورزشي كارشناس

 62 7 55 كارشناس خدمات آموزشي

 6 2 4 كارشناس سمعي وبصري

 5 1 4 كارشناس امور آموزش عالي

 1 0 1 كاردان امورآموزشي

 0     كاردان اموردانشجویان

 5 1 4 كاردان امورفوق برنامه

 8 0 8 كاردان خدمات آموزشي

 2 2 0 كاردان سمعي و بصري

 1 0 1 ومي كاردان روابط عم

 7 2 5 كمک كارشناس امور فوق برنامه

 1 0 1 كمک كارشناس امور فرهنگي

 1 1 0 كمک كارشناس امور دانشجویان

 1 0 1 كمک كارشناس امور آموزشي

 1 0 1 كمک كارشناس امور ورزشي

 6 2 4 كمک كارشناس خدمات آموزشي

 4 2 2 كمک كارشناس سمعي وبصري

 1 1 0 بین المللي دانشگاهي كمک كارشناس همكاریهاي

 3 3 0 متصدي سمعي و بصري

 1 0 1 متصدي امورآموزشي

 1 0 1 مسئول خدمات اداري

 63 6 57 كتابدار

 33 0 33 كودكیار

 1 0 1 ناظمه

 3 0 3 سایر

 333 53 280 مجموع

 
 
 
 
 

 



 شاغل رد رسته شغلى ادارى و مالى:غير هيات علمى  آمار كاركنان 
 

 برحسب رسته اداري و مالي   دردانشگاه واني كاركنان غیر هیات علمي شاغلوزیع فرات -12جدول 
 1395به تفكیک رشته شغلي و جنسیت طي سال 

 
 كل مرد زن رشته شغلي

 2 2 0 مدیر اداري و مالي

 1 1 0 رئیس اموراداري

 1 1 0 رئیس دفتر

 3 1 2 بازرس

 260 64 196 مسئول خدمات اداري

 105 93 12 ماليمسئول خدمات 

 47 10 37 مسئول دفتر

 11 5 6 مسئول گزینش

 1 0 1 مسئول انبار

 2 2 0 مسئول چاپ وانتشارات

 40 17 23 كارشناس اموراداري

 2 0 2 كارشناس بررسي اسنادومدارك

 16 7 9 كارشناس برنامه و بودجه

 1 1 0 كارشناس  برنامه ریزي وآموزش مدیریت دولتي

 1 1 0 الي كارشناس امورم

 1 0 1 كاردان امورایثارگر

 320 126 194 حسابدار

 93 41 52 كارگزین

 28 3 25 ماشین نویس

 5 4 1 مامور حراست

 9 2 7 مترجم

 350 153 197 متصدي اموردفتري

 17 6 11 متصدي اموردفتري وبایگاني

 1 0 1 متصدي جمع آوري مدارك و اسناد

 2 2 0 متصدي حضوروغیاب

 1 1 0 اموال متصدي

 22 16 6 صندوقدار

 26 5 21 اپراتور

 1 1 0 بایگان

 2 0 2 تحقیقگر

 172 22 150 منشي

 6 6 0 كارپرداز

 2 2 0 انباردار

 3 2 1 سایر

 1554 597 957 مجموع

 
 
 



 شاغل رد رسته شغلى امور اجتماعى:غير هيات علمى  آمار كاركنان 
 

 مي شاغل در دانشگاه برحسب رسته اموراجتماعيكاركنان غیر هیات عل آمار -13جدول 
 1395تفكیک رشته شغلي و جنسیت طي سال به  

 

 كل مرد زن رشته شغلي

 4 2 2 تكنیسین آمار

 2 1 1 كاردان روابط عمومي

 1 1 0 كاردان حقوقي

 14 3 11 كارشناس آمارموضوعي

 14 8 6 كارشناس حقوقي

 14 3 11 كارشناس روابط عمومي

 3 1 2 جتماعيمددكارا

 52 19 35 مجموع
 
 
 
