
 ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه

  ١٣٩٦ ک�یات ���وط � آمار ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه �ی سال-1
 1396بر حسب جنسیت در سال   توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه -1-1جدول

 درصد تعداد جنسیت

 56,7 506 مرد

 43,3 386 زن

 100,0 892 کل
 

 �ه ع��ی:آمار ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه � �سب ��ت 
 1396بر حسب مرتبه علمی در سال  توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه -2-1جدول 

 مرتبه علمی
 درصد تعداد

 کل  ←زن ←مرد کل زن مرد

 6/3 8/8 4/3 56 34 22 مربی

 57/4 62/7 53/4 512 242 270 استادیار

 24/2 19/9 27/5 216 77 139 دانشیار

 12/1 8/5 14/8 108 33 75 استاد

 100/0 43/3 56/7 892 386 506 مجموع

  درصد گیري ستونی:  ↓درصد گیري سطري :  ←                     
 

  



 

���ی�ی:
 آمار ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه � اساس آ���ن �درک 

 1396 درسال لیمدرك تحصیی دانشگاه بر حسب توزیع فراوانی اعضاي هیأت علم -3-1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درصد گیري ستونی:  ↓درصد گیري سطري                   -
 

م:   آمار ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه � �سب �وع ا���دا
 1396 توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه بر حسب نوع استخدام در سال -4-1جدول 

 نوع استخدام
 درصد ادتعد

 کل  ←زن ←مرد کل زن مرد

 21/2 29/3 15/0 189 113 76 مشمولین قانون تعهدات

 0/3 0/8 0/0 3 3 0 قردادي

 0/4 0/0 0/8 4 0 4 1مشمول ماده 

 27/5 25/4 29/1 245 98 147 پیمانی

 12/3 10/9 13/4 110 42 68 رسمی آزمایشی

 38/2 33/7 41/7 341 130 211 رسمی قطعی

 100/0 43/3 56/7 892 386 506 عمجمو

  درصد گیري ستونی:  ↓درصد گیري سطري :  ←                 
  

 مدرك تحصیلی
 درصد تعداد

 کل  ←زن ←مرد کل زن مرد

ارشدکارشناسی  18 35 53 3/6  9/1  5/9  

حوزوي التتحصی  3 0 3 0/6  0/0  0/3  

ايحرفهدکتراي  1 0 1 0/2  0/0  0/1  

تخصصی بورد پره  11 15 26 2/2  3/9  2/9  

و تخصصی دکتراي  Ph.D 398 281 679 78/7 72/8 76/1 

تخصصفوق  75 55 130 14/8  14/2  14/6  

56/7 892 386 506 مجموع  43/3  100/0  



 

 

م و � �سب ��ت�ه ع��ی:  آمار ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه � �ف�یک �وع ا���دا
 

 1396سال به تفکیک نوع استخدام و بر حسب مرتبه علمی در  توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه -5-1جدول 

 نوع استخدام
 مرتبه علمی

 مجموع
 استاد دانشیار استادیار مربی

 189 0 0 183 6 مشمولین قانون تعهدات

 3 0 0 3 0 قراردادي 

 4 0 0 4 0 1مشمول ماده 

 245 0 20 211 14 پیمانی

 110 3 77 27 3 رسمی آزمایشی

 341 105 119 84 33 رسمی

 892 108 216 512 56 مجموع

 
 

���ی�ی:آ
م و � �سب �درک   مار ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه � �ف�یک �وع ا���دا

 
 1396به تفکیک نوع استخدام و بر حسب مدرك تحصیلی در سال  توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه -6-1جدول 

 نوع استخدام
کارشناسی 

 ارشد
تحصیالت 

 حوزوي
دکتراي 

 ايحرفه

دکتراي 
 تخصصی

 Ph.Dو 

د پره بور
 تخصصی

فوق 
 تخصص

 مجموع

 51 26 16 3 0 0 6 مشمولین قانون تعهدات

 3 0 1 2 0 0 0 قراردادي

 142 0 1 141 0 0 0 1مشمول ماده 

 245 34 6 192 0 1 12 پیمانی

 110 14 1 93 1 0 1 رسمی آزمایشی

 341 56 1 248 0 2 34 رسمی

 892 130 26 679 1 3 53 مجموع
 

  



 

���ی�ی و � �سب ��ت�ه ع��ی:آمار ا�ضای �یأت ع� 
 �ی دا�ه � �ف�یک �درک 

 1396و بر حسب مدرك تحصیلی در سال  توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه به تفکیک مرتبه علمی -7-1جدول 

 مرتبه علمی
کارشناسی 

 ارشد
تحصیالت 

 حوزوي
دکتراي 

 ايحرفه

دکتراي 
 تخصصی

 Ph.Dو 

پره بورد 
 تخصصی

فوق 
 تخصص

 عمجمو

 108 20 0 88 0 0 0 استاد
 216 42 0 174 0 0 0 دانشیار
 512 68 24 416 0 2 2 استادیار
 56 0 2 1 1 1 51 مربی

 892 130 26 679 1 3 53 مجموع
 

ل �د�ت و ���یت:
��

 آمار ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه � �سب 
 1396و جنسیت در سال توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه بر حسب محل خدمت  -8-1جدول 

 محل خدمت
 درصد تعداد

 کل ←زن ←مرد کل زن مرد
 3/9 4/4 3/6 35 17 18 دانشکده بهداشت

 5/3 11/1 0/8 47 43 4 دانشکده پرستاري و مامایی
 66/5 59/1 72/1 593 228 365 دانشکده پزشکی(علوم پایه و بالینی)

 3/7 2/8 4/3 33 11 22 دانشکده پیراپزشکی
 6/6 6/2 6/9 59 24 35 کده توانبخشیدانش

 2/5 2/1 2/8 22 8 14 دانشکده علوم رفتاري وسالمت روان
 3/6 3/6 3/6 32 14 18 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 0/9 0/8 1/0 8 3 5 دانشکده فناوریهاي نوین پزشکی
 3/6 5/4 2/2 32 21 11 معاونت تحقیقات
 0/4 0/5 0/4 4 2 2 معاونت آموزشی

 0/8 1/0 0/6 7 4 3 معاونت بین الملل
 0/8 1/3 0/4 7 5 2 انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
 0/7 0/8 0/6 6 3 3 مرکزتحقیقات گوش وحلق وبینی

 0/8 0/8 0/8 7 3 4 موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی ومکمل

 100/0 43/3 56/7 892 386 506 مجموع

 

 

 



���ی�ی:آمار ا�ضای �یأت ع 
ل �د�ت و �درک 

��
 ��ی دا�ه � �سب 

 

 1396توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه بر حسب محل خدمت و مدرك تحصیلی در سال  -9-1جدول 

 محل خدمت

 مدرك تحصیلی

 مجموع

ی 
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رش
کا

شد
ار

 

ت 
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حص
ت

وي
حوز

ي  
ترا

دک رفه
ح

ي  اي
ترا

دک
صی

خص
ت

رد  
 بو

پره
صی

خص
ت

ص 
خص

ق ت
فو

 

 35 0 0 33 0 0 2 اشتدانشکده بهد

 47 0 0 22 0 0 25 دانشکده پرستاري و مامایی

 593 123 24 440 0 3 3 دانشکده پزشکی(علوم پایه و بالینی)

 33 0 0 28 1 0 4 دانشکده پیراپزشکی

 59 0 0 44 0 0 15 دانشکده توانبخشی

 22 0 1 21 0 0 0 دانشکده علوم رفتاري وسالمت روان

 32 0 0 28 0 0 4 اطالع رسانی پزشکیدانشکده مدیریت و 

 8 0 0 8 0 0 0 دانشکده فناوریهاي نوین پزشکی

 32 1 0 31 0 0 0 معاونت تحقیقاتی

 4 0 0 4 0 0 0 معاونت آموزشی 

 7 0 1 6 0 0 0 معاونت بین الملل 

 7 6 0 1 0 0 0 انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم 

 6 0 0 6 0 0 0 مرکزتحقیقات گوش وحلق وبینی
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب 

 7 0 0 7 0 0 0 اسالمی ومکمل

 892 130 26 679 1 3 53 مجموع 
 

  



 

ل �د�ت و ��ت�ه ع��ی:
��

 آمار ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه � �سب 
 

 1396علمی در سال  توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه بر حسب محل خدمت و مرتبه -10-1جدول 

 دمتمحل خ
 مرتبه علمی

 ←درصد تعداد
 استاد دانشیار استادیار مربی کل استاد دانشیار استادیار مربی

بهداشت دانشکده  2 16 8 9 35 3/6 3/1 3/7 8/4 

مامایی و پرستاري دانشکده  24 12 5 6 47 42/9 2/3 2/3 5/6 

)بالینی و پایه علوم(پزشکی دانشکده  6 348 164 75 593 10/7 68/0 75/9 70/1 

پیراپزشکی دانشکده  5 15 5 8 33 8/9 2/9 2/3 7/5 

توانبخشی دانشکده  15 28 12 4 59 26/8 5/5 5/6 3/7 

روان وسالمت رفتاري علوم دانشکده  0 16 5 1 22 0/0 3/1 2/3 0/9 

پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشکده  4 15 10 3 32 7/1 2/9 4/6 2/8 

یپزشک نوین فناوریهاي دانشکده  0 7 1 0 8 0/0 1/4 0/5 0/0 

تحقیقاتی معاونت  0 29 3 0 32 0/0 5/7 1/4 0/0 

آموزشی معاونت  0 3 0 1 4 0/0 0/6 0/0 0/9 

الملل بین معاونت  0 7 0 0 7 0/0 1/4 0/0 0/0 

متابولیسم و ریز انستیتوغدددرون  0 5 1 1 7 0/0 1/0 0/5 0/9 

وبینی وحلق گوش مرکزتحقیقات  0 4 2 0 6 0/0 0/8 0/9 0/0 
 ،طب پزشکی تاریخ مطالعات موسسه

ومکمل اسالمی  
0 7 0 0 7 0/0 1/4 0/0 0/0 

 100/0 24/2 57/4 6/3 892 107 216 512 56 مجموع

 
  



 

 آمار ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه � �سب �ن:
 

 1396ترکیب سنی اعضاي هیأت علمی دانشگاه در سال  -11-1جدول 
 درصد تعداد (سال) سن درصد تعداد سن (سال)

 4/6 41 51 1/2 11 31 تا28
32 13 1/5 52 40 4/5 
33 16 1/8 53 42 4/7 
34 25 2/8 54 21 2/4 
35 23 2/6 55 22 2/5 

 18/6 166 55تا  51جمع  9/9 88 35 تا 28 جمع
36 31 3/5 56 23 2/6 
37 32 3/6 57 20 2/2 
38 29 3/3 58 19 2/1 
39 26 2/9 59 20 2/2 
40 26 2/9 60 14 1/6 

 10/8 96 60تا  56جمع  16/1 144 40 تا 36 جمع
41 29 3/3 61 20 2/2 
42 32 3/6 62 12 1/3 
43 28 3/1 63 7 0/8 
44 32 3/6 64 8 0/9 
45 22 2/5 65 5 0/6 

 5/8 52 65تا  61جمع  16/0 143 45 تا 41 جمع
46 32 3/6 66 2 0/2 
47 32 3/6 67 8 0/9 
48 37 4/1 68 5 0/6 
49 36 4/0 69 2 0/2 
 0/6 5 75تا  70 4/9 44 50

 2/5 22 74تا  66جمع  20/3 181 50 تا 46 جمع

 892 مجموع    

 
  



 

 آمار ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه � �سب �ن و ��ت�ه ع��ی:    
 

 1396 سال علمی درتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه بر حسب سن و مرتبه  -12-1جدول 

 هاي سنیگروه
 مرتبه علمی

 مجموع
 استاد دانشیار استادیار مربی

 تعداد

 88 0 1 84 3 35تا  28
 144 0 14 127 3 40تا  36

 143 2 38 97 6 45تا  41

 181 23 59 93 6 50تا  46

 166 30 53 63 20 55تا  51

 96 29 22 32 13 60تا  56

 52 14 22 12 4 65تا  61

 18 8 6 3 1 70تا 66

 4 2 1 1 0 به باال  71

 ←درصد

 9/9 0/0 0/5 16/4 5/4 35تا  30
 16/1 0/0 6/5 24/8 5/4 40تا  36
 16/0 1/9 17/6 18/9 10/7 45تا  41
 20/3 21/3 27/3 18/2 10/7 50تا  46
 18/6 27/8 24/5 12/3 35/7 55تا  51
 10/8 26/9 10/2 6/3 23/2 60تا  56
 5/8 13/0 10/2 2/3 7/1 65تا  61
 2/0 44/4 33/3 16/7 5/6 70تا 66
 0/4 1/9 0/5 0/2 0/0 به باال  71

 مجموع
 892 108 216 512 56 تعداد

 100/0 12/1 24/2 57/4 6/3 ←درصد 

 
 

 
 

  



 

ل �د�ت و � �ف�یک �ن:
��

 ا�ضای �یأت ع��ی دا�ه � �سب 
 

 1396علمی دانشگاه بر حسب محل خدمت و به تفکیک سن در سال  توزیع اعضاي هیأت -13-1جدول 

 هاي سنیگروه

 دانشکده

 بهداشت
پرستاري و 

 مامایی
 توانبخشی پیراپزشکی پزشکی

 تعداد

 3 0 54 2 2 35تا  28
 9 7 92 4 8 40تا 36
 6 2 96 11 5 45تا  41
 13 3 126 9 7 50تا  46
 20 8 102 11 8 55تا  51
 7 12 61 8 4 60تا  56
 1 1 42 2 1 65تا  61
 0 0 16 0 0 70تا 66
 0 0 4 0 0 به باال  71

 59 33 593 47 35 مجموع

 درصد 
 

35 تا 30  5/7 4/3 9/1 0/0 5/1 
 15/3 21/2 15/5 8/5 22/9 40تا 36
 10/2 6/1 16/2 23/4 21/9 45 تا 41
 22/0 9/1 21/2 105/8 32/0 50 تا 46
 33/9 24/2 17/2 47/0 25/0 55 تا 51
 11/9 36/4 10/3 7/6 16/0 60 تا 56
 1/7 3/0 7/1 4/3 6/3 65 تا 61
 0/0 0/0 32/1 0/0 0/0 70 تا66
 0/0 0/0 0/7 0/0 0/0 باال به 71

 49/7 50/4 49/9 49/9 49/3 میانگین سن (سال)

 
 

  



 
 
 
 

 1396بر حسب محل خدمت و به تفکیک سن در سال توزیع اعضاي هیأت علمی دانشگاه  -13-1ادامه جدول 

 هاي سنیگروه

 دانشکده

 علوم رفتاري
انسیتیو غدد 
درون ریز و 
 متابولیسم

فناوریهاي 
 پزشکینوین

مدیریت و 
اطالع رسانی 

 پزشکی

 تعداد

 4 2 1 3 35تا  28
 6 2 0 5 40تا 36
 5 2 2 2 45تا  41
 5 2 2 5 50تا  46
 6 0 2 3 55تا  51
 2 0 0 2 60تا  56
 3 0 1 1 65تا  61
 1 0 0 1 70تا 66
 0 0 0 0 به باال  71

 32 8 8 22 مجموع

 درصد

 12/5 25/0 12/5 13/6 35تا  30
 18/8 25/0 0/0 36/7 40تا 36
 15/6 25/0 25/0 5/5 45تا  41
 15/6 25/0 25/0 91/7 50تا  46
 18/8 0/0 25/0 3/3 55تا  51
 6/3 0/0 0/0 61/1 60ا ت 56
 9/4 0/0 12/5 1/6 65تا  61
 2/1 0/0 0/0 2/2 70تا 66
 0/0 0/0 0/0 0/0 به باال  71

 48/6 40/7 0/9 46/3 میانگین سن (سال)

 
  



 
 
 
 

 1396 توزیع اعضاي هیأت علمی دانشگاه بر حسب محل خدمت و به تفکیک سن در سال -13-1ادامه جدول  

 هاي سنیگروه
اونت مع

 تحقیقاتی
معاونت بین 

 الملل
معاونت 
 آموزشی

 مجموع سایر

 تعداد

 88 0 2 1 3 35تا  28
 144 2 0 1 2 40تا 36
 143 2 1 0 1 45تا  41
 181 2 1 1 1 50تا  46
 166 1 2 1 0 55تا  51
 96 0 0 0 0 60تا  56
 52 0 0 0 0 65تا  61
 18 0 0 0 0 70تا 66
 4 0 0 0 0 به باال 71

 892 7 6 4 7 مجموع

 درصد

 9/9 0/0 33/3 25/0 42/9 35تا  28
 16/1 28/6 0/0 25/0 28/6 40تا 36
 16/0 28/6 16/7 0/0 14/3 45تا  41
 20/3 28/6 16/7 25/0 14/3 50تا  46
 18/6 14/3 33/3 25/0 0/0 55تا  51
 10/8 0/0 0/0 0/0 0/0 60تا  56
 5/8 0/0 0/0 0/0 0/0 65تا  61
 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 70تا 66
 0/4 0/0 0/0 0/0 0/0 به باال 71

 100/0 0/8 42/6 45/3 44/3 میانگین سن (سال)

 
  



 
 

 سال �ن و �: ٦٠آمار ا�ضای �یأت ع��ی دارای
 

 1396سال به تفکیک مرتبه علمی در  سال سن و بیشتر 60توزیع اعضاي هیأت علمی دانشگاه داراي  -14-1جدول 

 سن (سال)
 مجموع مرتبه علمی

 درصد تعداد استاد دانشیار استادیار مربی

60 1 2 5 6 14 15/9 
61 2 3 10 5 20 22/7 
62 0 4 6 2 12 13/6 
63 0 3 1 3 7 8/0 
64 0 2 3 3 8 9/1 
65 2 0 2 1 5 5/7 
66 0 1 0 1 2 2/3 
67 1 0 2 5 8 9/1 
68 0 1 2 2 5 5/7 
69 0 1 1 0 2 2/3 

74 تا 70  0 1 2 2 5 5/7 

 مجموع
 100/0 88 30 34 18 6 تعداد
 - 100/0 34/1 38/6 20/5 6/8 ←درصد 
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ی  در فراوانی نسبی اعضاي هیأت علمی دانشکده هاي دانشگاه بر حسب مرتبه علم-1-1نمودار 
1396سال 



 

 �ا�ضای �یأت ع��ی شا�ل � دا�ه-٢

�ت : ا�ضای -٢-١  �یأت ع��ی دا�ه �ھدا
 1396لی در سال توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده بهداشت  بر حسب مدرك تحصی -2 -22جدول 

 مدرك تحصیلی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 5/7 11/8 0/0 2 2 0 ارشدکارشناسی
 0/0 0/0 0/0 0 0 0 تحصیالت حوزوي

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 ايحرفهدکتراي
 0/0 0/0 0/0 0 0 0 پره بورد تخصصی

 Ph.D 18 15 33 100/0 88/2 94/3دکتراي تخصصی و 
 0/0 0/0 0/0 0 0 0 تخصصفوق

 100/0 48/6 51/4 35 17 18 مجموع
 

 1396توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده بهداشت بر حسب مرتبه علمی در سال  -2-23جدول 

 مرتبه علمی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 5/7 11/8 0/0 2 2 0 مربی
 45/7 52/9 38/9 16 9 7 استادیار
 22/9 17/6 27/8 8 3 5 دانشیار
 25/7 17/6 33/3 9 3 6 استاد

 100/0 48/6 51/4 35 17 18 مجموع
 

  



 
 

  1396توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده بهداشت بر حسب نوع استخدام در سال  -2-24جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

تعهدات قانون مشمولین  2 6 8 11/1 35/3 22/9 
1 ماده مشمول  1 0 1 5/6 0/0 2/9 
قرارداد مشمول  0 0 0 0/0 0/0 0/0 

 20/0 11/8 27/8 7 2 5 پیمانی
آزمایشی رسمی  2 2 4 11/1 11/8 11/4 

قطعی رسمی  8 7 15 44/4 41/2 42/9 

 100/0 48/6 51/4 35 17 18 مجموع
 

 

 �ی آ�وز�ی: ��وه 
 یأت علمی شاغل در دانشکده بهداشت بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی ارائه شده است.هاي زیر آمار اعضاي هدر جدول

 1396توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده بهداشت بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی در سال  -2-25جدول 

 گروه آموزشی دانشکده
 مرتبه علمی

 جمع
 استاد دانشیار استادیار مربی

 6 4 1 1 0 اشت محیطمهندسی بهد

 1 0 0 1 0 مهندسی بهداشت حرفه اي

 9 1 0 6 2 آمارزیستی

 7 3 3 1 0 اپیدمیولوژي

 7 2 2 3 0 علوم بهداشتی و تغذیه

 5 2 1 2 0 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

 35 12 7 14 2 جمع 

 
  

 



 

 �یأت ع��ی دا�ه   ��تاری و مامایی : ا�ضای   ٢- ٢
 1396وزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده پرستاري و مامایی بر حسب مدرك تحصیلی در سال ت -2 -26جدول 

 مدرك تحصیلی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

ارشدکارشناسی  2 23 25 50/0 53/5 53/2 
حوزوي تحصیالت  0 0 0 0/0 0/0 0/0 
ايحرفهدکتراي  0 0 0 0/0 0/0 0/0 

تخصصی بورد پره  0 0 0 0/0 0/0 0/0 
Ph.D و تخصصی دکتراي    2 20 22 50/0 46/5 46/8 

تخصصفوق  0 0 0 0/0 0/0 0/0 
 100/0 91/5 8/5 47 43 4 مجموع

 
 

 1396توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده پرستاري و مامایی بر حسب مرتبه علمی در سال  -2-27جدول 

 مرتبه علمی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 48/9 48/8 50/0 23 21 2 مربی

 27/7 30/2 0/0 13 13 0 استادیار

 10/6 9/3 25/0 5 4 1 دانشیار

 12/8 11/6 25/0 6 5 1 استاد

 100/0 91/5 8/5 47 43 4 مجموع

 
  



 
 

  1396توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده پرستاري و مامایی بر حسب نوع استخدام در سال  -2-28جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

تعهدات قانون مشمولین  0 8 8 0/0 18/6 17/0 

1 ماده مشمول  0 0 0 0/0 0/0 0/0 

قرارداد مشمول  0 0 0 0/0 0/0 0/0 

 17/0 14/0 50/0 8 6 2 پیمانی

آزمایشی رسمی  0 6 6 0/0 14/0 12/8 

قطعی رسمی  2 23 25 50/0 53/5 53/2 

 100/0 91/5 8/5 47 43 4 مجموع

  

 �ی آ�وز�ی: ��وه
 شده است. هاي زیر آمار اعضاي هیأت علمی شاغل در دانشکده پرستاري و مامایی بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی ارائهدر جدول

 1396توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده پرستاري و مامایی بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی در سال  -2-29جدول 

 گروه آموزشی
 مرتبه علمی

 جمع
 استاد دانشیار استادیار مربی

 4 1 0 0 3 گروه آموزشی پرستاري سالمت جامعه
 12 1 1 2 8 گروه آموزشی پرستاري داخلی و جراحی

 14 0 0 7 7 گروه آموزشی مامایی
 4 1 0 2 1 گروه آموزشی روان پرستاري 

 3 1 1 0 1 گروه آموزشی پرستاري سالمندي
 6 1 1 2 2 گروه آموزشی پرستاري کودکان و مراقبت هاي ویژه نوزادان

گروه آموزشی پرستاري مراقبت هاي ویژه و تکنولوژي گردش 
 4 1 2 0 1 خون

 47 6 5 13 23 جمع 
 

  

 



 

 

 �یأت ع��ی دا�ه   �ش�ی: ا�ضای -٢-٣
 

 1396توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده پزشکی بر حسب مدرك تحصیلی در سال  -2 -30جدول 

 مدرك تحصیلی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد
 0/3 0/4 0/3 2 1 1 ارشدکارشناسی

 0/5 0/0 0/8 3 0 3 تحصیالت حوزوي
 0/0 0/0 0/0 0 0 0 ايحرفهدکتراي

 4/2 6/4 2/8 25 15 10 پره بورد تخصصی
 Ph.D 273 166 439 75/8 71/2 74/0دکتراي تخصصی و 

 20/9 21/9 20/3 124 51 73 تخصصفوق

 100/0 39/3 60/7 593 233 360 مجموع

 
 

 1396حسب مرتبه علمی در سال توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده پزشکی بر  -2-31جدول 

 مرتبه علمی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 0/8 0/4 1/1 5 1 4 مربی

 58/7 63/1 55/8 348 147 201 استادیار

 27/7 26/2 28/6 164 61 103 دانشیار

 12/8 10/3 14/4 76 24 52 استاد

 100/0 39/3 60/7 593 233 360 مجموع

 
  



 
 

 1396وزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده پزشکی بر حسب نوع استخدام در سال ت -2-32جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 19/6 27/9 14/2 116 65 51 مشمولین قانون تعهدات
 0/3 0/0 0/6 2 0 2 1مشمول ماده 

 0/3 0/9 0/0 2 2 0 مشمول قرارداد 
 29/7 27/0 31/4 176 63 113 پیمانی

 13/3 12/9 13/6 79 30 49 رسمی آزمایشی
 36/8 31/3 40/3 218 73 145 رسمی قطعی

 100/0 39/3 60/7 593 233 360 مجموع
 

 �ی آ�وز�ی: �وه� 
 هاي زیر آمار اعضاي هیأت علمی شاغل در دانشکده پزشکی بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی ارائه شده است.در جدول

 1396توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده پزشکی  بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی در سال  -2-33ل جدو

 گروه آموزشی دانشکده ردیف
 مرتبه علمی

 جمع
 استاد دانشیار استادیار مربی

 19 3 7 9 0 جراحی پالستیک و ترمیمی 1
 13 0 4 9 0 نورولوژي 2
 9 1 3 5 0 طب فیزیکی و توانبخشی 3
 55 7 23 25 0 کودکان 4
 14 1 3 10 0 ارولوژي 5
 28 5 7 16 0 ارتوپدي 6
 8 0 3 5 0 طب ورزش 7
 66 9 12 45 0 داخلی 8
 8 0 2 6 0 پوست و آمیزشی 9
 23 1 6 16 0 طب اورژانس 10
 8 0 2 6 0 رادیوتراپی 11
 34 2 11 21 0 بیهوشی 12
 6 2 0 4 0 پزشکی قانونی 13
 13 1 0 12 0 یولوژيراد 14
 17 0 3 14 0 جراحی مغز و اعصاب 15

  

 



 گروه آموزشی دانشکده ردیف
 مرتبه علمی

 جمع
 استاد دانشیار استادیار مربی

 ٩ ٢ ١ ٣ ٣ پزشکی اجتماعی 16
 ١٩ ٤ ٦ ٩ ٠ چشم پزشکی 17
 ٩ ٠ ٣ ٦ ٠ گروه قلب و عروق 18
 ١٦ ٣ ٣ ١٠ ٠ گوش و حلق و بینی 19
 ٣٨ ٤ ١١ ٢٣ ٠ ایمانزنان و ز 20
 ١٥ ٤ ٥ ٦ ٠ پاتولوژي 21
 ٢٦ ٣ ٩ ١٤ ٠ جراحی عمومی 22
 ٢٦ ١ ١٣ ١٢ ٠ روانپزشکی 23
 ٦ ٠ ٠ ٦ ٠ پزشکی هسته اي 24
 ١٠ ٤ ١ ٥ ٠ بیماریهاي عفونی 25
 ٥ ١ ٢ ٢ ٠ طب کار 26
 ١٠ ٤ ٣ ٣ ٠ فارماکولوژي 27
 ٥ ٠ ٢ ٣ ٠ فیزیک پزشکی 28
 ٥ ٢ ٠ ٣ ٠ ویروس شناسی 29
 ٨ ٣ ٣ ٢ ٠ انگل شناسی 30
 ٦ ٠ ٣ ٣ ٠ ژنتیک 31
 ١٠ ١ ٢ ٧ ٠ ایمونولوژي 32
 ٨ ١ ٢ ٥ ٠ بیوشیمی 33
 ٧ ٢ ٢ ٣ ٠ میکروب شناسی 34
 ٩ ٢ ٤ ٣ ٠ فیزیولوژي 35
 ١٤ ٣ ٢ ٩ ٠ آناتومی 36
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ نانوتکنولوژي 37
 ٤ ٠ ٠ ٤ ٠ معارف اسالمی 38
 ٣ ٠ ٢ ١ ٠ آموزش پزشکی 39
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ خانواده پزشک 40
 ١ ٠ ٠ ١ ٠ طب سالمندان 41
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بیولوژي 42
 ٢ ٠ ١ ١ ٠ علوم انسانی و رفتاري 43
 ١ ١ ٠ ٠ ٠ بافت شناسی و جنین شناسی 44

 ٥٩٣ ٧٧ ١٦٦ ٣٤٧ ٣ مجموع
 

 
 

 

 

 

 

 �یأت ع��ی دا�ه  ��را�ش�ی: ا�ضای -٢-٤
 1396بر حسب مدرك تحصیلی در سال  پیراپزشکیدانشکده توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی  -2 -34جدول 



 مدرك تحصیلی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 10/0 27/3 0/0 3 3 0 ارشدکارشناسی
 0/0 0/0 0/0 0 0 0 تحصیالت حوزوي

 3/3 0/0 5/3 1 0 1 ايحرفهدکتراي
 0/0 0/0 0/0 0 0 0 پره بورد تخصصی

دکتراي تخصصی و 
Ph.D 

18 8 26 94/7 72/7 86/7 

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 تخصصفوق
 100/0 36/7 63/3 30 11 19 مجموع

 
 

 1396بر حسب مرتبه علمی در سال  پیراپزشکیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-35جدول 

 مرتبه علمی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 13/3 27/3 5/3 4 3 1 مربی

 50/0 63/6 42/1 15 7 8 دیاراستا

 13/3 9/1 15/8 4 1 3 دانشیار

 23/3 0/0 36/8 7 0 7 استاد

 100/0 36/7 63/3 30 11 19 مجموع
 

  



 
 

  1396بر حسب نوع استخدام در سال  پیراپزشکیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-36جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←نز ←مرد زن مرد

تعهدات قانون مشمولین  1 4 5 5/3 36/4 16/7 

1 ماده مشمول  0 0 0 0/0 0/0 0/0 

قرارداد مشمول  0 0 0 0/0 0/0 0/0 

 30/0 27/3 31/6 9 3 6 پیمانی

آزمایشی رسمی  2 0 2 10/5 0/0 6/7 

قطعی رسمی  10 4 14 52/6 36/4 46/7 

 100/0 36/7 63/3 30 11 19 مجموع
 

 �وز�ی: �ی آ��وه 
 بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی ارائه شده است. پیراپزشکیهاي زیر آمار اعضاي هیأت علمی شاغل در دانشکده در جدول

 1396بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی در سال  پیراپزشکیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-37جدول 