 
 
 

 شاغل رد رسته کشاورزى و محيط زيست:غير هيات علمى آمار كاركنان 
گیرد، دانشگاه در این رسته تقریباً نیروي با توجه به اینكه عمده خدمات مربوط به كشاورزي و نگهداري فضاهاي سبز دانشگاه توسط نیروهاي شركتي صورت مي

 س امورباغباني در این رسته شغلي شاغل خدمت مي باشند.، فقط یک نفر كارشنا1395و طي سال انساني نداشته است 

 

  
 1395كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه برحسب رسته كشاورزي و محیط زیست به تفكیک رشته شغلي و جنسیت طي سال آمار  -14جدول 

 كل مرد زن رشته شغلي

 1 1 0 كارشناس امور باغباني

 1 1 0 مجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شاغل رد رسته شغلى خدمات:غير هيات علمى  آمار كاركنان 
 

 1395شغلي و جنسیت طي سال كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه  برحسب رسته خدمات به تفكیک رشته  آمار - 15جدول 
 

 جمع مرد زن رشته شغلي

 9 9 0 آشپز

 4 4 0 كمک آشپز

 5 5 0 الكتریسین

 13 8 5 بیماریار

 1264 927 337 پیشخدمت

 40 28 12 تلفنچي

 90 54 36 خدمتگزار

 1 0 1 دوزنده

 31 31 0 تندروسنگین -راننده وسائل نقلیه تندروسبک 

 10 10 0 رختشوي واطوكش

 1 1 0 سرایدار

 4 4 0 متصدي چاپ و تكثیر

 8 6 2 متصدي خدمات عمومي

 2 2 0 مكانیسین

 16 16 0 نامه رسان

 3 1 2 نظافتچي

 431 430 1 نگهبان

 2 2 0 باغبان

 1 1 0 رنگ كارساختمان

 1 1 0 لوله كش

 108 108 0 تكنسین تاسیسات -تاسیسات

 6 5 1 سایر

 2050 1653 397 مجموع

 
 
 
 
 
 

 



 شاغل رد رسته شغلى فناورى اطالعات: غير هيات علمى  آمار كاركنان
 

 
 یات علمي شاغل در دانشگاه  برحسب رسته فناوري اطالعات كاركنان غیر هآمار - 16جدول 

 1395تفكیک رشته شغلي و جنسیت طي سال هب
 

 كل مرد زن رشته شغلي

 21 4 17 اپراتور

 4 1 3 برنامه نویس سیستم

 9 6 3 كاردان شبكه

 1 0 1 كاردان امور سخت افزار رایانه

 2 2 0 كادران كامپیوتر

 2 1 1 رایانهكارشناس امور سخت افزار 

 4 1 3 كارشناس امورفرابري داده ها

 6 1 5 كارشناس تحلیلگر سیستم

 1 0 1 كارشناس جمع آوري اطالعات

 13 2 11 كارشناس رایانه

 38 10 28 كارشناس شبكه

 5 2 3 كارشناس كامپیوتر

 1 1 0 تكنسین فرابري داده ها

 5 5 0 تكنسین رایانه

 1 1 0 سایر

 113 37 76 مجموع

 
 
 
 



 
 شاغل رد رسته شغلى فنى و مهندسى:غير هيات علمى  آمار كاركنان 

 كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه  برحسب رسته فني و مهندسي  آمار -17جدول 
 1395سالبه تفكیک رشته شغلي و جنسیت طي  

 

 كل مرد زن رشته شغلي

 2 1 1 تكنیسین برق

 23 23 0 تكنیسین تاسیسات

 3 3 0 ین تجهیزات پزشكيتكنیس

 1 1 0 تكنیسین فني وسایل سمعي وبصري

 1 1 0 تكنسین راه و ساختمان

 1 1 0 كاردان برق

 1 1 0 كاردان تاسیسات

 1 1 0 كاردان تجهیزات پزشكي

 4 4 0 كاردان راه وساختمان

 1 0 1 كارشناس عمران

 1 1 0 كارشناس برق وتاسیسات

 1 0 1 كارشناس معماري داخلي

 2 1 1 مهندس برق

 3 3 0 مهندس تاسیسات

 6 2 4 مهندس تجهیزات پزشكي

 8 5 3 مهندس راه وساختمان

 59 48 11 مجموع
 
 
 
 
 

 

  



گاه رب حسب  واحدغير هيات علمى  آمار كاركنان   حل خدمت:م دانش
بندي كرد. بر این اساس طي سال كلي به شرح جدول زیر طبقه توان بر حسب واحد محل خدمت به نه گروهطور عمده كاركنان شاغل در دانشگاه را ميبه 

هاي درصد در بیمارستان 8/25ها، و درصد در دانشكده6/11ها و درصد در معاونت8/22دانشگاه  غیر هیات علمي  نفر كارمند 10999، از مجموع 1395
اند. شایان ذكراست زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه شامل مدیریت درماني دانشگاهي تابعه شاغل بوده درصد درمراكزآموزشي و6/96 غیرآموزشي و
اداره كارآفریني مي باشد .  ، مدیریت امور حقوقي و ارزیابي عملكرد ، مدیریت حراست ، مدیریت گزینش، مدیریت بازرسي و ، مدیریت روابط عمومي دفترریاست

 با مطالعه جدول زیر اطالعات بیشتري كسب خواهید نمود.
 

 1395كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه بر حسب واحدمحل خدمت به تفكیک جنسیت طي سال آمار -18ل جدو

 

 واحدمحل خدمت
 درصد تعداد

 ↓كل ←مرد ←زن كل مرد زن

 8/6 8/0 0/6 355 314 41 حوزه ریاست وزیرمجموعه

 22/8 12/5 10/3 1217 490 727 معاونتها

 11/6 6/7 4/9 608 264 344 هادانشكده

 0/5 0/2 0/3 30 9 21 انستیتو غدد

 96/6 48/3 48/3 5314 1895 3419 مراكزآموزشي ودرماني

 25/8 11/6 14/2 1462 455 1007 ها بیمارستان

 23/3 9/1 14/2 1365 357 1008 شبكه هاي بهداشت ودرمان

 10/7 3/5 7/2 648 139 509 مراكزبهداشت

 100/0 100/0 100/0 10999 3923 7076 مجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



گاه: غير هيات علمى  آمار كاركنان گاه  ردهشت معاونت  دانش  دانش
 دارو از نظر موقعیت ساختماني خارج از محدوده ستاددانشگاه مي باشند.  غذاو كاركنان شاغل در سه معاونت درمان، بهداشت و

 

 1395معاونت ها به تفكیک جنسیت طي  سال  كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه برحسبآمار - 19جدول 
 

 معاونت ها
 درصد تعداد

 ↓كل ←مرد ←زن كل مرد زن

 21/5 6/1 15/5 134 35 99 معاونت درمان

 11/3 3/1 8/1 70 18 52 معاونت آموزشي

 15/8 6/2 9/5 97 36 61 معاونت بهداشتي

 3/8 2/2 1/6 23 13 10 معاونت بین الملل

 18/7 6/2 12/5 116 36 80 معاونت غذا و دارو

 29/4 22/7 6/7 174 131 43 معاونت تحقیقات و فناوري

 41/0 21/1 19/9 249 122 127 معاونت دانشجویي وفرهنگي

 58/5 32/4 26/1 354 187 167 ریزي منابعمعاونت توسعه مدیریت و برنامه

 100/0 100/0 100/0 1217 578 639 مجموع

 
 
 
 
 

 1395تحصیلي طي سال كنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه برحسب معاونت ها به تفكیک مقطعكار آمار -20جدول 
 