 گروه آموزشی دانشکده
 مرتبه علمی

 جمع
 استاد دانشیار استادیار مربی

 11 1 2 6 2 گروه علوم آزمایشگاهی

 1 ـ ـ 1 ـ گروه هوشبري

 1 ـ ـ ـ 1 گروه اتاق عمل
 6 2 ـ 4 ـ گروه بیوتکنولوژي
 4 1 2 1 ـ گروه هماتولوژي
 3 1 ـ 2 ـ گروه رادیولوژي
 4 2 ـ 1 1 گروه علوم پایه

 30 7 4 15 4 مجموع
 
 

  

 



 
 

 :�وان���ی�یأت ع��ی دا�ه    ا�ضای -٢-٥
 1396بر حسب مدرك تحصیلی در سال  توانبخشیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2 -38جدول 

 مدرك تحصیلی
 تعداد

 کل
 درصد

 کل
 زن مرد زن مرد

 23/7 16/7 28/6 14 4 10 ارشدکارشناسی

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 تحصیالت حوزوي

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 ايحرفهدکتراي

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 پره بورد تخصصی

 Ph.D 25 20 45 71/4 83/3 76/3دکتراي تخصصی و 

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 تخصصفوق

 100/0 40/7 59/3 59 24 35 مجموع
 

 
 1396بر حسب مرتبه علمی در سال  توانبخشیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-39جدول 

 یمرتبه علم
 تعداد

 کل
 درصد

 کل
 زن مرد زن مرد

 23/7 16/7 28/6 14 4 10 مربی

 49/2 70/8 34/3 29 17 12 استادیار

 20/3 12/5 25/7 12 3 9 دانشیار

 6/8 0/0 11/4 4 0 4 استاد

 100/0 40/7 59/3 59 24 35 مجموع

 
  



 
 

  1396حسب نوع استخدام در سال بر  توانبخشیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-40جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 کل
 درصد

 کل
 زن مرد زن مرد

 16/9 25/0 11/4 10 6 4 تعهدات قانون مشمولین

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 ماده مشمول

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 قرارداد مشمول

 16/9 8/3 22/9 10 2 8 پیمانی

 11/9 12/5 11/4 7 3 4 آزمایشی رسمی

 54/2 54/2 54/3 32 13 19 قطعی رسمی

 100/0 40/7 59/3 59 24 35 مجموع

 

 �ی آ�وز�ی: ��وه 
 بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی ارائه شده است. توانبخشیهاي زیر آمار اعضاي هیأت علمی شاغل در دانشکده در جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1396بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی در سال  نبخشیتواتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-41جدول 
 

 
  

 

 گروه آموزشی دانشکده
 مرتبه علمی

 جمع
 استاد دانشیار استادیار مربی

 6 0 1 2 3 هاي مصنوعیاندام
 4 1 1 0 2 بینایی سنجی

 11 0 1 5 5 شنوایی شناسی
 6 1 3 1 1 علوم پایه توانبخشی

 13 2 4 7 0 فیزیوتراپی
 10 0 1 8 1 کاردرمانی

 8 0 0 6 2 گفتاردرمانی
 1 0 1 0 0 مدیریت توانبخشی

 59 4 12 29 14 مجموع



 

 :وسال�ت روان ی ع�وم ر�تار�یأت ع��ی دا�ه   ا�ضای -٢-٦
 1396بر حسب مدرك تحصیلی در سال  وسالمت روان يعلوم رفتارتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2 -42جدول 

 حصیلیمدرك ت
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 ارشدکارشناسی

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 تحصیالت حوزوي

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 ايحرفهدکتراي

 4/5 12/5 0/0 1 1 0 پره بورد تخصصی

دکتراي تخصصی و 
Ph.D 

14 7 21 100/0 87/5 95/5 

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 تخصصفوق

 100/0 36/4 63/6 22 8 14 وعمجم
 
 

 1396بر حسب مرتبه علمی در سال  وسالمت روان يعلوم رفتارتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-43جدول 

 مرتبه علمی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 4/5 0/0 7/1 1 0 1 مربی

 72/7 87/5 64/3 16 7 9 استادیار

 22/7 12/5 28/6 5 1 4 دانشیار

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 استاد

 100/0 36/4 63/6 22 8 14 مجموع

 
  



 
 

  1396بر حسب نوع استخدام در سال  وسالمت روان يعلوم رفتارتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-44جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 22/7 25/0 21/4 5 2 3 مشمولین قانون تعهدات

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1مشمول ماده 

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 مشمول قرارداد 

 36/4 62/5 21/4 8 5 3 پیمانی

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 رسمی آزمایشی

 40/9 12/5 57/1 9 1 8 رسمی قطعی

 100/0 36/4 63/6 22 8 14 مجموع

 

 �ی آ�وز�ی: ��وه 
 بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی ارائه شده است. وسالمت روان يعلوم رفتارهیأت علمی شاغل در دانشکده هاي زیر آمار اعضاي در جدول

 بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی  وسالمت روان يعلوم رفتارتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-45جدول 
 1396در سال 

 گروه آموزشی دانشکده
 مرتبه علمی

 جمع
 استاد دانشیار استادیار مربی

 11 0 4 7 0 گروه روانشناسی بالینی و کاربردي

 3 0 1 2 0 گروه روانپزشکی جامعه نگر

 3 0 0 3 0 گروه آموزشی اعتیاد

 4 0 0 3 1 گروه آموزشی سالمت روان

گروه آموزشی روانپزشکی و علوم 
 1 0 0 1 0 رفتاري کاربردي

 22 0 5 16 1 مجموع 

 
 

  

 



 

 

 �یأت ع��ی دا�ه  �د�یت و اطالع رسا�ی �ش�ی: ا�ضای -٢-٧
 1396بر حسب مدرك تحصیلی در سال  مدیریت و اطالع رسانی پزشکیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2 -46جدول 

 مدرك تحصیلی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓ کل ←زن ←مرد زن مرد
 12/5 14/3 11/1 4 2 2 ارشدکارشناسی

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 ت حوزويتحصیال

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 ايحرفهدکتراي

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 پره بورد تخصصی

 Ph.D 16 12 28 88/9 85/7 87/5دکتراي تخصصی و 

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 تخصصفوق

 100/0 43/8 56/3 32 14 18 مجموع
 
 

 1396بر حسب مرتبه علمی در سال  ت و اطالع رسانی پزشکیمدیریتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-47جدول 

 مرتبه علمی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 12/5 14/3 11/1 4 2 2 مربی

 40/6 35/7 44/4 13 5 8 استادیار

 34/4 28/6 38/9 11 4 7 دانشیار

 12/5 21/4 5/6 4 3 1 استاد

 100/0 43/8 56/3 32 14 18 مجموع

 
  



 
 

  1396بر حسب نوع استخدام در سال  مدیریت و اطالع رسانی پزشکیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-48جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 9/4 0/0 16/7 3 0 3 مشمولین قانون تعهدات

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1مشمول ماده 

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 مشمول قرارداد 

 34/4 35/7 33/3 11 5 6 پیمانی

 15/6 0/0 27/8 5 0 5 رسمی آزمایشی

 40/6 64/3 22/2 13 9 4 رسمی قطعی

 100/0 43/8 56/3 32 14 18 مجموع

 

 �ی آ�وز�ی: ��وه
 شی و مرتبه علمی ارائه شده است.بر حسب گروه آموز مدیریت و اطالع رسانی پزشکیهاي زیر آمار اعضاي هیأت علمی شاغل در دانشکده در جدول

 بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی مدیریت و اطالع رسانی پزشکیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-49جدول 
 1396در سال  

 مرتبه علمی گروه آموزشی دانشکده
 استاد دانشیار استادیار مربی جمع

 12 2 8 2 0 گروه آموزشی مدیریت
 5 2 0 2 1 موزشی مدیریت اطالعات بهداشتی و درمانی گروه آ

 3 0 1 1 1 گروه آموزشی زبانهاي خارجی
 6 0 2 2 2 گروه آموزشی کتابداري واطالع رسانی 

 4 0 0 4 0 گروه آموزشی اقتصاد بهداشت 
 0 0 0 0 0 گروه تخصصی توسعه آموزش مدیریت

 0 0 0 0 0 گروه آموزشی تحلیل و تحقیق و اطالعات و آمار
 1 0 0 1 0 گروه آموزشی ضبط آمار ومدارك پزشکی 

 1 0 1 0 0 سالمت در بالیا و فوریت ها 

 32 4 12 12 4 مجموع 
 

  

 



 

 �یأت ع��ی دا�ه  �ناور�ھای �و�ن �ش�ی : ا�ضای -٢-٨
 1396تحصیلی در سال بر حسب مدرك  فناوریهاي نوین پزشکیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2 -50جدول 

 مدرك تحصیلی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 ارشدکارشناسی

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 تحصیالت حوزوي

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 ايحرفهدکتراي

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 پره بورد تخصصی
دکتراي تخصصی و 

Ph.D 
5 3 8 100/0 100/0 100/0 

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 صصتخفوق

 100/0 37/5 62/5 8 3 5 مجموع
 

 
 1396بر حسب مرتبه علمی در سال  فناوریهاي نوین پزشکیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-51جدول 

 مرتبه علمی
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 مربی

 87/5 100/0 80/0 7 3 4 استادیار

 12/5 0/0 20/0 1 0 1 دانشیار

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 استاد

 100/0 37/5 62/5 8 3 5 مجموع

 
  



 
 

 1396بر حسب نوع استخدام در سال  فناوریهاي نوین پزشکیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-52جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 کل
 درصد

 ↓کل  ←زن ←مرد زن مرد
 25/0 33/3 20/0 2 1 1 تعهدات ونقان مشمولین

 12/5 0/0 20/0 1 0 1 1 ماده مشمول

 0/0 0/0 0/0 0 0 0  قرارداد مشمول

 50/0 66/7 40/0 4 2 2 پیمانی

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 آزمایشی رسمی

 12/5 0/0 20/0 1 0 1 قطعی رسمی

 100/0 37/5 62/5 8 3 5 مجموع

 

 �ی آ�وز�ی: ��وه
 بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی ارائه شده است. فناوریهاي نوین پزشکیآمار اعضاي هیأت علمی شاغل در دانشکده هاي زیر در جدول

 

 1396بر حسب گروه آموزشی و مرتبه علمی در سال  فناوریهاي نوین پزشکیتوزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی دانشکده  -2-53جدول 

 گروه آموزشی دانشکده
 مرتبه علمی

 جمع
 استاد دانشیار استادیار مربی

 3 - - 3 - نانو فناوري پزشکی

 1 - - 1 - علوم اعصاب

 2 - - 2 - مهندسی بافت

 2 - - 2 - پزشکی مولکولی

 8 0 0 8 0 مجموع
 
 

 



 �د�یت بازر�ی، ارزیا�ی �مل��دور�ید�ی

کایات  دا�ه   ٩٦� سال   � �
 

http://bazresi.iums.ac.ir 

 
 

 1396آمار کارکنان شاغل در مدیریت بازرسی دانشگاه برحسب نوع استخدام در سال  -1جدول

رسمی  استخدام نوع
 آزمایشی

رسمی 
قرارداد  پیمانی قطعی

 حرفه اي
قرارداد غیر 

 کل سایر حرفه اي

 7 - - - - 7 - تعداد

 
 

 1396آمار کارکنان شاغل درمدیریت بازرسی دانشگاه برحسب مدرك تحصیلی در سال  -2جدول

کارشناس  دکترا تحصیلی مدرك
 کل زیردیپلم دیپلم کاردان کارشناس ارشد

 7 - 1 - 2 1 3 تعداد

 
 

 1396اه  در سالنرم افزارهاي مورد استفاده در مدیریت بازرسی دانشگ  -3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1-Microsoft  office  word  2007  
2- Microsoft  office  Excel  2007 

3- Microsoft  office  Power point  2007 

4- Foxit  Reader 
5-PDF  Factory pro 
6-ASP.NET 

 مجموعه نرم افزاري دیدگاه (میز کار، مکاتبات، اشخاص) -7
 



 1396مدیریت بازرسی دانشگاه  سال فرایندهاي   -4جدول 

 بازرسی -1 

 ارزیابی عملکرد -2

 پاسخگویی به شکایات -3

 فعالیت هاي مربوط به : -4
 کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم -  

 

 فعالیت هاي مربوط به پایش برنامه عملیاتی حوزه بازرسی و بارگذاري اطالعات در سامانه مربوطه  -5

 فعالیت هاي مربوط به :  -6
 بررسی و پاسخگویی به شکوائیه هاي سامانه شکایات سازمان بازرسی کل کشور   –الف 

بررسی و پاسخگویی به شکوائیه ها و درخواست هاي ارسالی مردم در سامانه الکترونیکی مردم  -ب
 و دولت (سامد)

ملکرد و بارگذاري اطالعات درخواستی در سایت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی ع -ج
 پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بررسی و پاسخگویی شکایات، انتقادات و پیشنهادات موجود در فرم ثبت نظر در سایت مدیریت  -د 
 بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  دانشگاه 

 سایر امور محوله در راستاي تحقق اهداف دانشگاه -7



 

�د�یت بازر�ی ، ارزیا�ی �مل��د و پا�خ�ویی �  فعا��ت �ی  ��ارش

کایات دا�ه  ١٣٩٦�سال  �

 ١٣٩٦بازر�ی � سال ��ش ��ارش ��ی �مل��د 
 

 
 1396تعداد بازرسی هاي دوره اي نامحسوس و محسوس از مراکز آموزشی درمانی، بیمارستان ها در سال  – 5جدول شماره 

 
 
 

نوع  نام واحد ردیف
 بازرسی

تعداد دفعات 
 نتیجه بازرسی

 1 دوره اي اکرم (ص) مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول 1
ارائه گزارش و 
تکمیل چک 

 لیست
 ″ 2 ″ مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر 2
 ″ 2 ″ مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران 3
 ″ 2 ″ مرکز آموزشی و درمانی شهیدهاشمی نژاد 4
 ″ 2 ″ انی حضرت فاطمهمرکز آموزشی و درم 5
 ″ 2 ″ مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهري 6
 ″ 3 ″ مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر 7
 ″ 2 ″ مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان 8
 ″ 3 ″ شهداي هفتم تیرآموزشی و درمانی مرکز  9
 ″ 1 ″ انستیتو غدد داخلی و متابولیسم 10
 ″ 3 ″ د شهریاربیمارستان امام سجا 11
 ″ 3 ″ بیمارستان لوالگر 12
 ″ 3 ″ بیمارستان فیروزآبادي 13
 ″ 4 ″ بیمارستان شهید فهمیده 14
 ″ 6 ″ بیمارستان شهداي یافت آباد 15
 ″ 2 ″ بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم 16
 ″ 3 ″ بیمارستان امام حسین بهارستان 17

 " 44 " جمع تعداد دفعات بازرسی



 1396در سال  بهداشتیتعداد بازرسی هاي دوره اي نامحسوس و محسوس از مراکز  – 6جدول شماره 

تعداد دفعات  نوع بازرسی نام واحد ردیف
 نتیجه بازرسی

ارائه گزارش و تکمیل  1 دوره اي مرکز سالمت سردار جنگل  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  1
 چک لیست

 -مرکز سالمت سردار جنگل  –غرب تهران مرکز بهداشت شمال  2
 ″ 1 ″ 1پایگاه شماره 

 -مرکز سالمت سردار جنگل  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  3
 ″ 1 ″ 2پایگاه شماره 

 ″ 2 ″ مرکز سالمت کن –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  4

پایگاه شماره  –مرکز سالمت کن   –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  5
1 ″ 1 ″ 

پایگاه شماره  –مرکز سالمت کن   –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  6
2 ″ 1 ″ 

پایگاه شماره   –مرکز سالمت کن  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  7
3 ″ 1 ″ 

 ″ 2 ″ مرکز سالمت شهر زیبا –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  8

ه پایگا –مرکز سالمت شهر زیبا –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  9
 ″ 1 ″ 1شماره 

10 
پایگاه  –مرکز سالمت شهر زیبا  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران 

 ″ 1 ″ 2شماره 

 ″ 1 ″ مرکز سالمت پونک  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  11

12 
پایگاه  -مرکز سالمت پونک  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران 

 ″ 1 ″ حصارك

 ″ 1 ″ پایگاه نفت -سالمت پونک مرکز  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  13
 ″ 1 ″ مرکز سالمت صادقیه  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  14
 ″ 1 ″ مرکز سالمت شهید کاظمیان  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  15
 ″ 1 ″ مرکز سالمت جامعه تهران ویال –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  16
 ″ 1 ″ تھران ویال ١اه شماره پایگ –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  17
 ″ 1 ″ تھران ویال ٢پایگاه شماره  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  18
 ″ 2 ″ مرکز سالمت جامعه المپیک  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  19

مرکز سالمت جامعه شهرك   –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  20
 ″ 1 ″ ژاندارمري

شھرک  ١پایگاه شماره   –ران مرکز بهداشت شمال غرب ته 21
 ″ 1 ″ ژاندارمری

شھرک  ٢پایگاه شماره   –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  22
 ″ 1 ″ ژاندارمری

 ″ 1 ″ پونک ٣پایگاه شماره   –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  23
 ″ 1 ″ مرکز سالمت شقایق  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  24
 ″ 1 ″ مرکز بهداشت غرب تهران 25



 

 1396در سال  بهداشتیتعداد بازرسی هاي دوره اي نامحسوس و محسوس از مراکز  – 6جدول شماره ادامه 

 
 

 1396تعداد بازرسی هاي دوره اي نامحسوس و محسوس دردانشکده ها  سال  -7جدول 

 
 

 1396تعداد بازرسی هاي دوره اي نامحسوس و محسوس درمعاونت ها  سال  -8جدول 

 
 
 
 

تعداد دفعات  نوع بازرسی نام واحد ردیف
 نتیجه بازرسی

 ″ 1 ″ مرکز سالمت شهرك آزادي  –مرکز بهداشت غرب تهران  26
 ″ 1 ″ مرکز سالمت نظام مافی  –مرکز بهداشت غرب تهران  27
 ″ 1 ″ مرکز سالمت شادآباد  –مرکز بهداشت غرب تهران  28
 ″ 1 ″ شهریور 17پایگاه  -مرکز سالمت شادآباد  –مرکز بهداشت غرب تهران  29
 ″ 1 ″ مرکز سالمت جامعه وردآورد  –مرکز بهداشت غرب تهران  30
 ″ 1 ″ مرکز سالمت نعمت آباد  –مرکز بهداشت غرب تهران  31
 ″ 1 ″ آزمایشگاه شھید ھاشمی نژاد  –ز بهداشت غرب تهران مرک 32

  35  جمع تعداد دفعات بازرسی

 نتیجه تعداد دفعات بازرسی نوع بازرسی نام واحد ردیف

ارائه گزارش و تکمیل  1 دوره اي دانشکده پزشکی 1
 ک لیستچ

 ″ 1 ″ دانشکده پیرا پزشکی 2
 ″ 1 ″ دانشکده بهداشت 3
 ″ 1 ″ پردیس بین المللدانشکده  4
 ″ 2 ″ دانشکده طب سنتی 5

  6  جمع تعداد دفعات بازرسی

نوع  نام واحد ردیف
 بازرسی

تعداد دفعات 
 نتیجه بازرسی

ارائه گزارش و تکمیل چک  4 دوره اي معاونت درمان 1
 لیست

 ″ 7 ″ معاونت بهداشتی 2

  11  جمع تعداد دفعات بازرسی



 
 تعداد بازرسی هاي موردي  انجام شده از بیمارستان ها، مراکز آموزشی و درمانی تحت پوشش دانشگاه -9جدول 

 1396در سال  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 1396تعداد بازرسی هاي موردي  انجام شده از دانشکده هاي تحت پوشش دانشگاه در سال  -10جدول 

 

 
 1396تعداد بازرسی هاي موردي  انجام شده از معاونت هاي تحت پوشش دانشگاه در سال  -11دول ج

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 نتیجه تعداد دفعات بازرسی بازرسینوع  نام واحد ردیف
 ارائه گزارش 1 موردي بیمارستان لوالگر 1
 ″ 1 ″ بیمارستانشهداي یافت آباد 2
 ″ 1 ″ مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه 3
 ″ 0 ″ مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران 4
 ″ 0 ″ مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر 5
 ″ 4 ″ وزگرمرکز آموزشی درمانی فیر 6
 ″ 3 ″ مرکز آموزشی درمانی شهید مطهري 7
 ″ 2 ″ مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم 8
 ″ 4 ″ مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادي 9
 ″ 1 ″ مرکز آموزشی درمانی شهداي هفتم تیر 10
 ″ 1 ″ مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد 11

  18  جمع تعداد دفعات بازرسی

 نتیجه بازرسی تعداد دفعات نوع بازرسی نام واحد ردیف
 ارائه گزارش 1 موردي مدیریت و اطالع رسانی پزشکیدانشکده  1
 ارائه گزارش 2 موردي طب سنتیدانشکده  2

  3  بازرسی جمع تعداد دفعات

 نتیجه تعداد دفعات نوع بازرسی نام واحد ردیف
 ارائه گزارش 1 موردي غذا و دارومعاونت  1

اداره -مدیریت توسعه -معاونت توسعه 2
 ″ 2 ″ استخدام

 ″ 1 ″ مرکزي-ن آوريمعاونت تحقیقات و ف 3
  4  جمع تعداد دفعات بازرسی



 
 1396تحت پوشش دانشگاه در سال  شبکه هاي بهداشت و درمانتعداد بازرسی هاي موردي  انجام شده از  -11جدول 

 نتیجه تعداد دفعات بازرسی نوع بازرسی نام واحد ردیف

 گزارش ارائه  1 موردي شبکه بهداشت و درمان بهارستان 1

  1  جمع تعداد دفعات بازرسی

 
 
 

 1396تعداد بازرسی هاي موردي  انجام شده از مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه در سال  -12جدول 
 نتیجه تعداد دفعات بازرسی نوع بازرسی نام واحد ردیف

 ارائه گزارش 1 موردي مرکز بهداشت شمال غرب تهران 1

 1پایگاه شماره  -نمرکز بهداشت شمال غرب تهرا 2
 ″ 1 ″ شهر زیبا

مرکز سالمت  –مرکز بهداشت شمال غرب تهران  3
 ″ 1 ″ فرحزاد

مرکز بهداشت  –مرکز بهداشت غرب تهران  4
 ″ 1 ″ فردوس

  4  جمع تعداد دفعات بازرسی

 
 
 

 1396پوشش دانشگاه در سال خصوصی تحت و مراکز درمانی تعداد بازرسی هاي موردي  انجام شده از بیمارستان ها  -13جدول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد دفعات  نوع بازرسی نام واحد ردیف
 نتیجه بازرسی

 ارائه گزارش 1 موردي محب کوثربیمارستان  1
 ″ 1 ″ مرکز ترك اعتیاد اکسیر 2
 ″ 1 ″ مرکز ترك اعتیاد بسوي رهایی 3

  3  جمع تعداد دفعات بازرسی



 
 
 

 1396ره اي انجام شده توسط مدیریت بازرسی دانشگاه در سال تعداد بازرسی هاي دو  -14 جدول
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1395تعداد بازرسی هاي موردي انجام شده توسط مدیریت بازرسی دانشگاه در سال   -15 جدول
 تعداد دفعات بازرسی نوع بازرسی عنوان واحدها

 18 موردي دولتی تحت پوششبیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی 

 3 موردي خصوصی تحت پوششبیمارستان ها و مراکز درمانی 
 3 موردي کده هادانش

 4 موردي معاونت هاي دانشگاه
 1 موردي شبکه هاي بهداشت و درمان

 4 موردي مراکز بهداشتی
 33 موردي تعداد دفعات بازرسی جمع

 

 
 

 1396در سال  بازرسی دانشگاه دوره اي و موردي انجام شده توسط مدیریت   تعداد بازرسی هاي  -16 جدول
 تعداد نوع بازرسی

 96 دوره اي
 33 موردي
 129 جمع

 

 تعداد دفعات بازرسی نوع بازرسی عنوان واحدها
 44 دوره اي بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی

 35 دوره اي مراکز بهداشتی
 6 دوره اي دانشکده ها

 11 دوره اي معاونت هاي دانشگاه
 96 دوره اي جمع تعداد دفعات بازرسی



 

 ١٣٩٦��ارش �مل��د ��ش ارزیا�ی �مل��د � سال 
 جداول جشنواره شهید رجائی در خصوص ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت بازرسی تکمیل  - 1

کایات � سال   (��ورت ک�ی و ����ر)١٣٩٦��ارش ��ی �مل��د ��ش پا�خ�ویی � �
 
 

هاي ارسال شده به مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به  تعداد شکوائیه ها و درخواست -17جدول 
 1396تفکیک نحوه ارسال شکوائیه و درخواست ها در سال 

 تعداد نحوه ارسال شکوائیه

 91 مراجعه حضوري
 56 ارجاع از سایر واحدها
 5 ارسال از طریق پست
 66 ارسال از طریق فاکس

 27 گزارش تلفنی
 8 ارسال از طریق ایمیل
 37 سایت مدیریت بازرسی

 22 )سامد(درخواست ها
 290+  22  =312 کل

 



در صد شکوائیه و درخواست هاي ارسال شده به مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به تفکیک  -1نمودار 
 1396نحوه ارسال شکوائیه و درخواست ها در سال 
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 تعداد شکوائیه ارسال شده به مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه  -18 جدول
 1396به تفکیک نوع شکوائیه در سال 

 تعداد نوع شکوائیه
 97 اداري

 25 اداري مالی
 58 مالی

 66 درمانی
 5 بهداشتی
 1 دانشجوئی
 8 آموزشی

 52 رسای
 312 کل

 



 درصد شکوائیه هاي ارسال شده به مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه -2نمودار 
 1396به تفکیک نوع شکوائیه در سال 
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 به شکایات دانشگاه  تعداد شکوائیه ارسال شده به مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی -19جدول 

 1396به تفکیک اقدامات صورت یافته در سال 
 تعداد نتایج بررسی شکوائیه

 256 شکوائیه پاسخ داده شده
 17 شکوائیه در حال پیگیري

 8 انصراف شاکی
 31 غیرقابل بررسی

 312 کل
 



 
گویی به شکایات دانشگاه به تفکیک اقدامات درصد شکوائیه ارسال شده به مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ -3نمودار 

 1396صورت یافته در سال 
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 ١٣٩٦��ارش ��ی �مل��د ��ی�ه � سال 
 

 1396در سال  سالمت نظام اداري و صیانت از حقوق مردمتعداد جلسات برگزار شده کمیته  -20  جدول

تعداد جلسات  نام کمیته ردیف
 اریخ برگزاري جلسلتت برگزارشده

 ،31/5/1396،  20/1/1396 4 سالمت نظام اداري و صیانت از حقوق مردم 1
2/10/1396  ،20/12/1396 

 



ف دا�ه � سال   ١٣٩٦��ارش ��ی ���وط � سا� ا�ور ��و� � را�تای ا�دا
 و حضور مدیریت بازرسی در جلسات هیات رئیسه دانشگاه شرکت -1
هاي بازرسی ،  فعالیت کلیهریزي بازرسی بصورت ماهیانه جهت برنامه ت بازرسی و کارشناسان مدیریت جلسات حضوري مدیری -2

و بررسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مربوط به تمامی واحدهاي دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 موارد و پرونده هاي خاص 

 واحدهاي تابعه  دانشگاه و اونت ها و مدیران دانشگاه جهت رفع مشکالتمعجلسات حضوري با ریاست،  -3
 جلسات حضوري مدیریت بازرسی با شاکیان در راستاي حل مشکالت مربوطه  -4
 انجام مشاوره تلفنی کارشناسان با شاکیان قبل از ارسال شکایت در راستاي برطرف کردن مشکل و رضایتمندي شاکیان  -5
 ضوري کارشناسان با شاکیان قبل از ارسال شکایت در راستاي برطرف کردن مشکل و رضایتمندي شاکیانانجام مشاوره ح -6

 
 1396 تعداد جلسات برگزار شده در خصوص سایر موارد در سال  -21 جدول

 1396تعداد جلسات در سال  عنوان جلسات ردیف

 9 ه دانشگاهشرکت و حضور مدیریت بازرسی در جلسات هیات رئیس 1

 8 جلسات حضوري مدیریت بازرسی و کارشناسان مدیریت بازرسی 2
 36 جلسات حضوري با ریاست، معاونت ها و مدیران دانشگاه 3

4 
جلسات حضوري مدیریت بازرسی با شاکیان در راستاي حل 

 114 مشکالت مربوطه (تقریبی)

 167 جمع تعداد جلسات
 
 
 

 1396شناسان در سال تعداد مشاوره هاي انجام شده توسط کار  –22جدول 
 (تقریبی) 1396تعداد مشاوره در سال  نوع مشاوره ردیف

 716 تلفنی 1
 104 حضوري 2

 820 جمع تعداد مشاوره ها
 



 �خ�فات  اداری دا�هر�ید�ی � �یات  
 آدرس سایت تخلفات اداري   -1جدول 

http://ibv.iums.ac.ir 

 
 1396رسیدگی به تخلفات اداري دانشگاه  برحسب نوع استخدام در سال آمار کارکنان شاغل در هیات بدوي  -2جدول
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 3 0 1 1 0 1 0 تعداد

 
 

 1396یلی در سال آمار کارکنان شاغل در هیات بدوي رسیدگی به تخلفات اداري دانشگاه  برحسب مدرك تحص -3جدول

 مدرك
کارشناس  دکترا تحصیلی

 کل زیردیپلم دیپلم کاردان کارشناس ارشد

 3 0 1 0 2 0 0 تعداد

 
 

 1396تعداد پرونده رسیدگی شده به تفکیک واحد در سال   -4جدول 

 توضیحات تعداد پرونده نوع واحــد ردیف

 14 معاونت / ستاد دانشگاه 1
 1دارو ، معاونت غذا و1ستاد دانشگاه 
 3، معاونت پژوهش 3معاونت درمان

 3، پرستاري1، مدیریت1پزشکی 3 دانشکده 2

 36 شبکه بهداشت و درمان 3
 6،بهارستان1، ، مالرد5،رباط کریم14شهریار

 5، مرکزشمال غرب5مرکزغرب

 77 مرکز آموزشی و درمانی 4
، علی 2، فیروزگر 10، شفا6، روانپزشکی 12(ص)،رسول اکرم7اکبرآبادي

 7، شهیدمطهري4، حضرت فاطمه5(ع)صغرا

 43 بیمارستان 5
 ،1، شهید فهمیده 4، یافت آباد 3، شهداي هفتم تیر7 (ع)امام سجاد

 3 (ع)، امام حسین5 (س)، حضرت فاطمه10فیروزآبادي 

 18 سایر دانشگاهها 6
،علوم پزشکی 1،علوم پزشکی اراك 14دانشکده علوم پزشکی ساوه 

 1، علوم پزشکی قم 1الن ، علوم پزشکی گی1تبریز 

 پرونده191 جمع کل



     
 