 معاونت ها

 مقطع تحصیلي

 مجموع
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ني 
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كا

سي 
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التر 
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ي
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دك

 

 134 19 19 59 8 20 9 معاونت درمان

 70 1 13 33 2 18 3 معاونت آموزشي

 97 19 15 43 6 5 9 بهداشتيمعاونت 

 23 0 4 14 0 2 3 معاونت بین الملل

 116 34 27 32 6 13 4 معاونت غذا و دارو

 174 14 43 69 7 29 12 معاونت تحقیقات و فناوري

 249 9 34 59 17 54 76 معاونت دانشجویي وفرهنگي

 354 8 67 102 27 80 70 ریزي منابعمعاونت توسعه مدیریت و برنامه

 1217 104 222 411 73 221 186 جموعم

 
 
 
 

 1395ها به تفكیک نوع استخدام طي سال كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه برحسب معاونت آمار -21جدول 
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 134 0 1 29 11 0 0 3 5 8 77 معاونت درمان

 70 0 1 18 8 0 0 3 3 1 36 معاونت آموزشي

 97 0 0 14 3 0 0 8 1 0 71 معاونت بهداشتي

 23 0 0 6 8 0 0 0 1 1 7 معاونت بين الملل

 116 0 0 19 6 0 0 25 1 6 59 معاونت غذا و دارو

 174 0 1 50 27 0 4 19 6 2 65 معاونت تحقيقات و فناوری

 249 0 0 145 35 0 1 4 8 1 55 معاونت دانشجويي وفرهنگي

 354 1 1 137 47 0 0 3 5 1 159 ريزی منابعمعاونت توسعه مديريت و برنامه

 1217 1 4 418 145 0 5 65 30 20 529 مجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

گاه:غير هيات علمى  ركنان شاغل كا  رد دانشکده اه وانستیتو  دانش
 51/0اند. كه هاوانستیتو شاغل بودهنفر از كاركنان دانشگاه، در دانشكده 638دهد كه در مجموع نشان مي 1395بررسي اطالعات كاركنان دانشگاه طي سال 

ها در اند. اطالعات مشابه مربوط به هر یک از دانشكدهمتابولیسم مشغول فعالیت بوده ریز و عدد درون درصد در انستیتو  0/5درصد آنها در دانشكده پزشكي ، 
 جداول زیر ارائه شده است.

 
 1395كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه برحسب دانشكده ها/ انستیتو به تفكیک جنسیت طي سال  آمار -22جدول 

 

 نام دانشكده
 درصد تعداد

 ↓كل ←مرد ←زن كل مرد زن

 50/6 25/1 25/5 163 68 95 پزشكي

 18/0 10/0 8/1 57 27 30 بهداشت

 27/4 14/8 12/6 87 40 47 پیراپزشكي

 27/8 15/1 12/6 88 41 47 علوم توانبخشي

 23/6 9/6 14/0 78 26 52 پرستاري و مامایي

 2/3 1/5 0/8 7 4 3 فناوریهاي نوین پزشكي

 19/7 9/2 10/5 64 25 39 علوم رفتاري و سالمت روان

 19/9 11/1 8/9 63 30 33 مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 0/9 0/4 1/3 6 1 5 طب سنتی 

 0/5 3/3 5/6 30 9 21 انستیتوغدددرون ریزو متابولیسم

 100/0 96/3 100/0 643 271 372 مجموع

 
 
 
 

 1395كده ها/ انستیتو به تفكیک مقطع تحصیلي طي سال كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه برحسب دانش آمار  - 23جدول 

 نام دانشكده

 مقطع تحصیلي
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 163 0 29 63 21 22 28 پزشكي

 57 0 9 17 1 19 11 بهداشت

 87 1 19 26 4 22 15 پیراپزشكي

 88 1 10 21 2 32 22 علوم توانبخشي

 78 0 7 19 2 20 30 پرستاري و مامایي

 7 1 1 3 1 1 0 فناوریهاي نوین پزشكي

 64 3 15 22 3 16 5 علوم رفتاري و سالمت روان

 63 1 7 16 3 22 14 مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 6 1 1 4 0 0 0 طب سنتي