 1396نوع تخلفات رسیدگی شده در سال  -5جدول

 ردیف
 تخلف نوع

 تعداد پرونده شرح تخلف 8طبق بندهاي ماده 

 16 اعمال و رفتار خالف شئون اداري 8ماده  1بند  1

 14 نقض قوانین و مقررات 8ماده  2بند  2

 - ضایتی در ارباب رجوع و تاخیر در انجام امور محولهایجاد نار 8ماده  3بند  3
 - اخاذي 8ماده  5بند  4
 2 ترك خدمت در ساعات موظف اداري 8ماده  8بند  5
 2 تکرار تاخیر ورود و خرج از محل کار بدون مجوز 8ماده  9بند  6
 1 افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري 8ماده  11بند  7
 2 یچی از دستور مقام مافوق در حدود وظایف اداريسرپ 8ماده  13بند  8
 11 کم کاري یا سهل انگاري در انجام امور محوله 8ماده  14بند  9
 1 گرفتن وجوه غیر قانونی و اخذ مال با عرف رشوه 8ماده  17بند  10
 1 استعمال و یا اعتیاد به مواد مخدر 8ماده  23بند  11
 2 نمودن اسناد و اوراق رسمی یا دولتیجعل یا مخدوش  8ماده  26بند  12
 116 غیبت غیر موجه بصورت متناوب ویا متوالی 8ماده  29بند  13
 1 سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري 8ماده  30بند  14

 
 
 

 1396آراي صـادر شده در سال   -6جـدول 

 ردیف
 راي صــادره

 تعداد  راي صادره شرح مجازات 9طبق بندهاي ماده 

 26 اخطار کتبی بدون درج در پرونده 9بند الف ماده 1
 40 توبیخ کتبی با درج در پرونده 9بند ب ماده 2
 15 کسر حقوق و فوق العاده شغل 9بند ج ماده 3

 22 انفصال موقت موقت از یکماه تا یکسال 9بند د ماده 4

 17 سال 25و  20بازخرید سنوات خدمت با سابقه  9بند ح ماده 5

 13 سال 25و  20بازنشستکی با سابقه بیش از  9ط ماده بند 6

 6 تغییر جغرافیاي محل خدمت 9بند ه  ماده 7

 37 اخراج از دستگاه متبوع 9بند ي  ماده 9

 15 برائت از اتهام وارده ----- 10

 پرونده 191 جمع کل

 



 

 
 1396کیک واحد در سال در سال  به تف 8آراي صادر شده اخراج از دستگاه(بند ي) ماده  -7جدول 

 واحد محل خدمت ردیف
 تعداد آراي

 تعداد  راي صادره 8ماده » ي«صادره بند 

 1 1 مدیریت منابع انسانی 1
 1 1 (ع)مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر 2
 8 8 (ص)مجتمع آموزشی ، پژوهشی و درمانی حضرت رسول 3
 1 1 بیمارستان شهداي هفتم تیر 4
 2 2 (س)شی و درمانی حضرت فاطمه مرکز آموز 5
 2 2 مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر 6
 2 2 مرکز آموزشی و درمانی شفایحیاییان 7
 2 2 شبکه بهداشت و درمان بهارستان 8
 3 3 مرکز آموزشی و درمانی اکبرآبادي 9
 4 4 (ع)بیمارستان امام سجاد 10
 1 1 بیمارستان شهداي یافت آباد 11
 2 2 تان امام حسین (ع) بهارستانبیمارس 12
 3 3 مرکز بهداشت غرب تهران 13
 1 1 مرکز بهداشت شمال غرب تهران 14
 1 1 بیمارستان لوالگر 15
 1 1 دانشکده علوم رفتاري 16
 1 1 دانشکده پزشکی 17
 1 1 دانشکده بهداشت 

 37 جمع کل
 
 

 1396در سال   شغلیتعداد پرونده بررسی شده به تفکیک گروه هاي   -8جدول 
 تعداد پرونده مشاغل مرتبط گروه شغلی ردیف

 13 کارسناسان امور پژوهشی، آموزشی آموزشی و پژوهشی 1

 بهداشتی و درمانی 2
 گروه هاي پزشکی، پیراپزشکی و پرستاري،
 کارشناسان گروه بهداشت و مراکز درمانی

133 

 45 ي و کارکنان خدماتکارکنان شاغل در امور مالی و ادار اداري و مالی 4

 پرونده 191 جمع کل

  
 
 
 

 
 



 �د�یت روا�ط ��و�ی  دا�ه

 
 سایت روابط عمومی دانشگاه

www.iums.ac.ir 

     

 
 1396آمار کارکنان شاغل در مدیریت روابط عمومی دانشگاه برحسب نوع استخدام در سال  -1جدول

رسمی  نوع استخدام
 آزمایشی

رسمی 
اد قرارد پیمانی قطعی

 حرفه اي
قرارداد غیر 

 کل سایر حرفه اي

 6 1 4 1 0 1 0 تعداد

 

 

 
 1396آمار کارکنان شاغل درمدیریت روابط عمومی دانشگاه برحسب مدرك تحصیلی در سال  -2جدول

مدرك 
کارشناس  دکترا تحصیلی

 کل زیردیپلم دیپلم کاردان کارشناس ارشد

 6 0 2 1 1 2 1 تعداد

 

 

 1396ي مورد استفاده در مدیریت روابط عمومی دانشگاه سالنرم افزارها  -3جدول 

 ACDSee  -الیت روم  –ادیوس  –فتوشاپ  –افتر افکت  –ایندیزاین 

 



 1396فرایندهاي مدیریت روابط عمومی دانشگاه  سال  -4جدول 

 تولید خبر ، گزارش ، مقاله

 ی هاي الزم ، ارسال عکس ، توضیحات تکمیلی و ...)برآورده کردن نیازهاي اطالعاتی رسانه ها (هماهنگی و راهنمای

 پوشش خبري مراسم و رویدادها

 پاسخگویی به رسانه ها ( جوابیه ، اطالحیه ، تکذیبیه و ...)

 خبرنگاران ، مشخصات سازمان رسانه اي و ...) بانک اطالعاتی رسانه ( مشخصات رسانه هاي مورد نظر ،

 گروهی –اصی برگزاري مصاحبه مطبوعاتی اختص

 پوشش تصویري مراسم و رویدادها 

 تهیه آرشیو عکس و تصویر از سازمان و طرح ها و برنامه ها

 ..) مناسبت ها و مراسم وبرگزاري ویا مشارکت در رویدادهاي اختصاصی سازمان(شامل نمایشگاه ، کنفرانس ، همایش ،

 ...) تراکت وتابلو اعالنات سازمان ،مانی ( بیلبورد ،مدیریت و طراحی بنرهاي تبلیغات محیطی درون و برون ساز

 نظارت بر نشریات و پوسترهاي چاپی درون سازمانی

 ساخت کلیپ براي بخشهاي مختلف دانشگاه بنا به در خواست و پخش در تلویزیون شهري

 مدیریت و هدایت نامه هاي اتوماسیون اعم از ارجاع، پاسخ، پیگیري

 

 



 دا�هان یثار�� ا ا�ور شا�دو �تاد 
 دانشگاه امور ایثارگران ستاد شاهد وسایت سامانه و  -1جدول 

http://shi.iums.ac.ir 

http://isar.iums.ac.ir 

 

 1396سالدانشگاه برحسب مدرك تحصیلی در  امور ایثارگران ستاد شاهد وآمار کارکنان شاغل در  -2جدول

کارشناس  دکترا تحصیلی مدرك
زیر  دیپلم دانکار کارشناس ارشد

 دیپلم
 کل

 1 0 0 0 0 1 0 تعداد

 

 1396برحسب نوع استخدام در سال  دانشگاه امور ایثارگران ستاد شاهد و آمار کارکنان شاغل در -3جدول

رسمی  استخدام نوع
 آزمایشی

رسمی 
قرارداد  پیمانی قطعی

 حرفه اي
قرارداد غیر 

 کل سایر حرفه اي

 1 0 0 0 0 1 0 تعداد

 

 1396درسال دانشگاه  اناداره امورشاهد وایثارگراهداف   -4جدول 
ارائه خدمات شایسته و مناسب با حفظ عزت و کرامت کارکنان و خانواده معزز شاهد و 

 ایثارگر در راستاي ارتقاء وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان

 .رگرانترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثا

 هاي علمی، شاهد و ایثارگر در عرصه کارکنانزمینه سازي براي مشارکت فعاالنه 

 .فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان

 

 

 



 

 1395شاخص هاي عملکردي قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران سال -5جدول 

 ردیف
شماره 
ماده 
 قانونی

شماره 
 عنوان شاخص عنوان برنامه /فعالیت تبصره

نام 
دانشگ

 اه

 واحد سنجش

درص مرکز
 نفر د

میلیو
ن 
 ریال

  600   ایران  تقدیر و اهداء کارت هدیه   1

  6   ایران  دیدار با خانواده شهداء   2

  3   ایران  دیدار با خانواده جانبازان   3

مکاتبه و پیگیري امور اداري    4
  35   ایران  ارگرکارکنان ایث

 

 ١٣٩٦دا�ه �سال  انایثار�� ا�ور  شا�د و�تاد��ارش فعا��ت 

 دیدار از خانواده شهداء، جانبازان و آزادگان   •
 اعطاي تسهیالت بانکی به ایثارگران •
 از خانواده شهداء  تقدیر •
 اعزام به سفر هاي زیارتی ایثارگران •
 تقدیر از کارکنان جانباز   •
 به ایثارگران کارمند در زمینه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانخدمات مشاوره اي  •
 تقدیر از کارکنان آزاده •
  تقدیر از کارکنان رزمنده •
تعیین رابط ایثارگر در واحدهاي مختلف دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت پیگیري امور ایثارگران و ایجاد تسهیالت الزم در این  •

 .ل توجه انجام شده در ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ایران استاز جمله فعالیت هاي قابزمینه 
 
 

 مراسم تجلیل از آزادگان دانشگاه
با حضور دکتر حاجی میراسماعیل رییس دانشگاه، دکتر رزاق بیات   مرداد ماه 26این مراسم به مناسبت گرامیداشت سالروز ورود آزادگان در 

امور شاهد و ایثارگر، فریدون محمودي مشاور رییس دانشگاه، مدیران و کارکنان آزاده مراکز تابعه دانشگاه برگزار  مشاور رییس دانشگاه در
  شد.

 
 
 
 
 



 
 همایش مشاوران اجرایی ایثارگران سراسر کشور 

معاون رئیس جمهور و درنخستین همایش مشاوران اجرایی ایثارگران سراسر کشور از سوي حجت االسالم و المسلمین محمد علی شهیدي 
  رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از دکتر بیات مشاور رییس دانشگاه در امور شاهد و ایثارگران تقدیر بعمل آمد.

 

 دیدار با جانباز گرامی سید علی نقی موسوي
سوي مشاور محترم وزیر در امور دیدار دکتر سید علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و جناب آقاي دکتر مو

شاهد و ایثارگران به همراه جناب آقاي  دکتر بیات  مشاور محترم ریاست دانشگاه در امور ایثار گران با حضور در منزل سیدعلی نقی 
 . ه عمل آمددرصد دانشگاه  انجام شد و از رشادت ها و جانفشانی هاي ایشان با اهداء لوح تقدیرو هدیه تجلیل ب 55موسوي، جانباز 

 
 96مراسم تجلیل از ایثارگران در هفتـه دفــاع مقــدس سال 

در سالن همایش هاي رازي دانشگاه علوم پزشکی ایران با 96/07/02مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگران در تاریخ 
وي مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقاي دکتر ناصري پور و حجت االسالم عیس

شد  و دیگر معاونین محترم برگزار گردید در ابتدا برنامه با اهداء پک فرهنگی شامل چفیه و کتاب گلستان یازدهم از عزیزان ایثارگر استقبال
ته دفاع مقدس در خصوص گرامی داشت یاد و و بعد از قرائت قرآن و سرود ملی جناب آقاي دکتر بیات ضمن خوشامد گویی و تبریک هف

خاطره شهداء و ایثارگران مطالبی را بیان فرمودند .سپس ریاست محترم دانشگاه جناب آقاي دکتر ناصري پور ضمن گرامی داشت یاد و 
ت و نباید منوط خاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس عنوان داشتند: زنده نگه داشتن ارزش هاي دفاع مقدس مربوط به زمان خاصی نیس

بلکه باید همواره مقام شهدا و ایثارگران را باید گرامی داشت و ارزشهاي دفاع مقدس هویت اسالمی ما را می سازند  به هفته خاصی باشد،
ده کتاب که در واقع به صورت الگوي عملی باید نسل به نسل منتقل گردد. درادامه برنامه از سخنان ارزشمند سرکار خانم ضرابی زاده نویسن

 گلستان یازدهم (که به تقریظ مقام معظم رهبري رسیده است) حضار گرامی بهره مند شدند. 
ضور در ادامه برنامه، از سامانه جامع اطالعات ایثارگران رونمایی شد و در پایان از سرکار خانم ضرابی زاده و رزمندگانی که بیشترین مدت ح

  .اهداء لوح تقدیر و هدیه، تقدیر بعمل آمددر جبهه هاي حق علیه باطل را داشتند با 

 برنامه هاي فرهنگی در هفته دفاع مقدس
  برپایی نمایشگاه دفاع مقدس و پخش نماهنگ ها و مداحی در خصوص محرم •
  برپایی ایستگاه صلواتی به مناسب دفاع مقدس •
  قدسبرگزاري مراسم زیارت عاشورا در جوار شهداي گمنام دانشگاه در طول هفته دفاع م •
  غبار روبی قبور مطهر شهداي گمنام دانشگاه •
  نفر از برگزیدگان 6برگزاري مسابقه تیراندازي ویژه خواهران و برادران و اهداء جوایز ارزنده به  •
  برگزاري حلقات صالحین در خصوص مباحث و موضوعات هفته دفاع مقدس در مراکز تابعه دانشگاه •
  پیکر پاك شهید حججیحضور پرشور کارکنان  در مراسم تشیع  •

   

  مراسم تجلیل از پزشکان دفاع مقدس در وزرات بهداشت و درمان
با حضور مقام عالی وزارت جناب آقاي دکتر هاشمی برگزار گردید.در این مراسم از پزشکان دوران دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی ایران  

  .قدیر بعمل آمدجناب آقاي دکتر رزاق بیات و جناب آقاي نور احمد لطیفی ت
 



 
  دیدار وزیر محترم بهداشت  و ریاست محترم دانشگاه با جانباز معزز فرناد ایمانی

درصد دوران دفاع مقدس و مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران  70وزیر بهداشت با حضور در منزل دکتر فرناد ایمانی، با جانباز 

 .دیدار و گفتگوکرد

 
داي وزارت بهداشت و درمان استان همدان و چاپ مشخصات دو نفر از شهیدان شاخص دانشگاه در اعزام به کنگره شه

 کتاب حدیث ایثار
 برگزاري غبار روبی مزار شهداء در اعیاد و مناسبت هاي مختلف با حضور روسا ، مسئولین ، کارکنان و  مدیران  دانشگاه

 
 
 

 

 �د�یت ���ه ��ی�ش دا�ه
 گزینش دانشگاه سایت  هسته  -1جدول

http://iran.selection.behdasht.gov.ir 

 

 1396گزینش دانشگاه برحسب نوع استخدام در  آمار کارکنان شاغل در هسته -2جدول
 

 نوع
 استخدام

رسمی 
 آزمایشی

رسمی 
غیر  قرارداد قراردادحرفه اي پیمانی قطعی

 کل سایر حرفه اي

 34 19 2 5 0 8 0 تعداد

 
 

 1396گزینش دانشگاه برحسب مدرك تحصیلی در سال  نان شاغل در هستهآمار کارک -3جدول
 مدرك