 30 2 2 10 5 6 5 انستیتوغدددرون ریزو متابولیسم

 643 10 100 201 42 160 130 مجموع



 
 1395كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه برحسب دانشكده ها/ انستیتو به تفكیک نوع استخدام طي سال آمار - 24جدول 
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 163 2 44 31 0 0 8 7 1 70 پزشكي

 57 0 25 8 0 0 4 1 2 17 بهداشت

 87 0 30 9 0 0 4 0 0 44 پیراپزشكي

 88 0 50 6 0 0 2 1 1 28 علوم توانبخشي

 78 0 44 4 0 0 0 2 0 28 پرستاري و مامایي

 7 0 1 3 0 0 0 1 0 2 فناوریهاي نوین پزشكي

 64 0 22 11 0 1 2 0 0 28 علوم رفتاري و سالمت روان

 63 0 31 9 0 0 3 0 1 19 مدیریت و اطالع رساني پزشكي

 6 0 0 0 0 1 4 0 0 1 طب سنتي

 30 0 11 5 0 0 2 3 1 8 درون ریزو متابولیسم انستیتوغدد

 643 0 258 86 0 2 29 15 6 245 مجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 وردمانى بيمارستانهاومراکزآموزشى رد  علمى هيات غير شاغل نانكارك  آمار
 

كه در بیمارستانهاي دانشگاه  طور كلي افرادياند. بهبیمارستان تابعه دانشگاه، شاغل بوده 17علمي دانشگاه در نفر از كاركنان غیر هیأت  6776، 1395طي سال 
هاي بهداشتي درماني از قبیل پرستاري نمایند. عدة زیادي از این كاركنان در پستعمده فعالیت مي رستهعلمي شاغل هستند، در دو به عنوان كاركنان غیرهیأت
 باشند. هاي فني و پشتیباني مشغول به فعالیت ميهاي پیراپزشكي فعال بوده و بخش كمتري از آنها در رستهو سایر امور وابسته به رشته

 
 1395به تفكیک جنسیت طي سال  هازآموزشي و درماني و بیمارستانمراكمجتمع ، در مي شاغل ن غیر هیات علكاركنا آمار - 25جدول 

 

 هامجتمع  / مراكزآموزشي و درماني / بیمارستان

 مجموع جنسیت

 ↓درصد تعداد مرد زن

 18/0 1221 447 774 مجتمع آموزشي و درماني پژوهشي حضرت رسول اكرم )ص(

 10/4 704 222 482 گرمركز آموزشي و درماني فیروز

 6/0 409 47 362 مركز آموزشي و درماني شهید اكبر آبادي

 7/8 527 182 345 مركز آموزشي و درماني فیروزآبادي 

 3/5 235 109 126 مركز آموزشي و درماني روانپزشكي ایران

 5/2 349 139 210 مركزآموزشي و درماني شفایحیائیان

 4/7 316 81 235 اصغر )ع( مركز آموزشي و درماني حضرت علي

 5/7 384 174 210 مركز آموزشي و درماني شهید مطهري

 2/8 193 59 134 مركز آموزشي و درماني حصرت فاطمه )س(  

 6/5 440 183 257 مركز آموزشي و درماني شهید هاشمي نژاد

 7/9 536 252 284 مركز آموزشي و درماني شهداي هفتم تیر 

 6/0 406 121 285 )ع( شهریار بیمارستان امام سجاد

 4/3 289 86 203 بیمارستان حضرت فاطمه )س( رباط كریم 

 5/4 365 148 217 بیمارستان  شهداي یافت آباد 

 3/4 228 65 163 بیمارستان لوالگر

 1/4 97 26 71 بیمارستان كودكان شهید فهمیده

 1/1 77 9 68 بیمارستان امام حسین )ع( بهارستان

 100/0 6776 2350 4426 مجموع
 

 
  