 تحصیلی
فوق 
کارشناس  دکتري دکتري

 کل زیردیپلم دیپلم کاردان کارشناس ارشد

 34 0 4 1 16 10 3 0 تعداد
 



 1396دانشگاه  سال  هسته گزینشنرم افزارهاي مورد استفاده در  -4جدول

 اتوماسیون اداري 1

2 MIS 

 

 1396دانشگاه  سال  هسته گزینش سامانه الکترونیک مورد استفاده در  -5جدول 

 سامانه پیام کوتاه 1

 

 

 ١٣٩٦ /٣٠/١٢�غایت  ١/١/١٣٩٦ا�ان از �ر�  �ش�ی ع�وم دا�ه ��ی�ش ���ه �مل��د

 1396تعداد افراد معرفی شده به  هسته گزینش دانشگاه طی سال  -6جدول

 موضوع

ین
ورد

فر
 

دیب
ار

شت
ه

 

داد
خر

داد تیر 
مر

یور 
هر

ش
 

هر
م

ان 
آب

من دي آذر 
به

فند 
اس

مع 
ج

 

 قراردادي
 901 16 2 172 32 106 34 94 64 143 25 10 203 مرد
 772 13 14 163 12 93 36 139 66 129 16 4 87 زن

 پیمانی
 96 0 2 0 1 17 8 3 46 9 3 3 4 مرد
 220 7 2 5 2 30 48 9 74 23 13 4 3 زن

رسمی 
 آزمایشی

 15 1 4 0 2 1 1 0 0 1 2 2 1 ردم
 43 2 4 5 2 7 3 4 4 4 2 4 2 زن

رسمی 
 قطعی

 44 3 2 3 5 5 6 2 4 2 7 4 1 مرد
 194 9 8 16 21 9 14 9 22 16 30 29 11 زن

 پروژه اي
 5 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 مرد
 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 زن

 شرکتی
 297 31 15 32 24 60 10 13 53 27 23 4 5 مرد
 440 31 24 65 29 24 25 22 72 37 78 19 14 زن

ماهیت 
 نیابتی

 301 18 25 27 31 35 25 43 27 19 22 19 10 مرد
 311 15 18 20 23 35 42 19 32 22 37 28 20 زن

 3643 146 120 508 187 422 252 359 464 433 261 130 361 جمع
 
 



 

 
 1396ر هسته گزینش دانشگاه طی سال تعداد تحقیقات انجام شده د   -7جدول 

 جمع اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماههاي سال

 11748 492 604 791 871 665 794 1456 1732 934 1209 1811 389 ماهیت هاي دیگر

 791 54 41 82 93 94 29 113 60 76 49 60 40 ماهیت نیابتی

 12539 546 645 873 964 759 823 1569 1792 1010 1258 1871 429 جمع

 
 
 

 1396تعداد مصاحبه هاي صورت پذیرفته در هسته گزینش دانشگاه طی سال    - 8جدول  
 جمع اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

48 171 299 165 166 339 224 237 249 186 118 144 2346 

 

 

 1396در هسته گزینش  دانشگاه طی سال  جلسات تشکیل شده  - 9دولج

 جمع اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

4 11 22 17 15 11 14 20 22 18 19 6 179 

 

 

 1396در هسته گزینش  دانشگاه طی سال  جلسات تشکیل شده  - 10دولج

 جمع موضوع

 3446 اي ابالغ رأي شدهپرونده ه

 

 

 

 

 

 



 ���و� �دد ا�ان
 سایت مجموعه مدد دانشگاه -1جدول 

Hpm.iums.ac.ir 

 
 96آمار کارکنان شاغل در مجموعه مدد دانشگاه برحسب مدرك تحصیلی در سال -2جدول

 مدرك
ترا تحصیلی

دک
 

شد
س ار

شنا
کار

 

س
شنا

کار
دان 

کار
پلم 

دی
پلم 

 دی
زیر

 

 کل

 368 - 147 52 120 6 43 تعداد

 
 96آمار کارکنان شاغل در مجموعه مدد دانشگاه برحسب نوع استخدام در سال  -3جدول

 استخدام نوع

شی
مای

 آز
می

رس
عی 

قط
ی 

سم
ر

 

نی
یما

پ
 

اي
فه 

حر
داد 

رار
ق

اي 
فه 

حر
یر 

د غ
ردا

قرا
 

ایر
س

 کل 

 368 25 317 23 - 3 - تعداد

 
 96درسال نرم افزارهاي مورد استفاده در مجموعه مدد دانشگاه  - 4جدول 

 نرم افزار ثبت اطالعات فاکتورهاي دارو و تجهیزات (مددیار) 1

 نرم افزار ثبت اطالعات مالی (روزآمد) 2

 )HISنرم افزار ثبت اطالعات در برنامه داروخانه ( 3

 )HIXنرم افزار ثبت نسخ داروخانه ( 4

 گر(درآمدیاب)نرم افزار ثبت اطالعات ارسالی و وصولی مدارك به سازمانهاي بیمه  5

 نرم افزار دیدگاه(چارگون) 6

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 96سامانه الکترونیک مجموعه مدد دانشگاه در سال  - 5جدول 

1 
سامانه سجاد (ثبت کلیه ارسالی،وصولی و کسورات بیمه اي، ثبت درآمد صندوق داروخانه ها، ثبت 

 درآمد حاصل از طرح تحول سالمت)

 صل از بیمه کلیه داروخانه ها)(ثبت کلیه درآمد حا HSEسامانه  2

3 
داروخانه و استعالم نسخ براي تحویل  pkuلیک (ثبت درخواست سهمیه شیرخشک بوسامانه متا

 )pkuشیرخشک به بیمار

 
 96درسال   اهداف مجموعه مدد دانشگاه  -6جدول 

 ارتقاء کلیه خدمات دارویی به بیماران 1

 مارانمدیریت کاهش هزینه هاي پرداختی توسط بی 2

 اي دارو، ملزومات، تجهیزات پزشکی و طرح تحول سالمتاجراي کامل پوشش بیمه 3

 حذف مراجعه بیماران به خارج از بیمارستان براي تهیه اقالم مورد نیاز 4
 

 ا�جاد و ��و�ل داروخا� 
 داروخانه اي به مجموعه مدد ایران ملحق نشده است. 96در سال 

 و� �دد ا�ان���  ��وه �ذب ��روی ا�سا�ی
 نوبت کمیته نیروي انسانی داخلی مجموعه مدد ایران برگزار شده است. 4کمیته جذب نیرو برگزار نگردیده و  96در سال 

 96در سال  عملکرد کمیته نیروي انسانی مجموعه مدد ایران -7جدول 

 ردیف
شماره 
 جلسه

تاریخ کمیته 
 نیروي انسانی

 توضیحات
مشغول 

 بکار

 تعداد افراد رد
 صالحیت شده

در نوبت 
 انتظار

1 1 29/03/96 

نفر به عنوان پذیرفته شده اصلی آزمون  35
نفر به عنوان  20و  20/12/95استخدامی مورخ 

 پذیرفته شده ذخیرهجهت استخدام در صورت نیاز

نفر  35
بصورت 
 کارآموز

مردودي در  81
 مصاحبه شفاهی

20 

2 2 29/ 6/96 - 11 - - 

 - - 4 مسئول فنی خرید خدمتینیروي  9/96 /30 3 3

4 
 

 - - 3 نیروي مسئول فنی خرید خدمتی 12/96 /16

 
 
 



 
 
 

 96در سال  دارو و ملزومات پزشکینیرو، عملکرد مجموعه مدد در فراهم آوردن  -8جدول 
 ردیف عنوان تاریخ

14/03/96 

15/03/96 
 1 ر جمهوري اسالمی ایرانفراهم آورن دارو و تجهیزات بیمارستان صحرائی حرم مطهر بنیان گذا

 3 فراهم آورن نیرو جهت بیمارستان صحرائی اربعین حسینی در کربال 20/06/96

 2 شنبه سوري4شبانه روزي شدن داروخانه شهید مطهري(سوانح سوختگی) و شهداي یافت آباد در  26/12/96

�����ون ��ید
 ���اری ج�سات 

 :اعضاء کمیسیون خرید مجموعه مدد ایران شامل
نماینده حراست دانشگاه (مدیر حراست) ، نماینده معاونت توسعه (مدیر مالی دانشگاه)، نماینده معاونت غذا و دارو(مدیر دارویی و مدیر 

ر نماینده ریاست دانشگاه (مدینماینده اداره ارزیابی عملکرد و بازرسی(مدیر بازرسی)، نماینده معاون درمان(مدیر معاون درمان)  و تجهیزاتی)، 
 مجموعه مدد)

 :فعالیت کمیسیون خرید
 جمع آوري پیشنهادات خرید •
 ارسال پیشنهادات به دبیرخانه کمیسیون •
 نشست اعضائ کمیسیون •
 قلم از موارد مصرفی و تجهیزات) 13خرید اقالم مصرفی و تجهیزات پزشکی ( •
 ت اقتصاد دارو و تجهیزاتدر جه نوبت خرید تجمیعی دارو و ارسال آن به مراکز تابعه) 43خرید تجمیعی دارو ( •

 
 96در سال  عملکرد کمیسیون خرید مجموعه مدد -9جدول 

 شماره جلسه تاریخ نتیجه کمیسیون

 1 96/01/28 بررسی نوار تست قند خون
 2 96/02/25 بررسی نوار تست قند خون

 3 96/03/29 گیري البسه جراحی متصمیم گیري نوار تست قند خون و بررسی و تصمی
 4 96/04/26 رنگبررسی س

 5 96/05/30 بررسی میکروست و تصمیم گیري سرنگ
 6 96/06/27 بررسی ست سرم و آنژیوکت و تصمیم گیري میکروست

 7 96/07/24 بررسی سوند و تصمیم گیري ست سرم و آنژیوکت

 8 96/08/29 بررسی باند و گاز و پنبه

 9 96/09/27 بررسی چسب و تصمیم گیري باند و گاز و پنبه
 10 96/10/25 تصمیم گیري چسب

 11 96/11/30 بررسی البسه بیمارستانی

 12 96/12/14 تصمیم گیري البسه بیمارستانی



 ج�سات �ورای �د�ان���اری 
 96در سال  برگزاري جلسات شوراي مدیران -10جدول 

 عنوان تاریخ

 اولین جلسه شوراي مدیران 11/02/96
 راندومین جلسه شوراي مدی 08/03/96
 سومین جلسه شوراي مدیران 12/04/96
 چهارمین جلسه شوراي مدیران 09/05/96
 پنجمین جلسه شوراي مدیران 06/06/96
 ششمین جلسه شوراي مدیران 17/07/96
 هفتمین جلسه شوراي مدیران 08/08/96
 هشتمین جلسه شوراي مدیران 13/09/96
 نهمین جلسه شوراي مدیران 27/10/96
 دهمین جلسه شوراي مدیران 11/11/96

 یازدهمین جلسه شوراي مدیران 25/11/96

 دوازدهمین جلسه شوراي مدیران 19/12/96

 ��ور � �ما��ھای ع��ی و ���اری دوره �ی آ�وز�ی
 96در سال  عملکرد اداره آموزش در برگزاري کالس، دوره و کارگاه آموزشی -11جدول 

 تاریخ برگزاري نام دوره ردیف

 1396خرداد  4 تجویز داروهاي پر مصرف و پر هزینه بر اساس پروتکل هاي دارویی مختص داروسازان 1
 1396تیر  15 کنترل و درمان مسمومیت ها مختص داروسازان 2
 1396مرداد  19 تجویز و مصرف منطقی دارو  و آنتی بیوتیکها مختص داروسازان 3
 1396شهریور  23 دارو درمانی مغز و اعصاب مختص داروسازان 4
 1396مهر  6 دارو درمانی گوارش مختص داروسازان 5
 1396آبان  11 دارو درمانی زنان و نازایی و زایمان مختص داروسازان 6
 1396آذر  23 دارو درمانی کودکان مختص داروسازان 7
 1396دي  ME 28 و ADR مختص داروسازان 8
 1396شهریور  17یر تا ت 16از  دوره تکنسین دارویی مختص پرسنل 9

 

 ���اری ج�سات �ورای را��ردی
گذاري عالی بر نحوه گردش کار این مدیریت را بعهده دارد و شامل افراد  شوراي راهبردي مجموعه مدد ایران  مسئولیت نظارت و سیاست

 ذیل میباشد:
غذا و دارو، مدیر محترم مالی دانشگاه و مدیر محترم  ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم توسعه، معاونت محترم درمان، معاونت محترم

 نوبت کاري برگزار گردید که به قرار جدول ذیل می باشد: 3در  1394مجموعه داروخانه هاي بیمارستانی می باشد. این شورا در سال 
 



 96در سال   برگزاري جلسات شوراي راهبردي مجموعه مدد ایران -12جدول 
 عنوان تاریخ

 اولین جلسه شوراي راهبردي 03/96/ 02
 دومین جلسه شوراي راهبردي 09/96/ 25
 سومین جلسه شوراي راهبردي 12/96/ 26

 

 96در سال  عملکرد مجموعه مدد در بازسازي فضاي داروخانه و انبار داروخانه هاي تابعه -13جدول 

 زمان اجراء  شرح فعالیت محل اجراء ردیف

1 
ین داروخانه بیمارستان امام حس

 (ع) بهارستان
 پیمانکاري پرشین قاب

 MDFاجراي پارتیشن 
 براي انباردار و پرسنل

خرداد سال 
1396 

2 
داروخانه بیمارستان امام سجاد(ع) 

 شهریار
 پیمانکاري پرشین قاب

 MDFاجراي قفسه بندي 
 داروخانه 

 1396تیر سال 

 
 96در سال  عملکرد مجموعه مدد در برگزاري جلسه با بیمارستان ها -14جدول 

 تاریخ برگزاري فصل دوم تاریخ برگزاري فصل اول نام بیمارستان ردیف

 - 10/02/96 شهید اکبرآبادي 1

 02/11/96 12/02/96 حضرت رسول (ص) 2

 - 24/04/96 حضرت علی اصغر(ع) 3

 - 18/02/96 روانپزشکی 4

 23/07/96 13/02/96 شفا یحیائیان 5

 - 17/02/96 فاطمه(س) 6

 07/11/96 19/02/96 د مطهريشهی 7

 - 11/02/96 لوالگر 8

 09/10/96 23/02/96 امام سجاد شهریار(ع) 9

 15/11/96 24/02/96 شهداي یافت آباد 10

 - - فاطمه زهرا(س) رباط کریم 11

 24/10/96 10/02/96 شهداي هفتم تیر 12

 - 20/02/96 شهید فهمیده 13

 - 20/02/96 فیروزآبادي 14

 29/09/96 13/02/96 زگرفیرو 15
 05/10/96 18/04/96 شهید هاشمی نژاد 16
 03/11/96 - امام حسین بهارستان 17

 
 
 
 



 96در سال  عملکرد تیم بازرسی مجموعه مدد در بازدید از داروخانه هاي تابعه -15جدول 

 نام بیمارستان ردیف

وز 
نور

ید 
ازد

ب
96 

خ 
تاری دید

باز
بح

ص
 

خ 
تاری دید

باز
بح

ص
 

خ 
تاری ازد

ب
ید

بح
ص

 

خ 
تاری دید

باز
بح

ص
ید  

ازد
خ ب

تاری
صر

ع
 

ید 
ازد

خ ب
تاری

صر
ع

 

ید 
ازد

خ ب
تاری

انه
شب

 

ید 
ازد

خ ب
تاری

انه
شب

 

ید 
ازد

خ ب
تاری

انه
شب

 

ید 
ازد

خ ب
تاری

یژه
و

 

شهید اکبر  1
   96/11/12 96/04/26    96/09/22 96/07/11 96/02/25 96/01/03 آبادي

حضرت رسول  2
    96/11/23 96/07/03 96/06/22  96/08/24 96/07/15 96/04/28 96/01/03 اکرم (ص )

حضرت علی  3
   96/11/12 96/05/17    96/08/03 96/07/11 96/03/01 96/01/03 اصغر ( ع )

روانپزشکی  4
     96/11/23 96/07/03  96/10/04 96/07/26 96/02/13 96/01/02 ایران

   96/11/12 96/04/26    96/08/10 96/07/22 96/03/03 96/01/03 شفایحیائیان 5
محب حضرت  6

 96/12/02   96/11/23 96/06/22 96/06/22  96/10/06 96/07/15 96/02/20 96/01/03 فاطمه

-06-96 96803/24 96/01/05 شهید مطهري 7
29 96/07/25 96/09/27 96/06/22 96/12/02     

  96/11/11 96/05/17 96/04/26    96/10/13 96/07/23 96/02/18 96/01/96 لوالگر 8
   96/11/16 96/05/11  96/07/03  96/09/01 96/07/12 96/04/19 96/01/02 شهریار 9
شهداي یافت  10

   96/11/11 96/05/11  9605/17  9608/29 96/07/17 96/03/10 96/01/03 آباد
   96/11/16 96/05/11     96/07/19 96/02/27 96/01/02 رباط کریم 11
م شهداي هفت 12

   96/11/11 96/05/10    96/08/22 96/07/16 96/03/17 96/01/05 تیر
   96/11/11 96/04/26    96/09/29 96/07/10 96/02/04 96/01/03 شهید فهمیده 13
    96/11/12    96/08/17 96/07/10 96/03/31 96/01/05 فیروزآبادي 14
 96/12/02  96/11/12 96/04/26    96/08/15 96/07/16 96/03/22 96/01/05 فیروزگر 15

شهید هاشمی  16
   96/11/12 96/05/17    96/09/08 96/07/18 96/03/29 96/01/05 نژاد

   96/11/16 96/05/10  96/07/03  96/09/20 96/07/24 96/04/21 96/01/02 امام حسین 17
معاونت  18

        96/10/18    دانشجویی
 

 

 

 
 
 
 
 
 



  مان
 :   قد

سال   سيهاي نهايي بعمل آمده برروي         1396در شگاه وپس از برر شش دان ستانهاي تحت پو سط كليه بيمار ، باعنايت به تكميل فرمهاي آماري ماهيانه تو

  مي گردد.اطالعات ، خالصه گزارشات  به شرح  زير ارائه 

ستان  -  سال     تعداد تخت ثابت بيمار شگاه در ستان  4195، تعداد 1396هاي تحت پوشش دان اعالم  3148ها رقم و تعداد تخت فعال همين بيمار

  اند.هاي تحت پوشش، قابليت پذيرش بيمار را داشتههاي بيمارستاندرصد از تخت 04/75شده است. به عبارت ديگر

درصد مربوط  96درصد متغير است كه رقم  96الي 62  مابين 1396هاي تحت پوشش دانشگاه درسال   بيمارستان درصد تخت روز اشغالي در    - 

  باشد.مي لوالگردرصد مربوط به بيمارستان  62به بيمارستان فيروزگر و 

ستان      -  ستري بيماران در بيمار سط روزهاي ب سال      متو شگاه در شش دان ست كه رقم    روز 28/24الي  06/2مابين  1396هاي تحت پو متغير ا

  باشد.روز مربوط به بيمارستان روانپزشكي ايران مي 28/24روز مربوط به بيمارستان حضرت فاطمه (س) و رقم  06/2

سزارين و طبيعي) در بيمارستان       -  شده ( سزارين به كل زايمان انجام  شگاه درسال     درصد  با توجه به اينكه از بين  1396هاي تحت پوشش دان

ستان،   16 شگاه مي   8بيمار شد مابين بيمارستان داراي زاي درصد مربوط به بيمارستان    98/29درصد متغير است كه رقم    34/76الي  98/29با
  باشد.مي فيروزگردرصد مربوط به بيمارستان  34/76امام سجاد(ع)شهريار و رقم

كمترين  درصد)و 5/17حضرت رسول اكرم (ص) (   مربوط به بيمارستان دانشگاه  به كل مراجعين سرپايي  مراكز بيشترين درصدمراجعه سرپايي    - 

  درصد) مي باشد.2( درصد مربوط به بيمارستان روانپزشكي ايران

ــال        -  ــتانهاي تحت پوشـــش درسـ ــد كه از اين تعداد بيمار،  نفر مي 1429243، رقم 1396تعداد كل مراجعين به بخش اورژانس بيمارسـ باشـ

  باشند.نفر مي 2527موارد فوت شده در درمانگاه اورژانس اند و تعداد نفر تحت عمل  سرپايي قرار گرفته32331

ــال   -  ــتانهاي تحت پوشـــش درسـ ــد مراجعه به اورژانس بيمارسـ ــترين درصـ ــتان 1396بيشـ ــهريار  ،مربوط به بيمارسـ ــجاد (ع) شـ امام سـ

  مي باشد.  درصد)  9/0و بيمارستان شهيد اكبرآبادي (  درصد)2/0درصد)وكمترين درصدمربوط به بيمارستان روانپزشكي ايران(9/16(
 

 

  
   



  
  دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران: شاخصهاي استخراج شده ازعملكرد بيمارستانهاي تحت پوشش 1جدول شماره 

 1396درسال  
   

 نام شاخص

ص)
رم (

ل اك
رسو

ت 
ضر

ح

س)
مه(

فاط
ت 

ضر
ح

(ع) 
صغر

ي ا
ت عل

ضر
ح

 

ران
ي اي

شك
انپز

رو
 

دي
رآبا

داكب
شهي

 

ري
طه

يدم
شه

نژاد 
مي 

هاش
هيد 

ش
 

يان
حيائ

شفاي
 

641103153158224109146156 متوسط تعداد تخت فعال

88 درصد اشغال تخت
 

9/63

6/88

6/91

5/68

1/64

2/8169
 

57 نسبت پذيرش بيمار به هرتخت
 11359
 

14
 

88
 

34
 

91
 

57
 

 67/5 متوسط روزهاي بستري

06/248/5

28/24

84/280/627/345/4

77/016/170/022/230/181/376/02 وقفه درچرخش اشغال تخت
 

362 كل بستري شدگان
76

116
55

904
4

214
8

197
07

372
8

132
53

882
8

99 متوسط بستري شده درروز
 

32
 

25
 

6
 54
 

10
 

36
 

24
 

359 تعداد كل مراجعين اورژانس
46

139
60

377
25

228
5

 132
86

172
50

589
84

777
68

395 تعداد كل اعمال جراحي
28

125
15

261
2

 

0
 696

1
 

495
5

 148
06

207
09

 (درمانگاههاي تخصصي)تعداد كل مراجعين سرپايي

251
647

393
94

558
08

285
15

468
91

399
27

493
34

927
50

اعمال جراحي  به كل مراكز درصد اعمال جراحي
 دانشگاه انجام شده

5/26
 

4/8
 

7/1
 

0
 

7/4
 

3/3
 

9/9
 

9/13
 

 به كل بستري شدگان زمراك درصد بستري شده
 دانشگاه

9/17
 

7/5
 

5/4
 

1/1
 

7/9
 

8/1
 

5/6
 

3/4
 

 به بستري شدگانبستري مراكزدرصد اعمال جراحي 
 هرمركز

5/48
 

4/
107

9/28
 

0
 

5/10
 

9/
132

3/
111

8/
184

 پاييدرصد مراجعين سرپايي مراكز به كل مراجعين سر
 دانشگاه

5/17
 

7/2
 

9/3
 

2
 

3/3
 

8/2
 

4/3
 

5/6
 

درصد مراجعين اورژانس مراكزبه كل مراجعين 
 دانشگاه اورژانس

5/2
 

1
 

6/2
 

2/0
 

9/0
 

2/1
 

1/4
 

4/5
 



  : شاخصهاي استخراج شده ازعملكرد بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران1شماره  جدول(ادامه)
  1396درسال 

زگر نام شاخص
يرو

ف
 تير 
فتم

ي ه
هدا

ش
آباد 

ت 
 ياف

داي
شه

 

يده
فهم

هيد
ش

 

دي
زآبا

يرو
ف

 

الگر
لو

 

ريار
شه

ع) 
جاد(

م س
اما

س) 
هرا(

 الز
طمه

ت فا
ضر

ح
  

ريم
ط ك

ربا
 

تان
ارس

) به
 (ع

سين
م ح

اما
  

كل
مع 

چ
 

482 متوسط تعداد تخت فعال
 

208
 

121
 

54
 210
 

84
 141
 

111
 

47  314
8

96 درصد اشغال تخت
 

8/88

5/69

7/94

1/8362
 

4/86

7/78

6/73  83
 

  64  86  80  97  73  76  92  63  40  60 نسبت پذيرش بيمار به هرتخت

  89/506/805/476/398/311/324/358/314/3 متوسط روزهاي بستري

70/4

  24/002/178/121/081/091/151/097/013/1 وقفه درچرخش اشغال تخت

96/0

287 كل بستري شدگان
09

 

834
2

 

757
4

 

495
4

 159
85

 

614
1

 137
01

 

890
5

 

405
8

  203
008

79 درروزمتوسط بستري شده 
 

23
 

21
 

14
 

44
 

17
 

38
 

24
 

11  556
 

444 تعداد كل مراجعين اورژانس
08

 

496
33

 

945
37

 

842
46

 156
836

103
068

241
042

233
423

164
846

  142
924

3

120 تعداد كل اعمال جراحي
49

827
3

 

412
9

 

96
 584

5
 

347
6

 

684
4

 

403
5

 

252
5

  149
358

 تعداد كل مراجعين سرپايي

154
070

496
82

 

901
89

 147
590

100
638

111
142

673
80

 

440
86

 

649
26

  143
396

9

درصد اعمال جراحي مراكز به كل 
 اعمال جراحي انجام شده

1/8
 

5/5
 

8/2
 

1/0
 

9/3
 

3/2
 

6/4
 

7/2
 

7/1  -
 

درصد بستري شده مراكز به كل 
 بستري شدگان

1/14
 

1/4
 

7/3
 

4/2
 

9/7
 

3
 

7/6
 

4/4
 

2  -
 

درصد اعمال جراحي به كل بستري 
 شدگان هرمركز

9/35
 

2/99
 

5/37
 

0
 28
 

6/19
 

9/38
 

7/27
 

1/40  

8/52
 

درصد مراجعين سرپايي مراكز به كل 
 مراجعين سرپايي

7/10
 

5/3
 

3/6
 

3/10
 

7
 

8/7
 

7/4
 

1/3
 

5/4  -
 

درصد مراجعين اورژانس مراكز به كل 
 مراجعين اورژانس

1/3
 

5/3
 

6/6
 

9/5
 

11
 

2/7
 

9/16
 

3/16
 

5/11  

-
 

  

    



  تختهاي فعال  بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران ميانگين : توزيع فراواني2جدول شماره ادامه 
  1396درسال  

  
 

   

 نام بخش گروهرديف

ص)
رم (

ل اك
رسو

ت 
ضر

ح

س)
مه(

فاط
ت 

ضر
ح

(ع) 
صغر

ي ا
ت عل

ضر
ح

 

ران
ي اي

شك
انپز

رو
 

دي
رآبا

داكب
شهي

 

ري
طه

يدم
شه

نژاد 
مي 

هاش
هيد 

ش
 

يان
حيائ

شفاي
 

1  

ي 
ت ها

راقب
م

يژه
و

 

CCU 21        

2  C.C.U اورژانس         

3  I.C.U 6  9     جنرال  

4  I.C.U 12 داخلي        

5  I.C.U عفوني         

6  I.C.U 9 21 جراحي       

7  I.C.U 11 جراحي مغز و اعصاب        

8  I.C.U 3 زرگسالب -قلب باز        

9  I.C.U طفالا -قلب باز         

10  I.C.U 6        ارتوپدي 

 I.C.U اعضاء پيوند          

11  I.C.U 3 اعضاء بهره وري        

12  I.C.U 11      سوختگي   

13  I.C.U مسمومين         

14  N.I.C.U 13  30  54    

15  P.I.C.U 9  14      

16  I.C.U اورژانس         

 6 6 11 63 0 44 9 93 جمع مراقبت هاي ويژه  

17 

مي
عمو

حي 
جرا

 

        38 جراحي عمومي

        8 جراحي عروق  18

        4 جراحي قفسه سينه (توراكس)  19

        13 جراحي كلوركتال (پروكتولوژي)  20

   13    94 جراحي پالستيك ، ترميمي و سوختگي  21

         جراحي ترميمي دست  22

        2 جراحي فك و صورت  23

         جراحي قلب(باز و بسته)  24

      22   جراحي اطفال 25

 0 0 13 0 0 22 94 65 جمع جراحي  



  : توزيع فراواني تختهاي فعال  بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران 2جدول شماره (ادامه)        
 1396درسال 
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ي ه
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1  

ويژه
ي 

ت ها
راقب

م
 

CCU 8 5 12  33 8 8 4 5 104 

2  C.C.U 0          اورژانس 

3  I.C.U 153 4 15 8  29  19 63  جنرال 

4  I.C.U 42         30 داخلي 

5  I.C.U 0          عفوني 

6  I.C.U 55         25 جراحي 

7  I.C.U 32         21 جراحي مغز و اعصاب 

8  I.C.U 8         5 زرگسالب -قلب باز 

9  I.C.U 0          طفالا -قلب باز 

10  I.C.U 6          ارتوپدي 

 I.C.U 0          اعضاء پيوند  
11  I.C.U 3          اعضاء بهره وري 

12  I.C.U 15       4   سوختگي 

13  I.C.U 0          مسمومين 

14  N.I.C.U 13    7 8    125 

15  P.I.C.U          23 

16  I.C.U 0          اورژانس 

 566 9 19 16 16 69 0 35 68 102 جمع مراقبت هاي ويژه

17  

مي
عمو

حي 
جرا

 

 163 7 7 16 6 24  8 20 37 جراحي عمومي

 8          جراحي عروق  18

 4          جراحي قفسه سينه(توراكس)  19

 13          جراحي كلوركتال(پروكتولوژي)  110

 119 1 2 2    1 6  جراحي پالستيك ، ترميمي و سوختگي  21

 0          جراحي ترميمي دست  22

 6        4  جراحي فك و صورت  23

 0          جراحي قلب(باز و بسته)  24

 22          جراحي اطفال  25

 335 8 9 18 6 24 0 9 30 37 جمع جراحي  



  تختهاي فعال  بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران ميانگين : توزيع فراواني  2جدول شماره (ادامه) 
  1396درسال 
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47  

خلي
دا

 

        11 داخلي

         داخلي قلب  48

        20 داخلي اعصاب (نورولوژي)  49

        21 عفوني  50

        21 گوارش و كبد  51

        2 غدد  52

        21 ريه  53

  60      18 داخلي كليه (نفرولوژي)  54

        5 روماتولوژي  55

        21 هماتولوژي  56

         (راديوتراپي)انكولوژي   57

         ايمونولوژي  58

         مسمومين  59

         ايزوله تنفسي 60

         سل 61

 0 60 0 0 0 0 0 140 جمع داخلي  

62  
كان

كود
 

    28  4   نوزادان

        3 اطفال  63

      1   قلب اطفال  64

      3  3 داخلي اعصاب اطفال  65

      22  6 عفوني اطفال  66

      2  2 گوارش و كبد اطفال  67

      8  2 غدد اطفال  68

      4   ريه اطفال  69

      14  3 كليه اطفال  70

      1   روماتولوژي اطفال  71

      21  10 هماتولوژي آنكولوژي اطفال  72

      3  3 ايمونولوژي و آلرژي اطفال 73

 0 0 0 28 0 83 0 32  جمع كودكان



  
  1396: توزيع فراواني تختهاي فعال  بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران درسال 2جدول شماره (ادامه )
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47  