 1395تفكیک مقطع تحصیلي طي سالها به زآموزشي و درماني و بیمارستانمراكیر هیات علمي شاغل در مجتمع،كاركنان غ آمار - 26
 
 

 هامجتمع  / مراكزآموزشي و درماني / بیمارستان

 مقطع تحصیلي

دكتراي  مجموع
فوق 
 تخصص

دكتراي 
 تخصص

دكتراي 
Ph.D 

دكتراي 
 ه ايحرف

كارشناسي 
 ارشد

 زیردیپلم دیپلم كارداني كارشناسي

 1221 182 325 98 574 29 4 1 6 2 مجتمع آموزشي و درماني پژوهشي حضرت رسول اكرم )ص(

 704 29 197 45 411 13 5 0 2 2 مركز آموزشي و درماني فیروزگر

 409 74 58 23 240 11 0 0 3 0 مركز آموزشي و درماني شهید اكبر آبادي

 527 73 107 51 222 12 7 0 47 8 مركز آموزشي و درماني فیروزآبادي 

 235 26 69 7 114 14 4 0 1 0 مركز آموزشي و درماني روانپزشكي ایران

 349 64 68 28 175 8 0 0 5 1 مركزآموزشي و درماني شفایحیائیان

 316 34 73 16 175 14 3 0 1 0 مركز آموزشي و درماني حضرت علي اصغر )ع(

 384 67 91 26 172 12 10 0 6 0 مركز آموزشي و درماني شهید مطهري

 193 13 31 11 120 8 9 0 1 0 مركز آموزشي و درماني حصرت فاطمه )س(  

 440 64 105 53 202 14 2 0 0 0 مركز آموزشي و درماني شهید هاشمي نژاد

 536 77 150 40 224 12 6 0 26 1 مركز آموزشي و درماني شهداي هفتم تیر 

 406 59 50 24 226 12 6 0 28 1 بیمارستان امام سجاد)ع( شهریار 

 289 33 31 24 155 3 7 0 36 0 بیمارستان حضرت فاطمه )س( رباط كریم 

 365 55 64 36 159 7 11 0 28 5 بیمارستان  شهداي یافت آباد 

 228 22 46 14 99 7 11 0 25 4 بیمارستان لوالگر

 97 15 14 3 47 5 5 0 5 3 ن شهید فهمیدهبیمارستان كودكا

 77 0 1 11 56 2 5 0 2 0 بیمارستان امام حسین )ع( بهارستان

 مجموع
27 222 1 95 183 3371 510 1480 887 6776 

 
  



 1395ال تفكیک نوع استخدام طي س ها بهزآموزشي و درماني و بیمارستانمراكمجتمع،در كاركنان غیر هیات علمي شاغل امار - 27جدول 
 

 هامجتمع  / مراكزآموزشي و درماني / بیمارستان

 نوع استخدام

 مجموع
 رسمي

رسمي 
 آزمایشي

 طرحي پیماني
ضریب 

K 

مشمول 
قانون 
 كار

قرارداد 
 حرفه اي

قرارداد  
غیر 
 حرفه اي

 1221 458 127 8 6 144 34 35 409 مجتمع آموزشي و درماني پژوهشي حضرت رسول اكرم )ص(

 704 243 126 0 4 121 6 25 179 ي و درماني فیروزگرمركز آموزش

 409 134 33 0 1 99 4 7 131 مركز آموزشي و درماني شهید اكبر آبادي

 527 166 33 0 14 73 7 26 208 مركز آموزشي و درماني فیروزآبادي 

 235 88 21 0 0 28 6 9 83 مركز آموزشي و درماني روانپزشكي ایران

 349 127 19 0 2 49 4 17 131 شفایحیائیان مركزآموزشي و درماني

 316 102 19 0 0 42 14 14 125 مركز آموزشي و درماني حضرت علي اصغر )ع(

 384 149 24 0 1 36 32 14 128 مركز آموزشي و درماني شهید مطهري

 193 40 11 0 0 35 4 20 83 مركز آموزشي و درماني حصرت فاطمه )س(  

 440 190 78 0 0 14 27 39 92 هید هاشمي نژادمركز آموزشي و درماني ش

 536 216 34 0 4 61 3 36 182 مركز آموزشي و درماني شهداي هفتم تیر 

 406 96 25 0 6 55 45 34 145 بیمارستان امام سجاد)ع( شهریار 

 289 58 27 0 17 62 11 24 90 بیمارستان حضرت فاطمه )س( رباط كریم 

 365 107 42 0 6 37 9 47 117 د بیمارستان  شهداي یافت آبا

 228 56 10 0 3 34 5 2 118 بیمارستان لوالگر

 97 24 8 0 3 9 4 11 38 بیمارستان كودكان شهید فهمیده

 77 0 2 0 2 17 16 31 9 بیمارستان امام حسین )ع( بهارستان

 مجموع
2268 391 231 916 69 8 639 2254 6776 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



گاردمانى  –اهى بهداشتى رد شبكهيات علمى غير ه كاركنان شاغل   هومراکزبهداشت  دانش
در مركز بهداشت شمال غرب ،  درصدآن ها26/4اشتي شاغل مي باشند كهبهد و دو مركز در پن  شبكه بزرگ بهداشتي ، درمانينفر از كاركنان دانشگاه  2013
  یفه هستند.انجام وظمشغول   شهریارصد در شبكه بهداشت و درمان شهرستان 46/6
 

 1395مراكزبهداشتي به تفكیک جنسیت طي سال  كاركنان غیر هیات علمي شاغل در شبكه ها وآمار  -28جدول 
 

 شبكه هاو مراكزبهداشتي 
 درصد تعداد

 ↓كل ←مرد ←زن كل مرد زن
 27/2 16/7 10/5 242 83 159 شبكه بهداشت و درمان رباط كریم

 22/5 9/1 13/4 248 45 203 شبكه بهداشت و درمان بهارستان

 46/6 23/8 22/8 464 118 346 شبكه بهداشت و درمان شهریار

 27/8 16/7 11/1 251 83 168 شبكه بهداشت و درمان مالرد

 14/3 5/6 8/7 160 28 132 شبكه بهداشت و درمان قدس

 35/1 16/9 18/2 360 84 276 مركز بهداشت غرب تهران

 26/4 11/1 15/4 288 55 233 مركز بهداشت شمال غرب

 100/0 100/0 100/0 2013 496 1517 مجموع

 
 

 1395طي سال هاو مراكزبهداشتي به تفكیک مقطع تحصیليشبكهدر ن غیر هیات علمي شاغل كاركنا آمار - 29جدول 

 

 شبكه هاو مراكزبهداشتي 

 مقطع تحصیلي

دكتراي  مجموع
 تخصص

دكتراي 
Ph.D 

دكتراي 
 حرفه اي

كارشناسي 
 رشدا

 دیپلم كارداني كارشناسي
 زیر
 دیپلم

 242 21 51 25 115 8 22 0 0 شبكه بهداشت و درمان رباط كریم 

 248 18 38 19 140 12 21 0 0 شبكه بهداشت و درمان بهارستان 

 464 51 76 43 230 24 39 0 1 شبكه بهداشت و درمان شهریار

 251 19 66 19 117 10 20 0 0 شبكه بهداشت و درمان مالرد 

 160 10 13 9 104 7 17 0 0 شبكه بهداشت و درمان قدس 

 360 37 25 54 163 24 55 0 2 مركز بهداشت غرب تهران 

 288 13 20 36 152 19 47 1 0 مركز بهداشت شمال غرب 

 2013 169 289 205 1021 104 221 1 3 مجموع

 
 

 1395مراكزبهداشتي به تفكیک مقطع تحصیلي طي سال هاوشبكه غیر هیات علمي شاغل دركاركنان  آمار -30جدول 
 

 شبکه ها ومراکزبهداشتی
 رسمي

رسمي 
 آزمایشي

 طرحي پیماني
ضریب 

K 

قرارداد 
 حرفه اي

قرارداد  غیر 
 حرفه اي

 مجموع

 242 39 15 0 77 5 18 88 شبكه بهداشت و درمان رباط كریم 

 248 45 14 0 98 6 11 74 شبكه بهداشت و درمان بهارستان 

 464 58 20 1 149 13 26 197 شبكه بهداشت و درمان شهریار

 251 30 27 0 79 6 16 93 شبكه بهداشت و درمان مالرد 

 160 20 12 0 72 2 6 48 شبكه بهداشت و درمان قدس 

 360 51 17 0 94 3 7 188 مركز بهداشت غرب تهران 

 288 27 13 0 78 3 11 156 مركز بهداشت شمال غرب 

 2013 270 118 1 647 38 95 844 جمع

 



 و باالرت هب تفکيک رشته تحصيلى داراى مدرك دكتراى  حرفه اى غير هيات علمى  آمار كاركنان
نفر 78نفر دندانپزشكي عمومي، 78نفر پزشک عمومي،  247اي و باالتر، نفر كاركنان دانشگاه با مدرك تحصیلي دكتراي حرفه 689 ، از مجموع1395طي سال 
نفر بوده است. اطالعات بیشتر در جدول زیر خالصه  8آزمایشگاهي  اند. همچنین تعداد دارندگان مدرك دكتراي علومنفر دامپزشک بوده 4ز عمومي و داروسا

 شده است.
 

 
 1395كاركنان غیر هیات علمي شاغل در دانشگاه برحسب مدرك دكتراي و باالتر  به تفكیک رشته تحصیلي در سال آمار - 31جدول 

 

 تعداد رشته تحصیلي تعداد رشته تحصیلي

 8 ارتوپدي 2 جراحي قلب وعروق

 5 ارولوژي 5 جراحي پالستیک و ترمیمي

 0 انگل شناسي 1 جراحي دهان وفک وصورت

 1 آسم وآلرژي 19 جراحي عمومي

 4 آسیب شناسي 2 جراحي مغزواعصاب

 7 چشم پزشكي 78 داروسازي عمومي

 2 خون وسرطان 31 انهاي كودكاطفال و بیماري

 2 نفرولوژي  78 دندانپزشكي عمومي

 4 دامپزشكي 5 غدد داخلي ومتابولیسم

 3 رادیوتراپي 2 مدیریت خدمات بهداشتي درماني

 3 رادیولوژي 26 بیماریهاي زنان وزایمان

 5 روانپزشكي 1 بیوشیمي بالیني

 1 روماتولوژي 23 هاي داخليبیماري

 1 شناسي سم 8 هاي عفونيبیماري

 9 طب اورژانس 18 هاي قلب وعروقبیماري

 1 طب كار 5 هاي مغز و اعصاببیماري

 2 طب سنتي 3 توانبخشي وطب فیزیكي

 2 نورولوژي 1 پاتوبیولوژي

 1 پوست 1 پرتوشناسي

 2 تغذیه 1 پرتودرماني

 1 گوارش 1 مدیریت دولتي

 37 بیهوشي 2 پزشكي ورزشي

 247 موميپزشكي ع 4 پزشكي اجتماعي

   پزشكي قانوني 8 علوم آزمایشگاهي
 1 پزشكي هسته اي 7 گوش وحلق وبیني

 1 روانپزشک اطفال 1 اعصاب اطفال

 1 مددكاراجتماعي 1 آمارزیستي

 1 فارماكولوژي 1 عفوني اطفال

 1 جراح توراكس 1 روانشناس

 689 مجموع

 
 
 
 