خلي
دا

 

 115 11 8 30 13 24  12 6  داخلي

 18 5 1     1  11 داخلي قلب  48

 50  2   6  3  19 داخلي اعصاب (نورولوژي)  49

 73 2 1   13  15  21 عفوني  50

 76         55 گوارش و كبد  51

 22       1  19 غدد  52

 30         9 ريه  53

 90       1  11 داخلي كليه (نفرولوژي)  54

 16         11 روماتولوژي  55

 68         47 هماتولوژي  56

 24         24 انكولوژي (راديوتراپي)  57

 0          ايمونولوژي  58

 6         6 مسمومين  59

 0          ايزوله تنفسي  60

 0          سل 61

 588 18 12 30 13 43 0 33 6 233  جمع داخلي

62 
نان

ز
 

 109 4 12 10 3 6  3  18 جراحي زنان(ژنيكولوژي)

 153 5 11 14 20 14  14  3 پست پارتوم(زايمان) 63

 47    2       پريناتولوژي(طب مادروجنين) 64

 309 9 23 24 25 20 0 17 0 21  جمع زنان

  
 

 

 

 

 

  



  1396 توزيعفراوانيتختهايفعالبيمارستانهايتحتپوششدانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيايراندرسال: 2 جدولشماره)ادامه(
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   

 نام بخش گروهرديف
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ل اك
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ح
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ح
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26 

ز و 
ي مغ

راح
ج

صاب
اع

 

        37 جراحي مغز و اعصاب

         استريوتاكسي  27

         ضايعات نخاعي  28

 0 0 0 0 0 0 0 37 جمع جراحي مغز و اعصاب

29  

صل
 مفا

ن و
خوا

 است
حي

جرا
 

        46 ارتوپدي

 28        دست -ارتوپدي  30

 4        شانه -ارتوپدي  31

 35        تون فقراتس -ارتوپدي  32

 23        يپ (لگن)ه -ارتوپدي  33

 45        زانو-ارتوپدي   34

 7        مچ پا–ارتوپدي   35

 9        ورتوم -ارتوپدي   36

          اطفال–ارتوپدي  37

 151 0 0 0 0 0 0 46 جمع جراحي استخوان و مفاصل

38  
وند

پي
 

  14      4 پيوند كليه

         پيوند قلب  39

         پيوند ريه  40

         پيوند كبد  41

         پيوند پانكراس  42

         پيوند مغز استخوان  43

پيوند گوش(كاشت حلزون داخلي و   44
(... 

        

         پيوند قرنيه چشم  45

         پيوند ساير اعضاء 46

 0 14 0 0 0 0 0 4 جمع پيوند



  
  

 1396: توزيع فراواني تختهاي فعال  بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران درسال  2جدول شماره (ادامه)
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26  

مغز
حي 

جرا
اب  

عص
و ا

 

 97  2 5    1 20 32 جراحي مغز و اعصاب

 0          استريوتاكسي  27

 0          ضايعات نخاعي  28

 97 0 2 5 0 0 0 1 20 32 و اعصاب جمع جراحي مغز

29  

صل
 مفا

ن و
خوا

 است
حي

جرا
 

 189 6 11 18  1  3 72 32 ارتوپدي

 28          دست -ارتوپدي  30

 4          شانه -ارتوپدي  31

 35          تون فقراتس -ارتوپدي  32

 23          يپ (لگن)ه -ارتوپدي  33

 45          زانو-ارتوپدي   34

 7          مچ پا–ارتوپدي   35

 9          ومورت -ارتوپدي   36

 0          طفالا -ارتوپدي  37
 340 6 11 18 0 1 0 3 72 32 جمع جراحي استخوان و مفاصل

38  

وند
پي

 

 19         1 پيوند كليه

 0          پيوند قلب  39

 0          پيوند ريه  40

 0          پيوند كبد  41

 0          پيوند پانكراس  42

 0          پيوند مغز استخوان  43

پيوند گوش(كاشت حلزون   44
 داخلي و ...)

        
 0 

 0          پيوند قرنيه چشم  45

 0          پيوند ساير اعضاء 46

 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 جمع پيوند



  1396فراواني تختهاي فعال  بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران درسال : توزيع 2جدول شماره (ادامه)
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74  

نان
ز

 

    27    26 زنان(ژنيكولوژي)جراحي 

    62    10 (زايمان)پارتوم پست  75

    45      پريناتولوژي(طب مادروجنين) 76

 0 0 0 134 0 0 0 36  جمع زنان

77 

وان
ر

 

     158   26 روانپزشكي

      6   روانپزشكي اطفال 78

 0 0 0 0 158 6 0 26  جمع روان

79  

ساير
 

Post CCU 21        

جراحي كليه ومجاري ادراري   80
 (اورولوژي)

9      66  

        37 جراحي چشم  81

        26 جراحي گوش و حلق و بيني  82

         جراحي سر و گردن  83

        15 پوست  84

   85      سوختگي  85

         طب تسكيني  86

         طب هسته اي  87

          طب فيزيكي  88

89  Post CAT 17        

        40 اورژانس 90



  1396: توزيع فراواني تختهاي فعال  بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران درسال  2جدول شماره (ادامه )
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65 

كان
كود

 

 94 2 16 13 11 10 10    نوزادان

 114 5 16 19 8 17 44 2   اطفال  66

 1          قلب اطفال  67

 6          داخلي اعصاب اطفال  68

 28          عفوني اطفال  69

 4          گوارش و كبد اطفال  70

 10          غدد اطفال  71

 4          ريه اطفال  72

 17          كليه اطفال  73

 1          روماتولوژي اطفال  74

 31          هماتولوژي آنكولوژي اطفال  75

 6          ايمونولوژي و آلرژي اطفال 76

 316 7 32 32 19 27 54 2 0 0  جمع كودكان

77 

وان
ر

 

 184           روانپزشكي

 6           روانپزشكي اطفال 78

 190   00 0 0 0 0 0 0 0  جمع روان

79  
ساير

 
Post CCU   10  21 4  1  57 

جراحي كليه ومجاري ادراري   80
 (اورولوژي)

2  1  3 1 1 1 
 84 

 43 1 1   2  2   جراحي چشم  81

 57 1    2  3 12 13 جراحي گوش و حلق و بيني  82

 0          جراحي سر و گردن  83

 15          پوست  84

 97       12   سوختگي  85

 8         8 طب تسكيني  86

 0           طب هسته اي  87

 1         1  طب فيزيكي  88

89  Post CAT 17         17 

              
 40           اورژانس 90

  

 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   

  
  
  

  1396ماني ايران درسال ي در: توزيع فراواني تختهاي ستاره دار بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشت3جدول شماره 

 نوع تخت

ص)
رم (
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ح
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مه(

فاط
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مي 

هاش
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ش
 

يان
حيائ

شفاي
 

 دار
تاره

ي س
ختها

ت
 

 12 7 7 5  4 6 22 اتاق عمل

 1 1     3 1 اتاق عمل اورژانس

 10 7 1 4 22 13 8 40 تحت نظر اورژانس

          ليبر

         زايمان

         ريكاوري پس اززايمان

      9  4 تاالسمي

          هموفيلي

  38    3  23 دياليز

      9  4 شيمي درماني

        17 آنژيوگرافي

I.U.I     2    

I.V.F     5    

 L.D.R 3    24     

ساير
 

 17 9 10 4  4 17 27 ريكاوري

    60  4  14 كات نوزادان

    29  14  15 انكيباتور

 13 7 4 17 2 8 8 100 درمانگاه

DAYCare        10  



  
  

  1396: توزيع فراواني تختهاي ستاره دار بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران درسال 3جدول شماره(ادامه)
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 دار
تاره

ي س
ختها

ت
 

 107  2 3 3 3 5 0 6 6 16 اتاق عمل

 13  1 1 1 1 2   1  اتاق عمل اورژانس

 332  27 25 32 6 34 7 21 30 45 تحت نظر اورژانس

 22   5 6 7   2  2  ليبر

 14  3 3 2 3   2  1 زايمان

 3  2      1    پس اززايمان ريكاوري

 20   3   4     تاالسمي

 0            هموفيلي

 115   15 14  10    12 دياليز

 35         16 6 شيمي درماني

 34          17 آنژيوگرافي

I.U.I 1          3 

I.V.F           5 

 L.D.R 1  8  6    3  45  
ساير

 

 142  3 2 5 4 6  7 11 16 ريكاوري

 203  15 18 17 18 26 10 8  13 كات نوزادان

 89  1 6 5 2 9 1 2  5 انكيباتور

 333  11 14 10 15 49 4 18 6 47 درمانگاه

 DAYCare  10          20 



در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات  به كل زايمانها انجام شدهودرصدسزارينهاي  : توزيع فراواني اعمال جراحي 4جدولشماره
  1396بهداشتي درماني ايران درسال 

  

نام بيمارستان
 نام بخشها

ص)
رم (

ل اك
رسو

ت 
ضر

ح
 

س)
مه(

فاط
ت 

ضر
ح

(ع) 
صغر

ي ا
ت عل
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ح
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حيائ

شفاي
 

حي
جرا

ال 
اعم

 

 بستري

 13230 14284 815 525  2355 4326  14535 الكتيو

 2992 468 4140 1543  257 8189 3059 اورژانس

 سرپايي

  43      14210 الكتيو

  4397 11     7421 اورژانس

انها
زايم

 

 سزارين

    1    222 الكتيو

    4892    81 اورژانس

    3884    102 طبيعي

    142      ساير

 20709 14806 4955 10987 0 2612 12515 39630 جمع كل

به كل  درصدسزارين هاي انجام شده
    86/54    81/74  زايمانهاي انجام شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي  به كل زايمانها انجام شدهودرصدسزارينهاي  : توزيع فراواني اعمال جراحي 4جدول شماره )ادامه(
  1396وخدمات بهداشتي درماني ايران درسال 

 نام بيمارستان
زگر نام بخشها

يرو
ف

 تير 
فتم

ي ه
هدا

ش
آباد 

ت 
 ياف

داي
شه

 

يده
فهم

هيد
ش

 

دي
زآبا

يرو
ف

 

الگر
لو

 

ريار
شه

ع) 
جاد(

م س
اما

س) 
هرا(

 الز
طمه

ت فا
ضر

ح
 

 
ريم

ط ك
ربا

 

تان
ارس

) به
 (ع

سين
م ح

اما
 

كل
 

حي
جرا

ال 
اعم

 

 بستري
 1497 3865 825 3147  2260 6936 9941 الكتيو

1277 79908 

 967 1462 210 1333  582 1337 365 اورژانس
350 27254 

 سرپايي
 749 379 1378 330 96 358  1330 الكتيو

559 19432 

 91 4       اورژانس
36 11960 

انها
زايم

 

 سزارين
 222  298   69   الكتيو

139 1355 

 509 1134 765 1035  860  9 اورژانس
164 9449 

 1646 2648 750 1374  1365  128 طبيعي
397 12294 

          ساير
 142 

 5681 9492 4226 7219 96 5494 121778273 جمع كل
2922 161794 

به كل  درصدسزارين هاي انجام شده
96/4263/5898/2929/43  5/40 34/76  زايمانهاي انجام شده
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  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي به درمانگاههاي تخصصي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و  5جدول شماره



  1396خدمات بهداشتي درماني ايران درسال 
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   28396      پزشك عمومي  1

         طب اورژانس  2

  127   4  4872     9402  داخلي  3
    13      2120 عفوني  4

  2377    6331    628 10832 داخلي قلب  5
        11832 داخلي اعصاب  6

         3453 داخلي ريه  7

   5959       1835 داخلي كليه  8

         3681  داخلي غددومتابوليسم  9

         8606 گوارش وكبد  10

  1416  384       6510 روماتولوژي  11
  145  982       9526 داخلي خون(آنكولوژي)  12
         هماتولوژي وپيوندمغزاستخوان  13

         ايمونولوژي وآلرژي  14

        371  983 اطفال  15

     2503   3469   144 نوزادان  16

       4624   810 عفوني -اطفال  17

       1994   268 قلب -اطفال  18

       2573   931 اخلي اعصابد -اطفال   19

       673    ريه -اطفال   20

       3339   642 كليه -اطفال  21

       8505   1009 غدد -اطفال  22

       3341   374 گوارش-اطفال  23

       248   18  وماتولوژير -اطفال   24

      10273   ماتولوژي آنكولوژيه -اطفال  25

       5753   7270 يمونولوژي وآلرژيا -اطفال  26

       ENT( 17183  1740گوش و حلق و بيني (  27

         414  جراحي سروگردن  28

          رينولوژي  29

         كلينيك خُرخُر  30

  

  

  

  



  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي به درمانگاههاي تخصصي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و 5جدول شماره(ادامه)
  1396خدمات بهداشتي درماني ايران درسال 
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  33672       5276    پزشك عمومي  1
  5595         5595  طب اورژانس  2
 64341 9770  3830  6730  12051  7663   8582  652  658  داخلي  3

 25297 2535 974 39 8729 3463  5198 644 1582 عفوني  4

 67662 37844790 6559 8527 7629  7240 1163 7802 داخلي قلب  5

 37141 21881695 1070 4377 3411  3886 919 7763 داخلي اعصاب  6

 5041         1588 داخلي ريه  7

 15414 1776 175   1259  819  3591 داخلي كليه  8

 9787     3427  2679    داخلي غددومتابوليسم  9

 24423 2 19 22  774   15000 گوارش وكبد  10

 19634     5329    5995 روماتولوژي  11

 30856    1327 1595    6489 داخلي خون(آنكولوژي)  12

 0          هماتولوژي وپيوندمغزاستخوان  13

 2763     2763     ايمونولوژي وآلرژي  14

 7481   اطفال  15
11588

9 
6755 9301 6506 39611313

4 
164381 

 15433    884  8433    نوزادان  16

 5497      63    عفوني -اطفال  17

 2920     658     قلب -اطفال  18

 9156    311 1185 4156    اخلي اعصابد -اطفال   19

 673           ريه -اطفال   20

 4557 230    344 2    كليه -اطفال  21

 16469      6955    غدد -اطفال  22

 3743 28         گوارش-اطفال  23

 266           وماتولوژير -اطفال   24

 10437     164     ماتولوژي آنكولوژيه -اطفال  25

 19742      6719    يمونولوژي وآلرژيا -اطفال  26

 ENT( 11053716 4841  8183 4606 5920   54242گوش و حلق و بيني (  27

 1202         788  جراحي سروگردن  28

 0           رينولوژي  29

 0          كلينيك خُرخُر  30

 

  



 

  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي به درمانگاههاي تخصصي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و5جدول شماره(ادامه)
  1396خدمات بهداشتي درماني ايران درسال 
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   24622    9090  زنان وزايمان  31

         آنكولوژي (زنان)  32

         پريناتولوژي  33

    6172     نازايي  34

       12400 چشم  35

        767 استرابيسم  36

       10109 قرنيه  37

        3725 جراحي پالستيك چشم  38

        4585 گلوكوم  39

         تاربي-مجراي اشكي  40

       15701 ويتره ورتين  41

 42  3775     4260 جراحي عمومي  42

          پاروسكوپيال-جراحيعمومي  43

        1825  لوركتالك-جراحيعمومي  44

          ددوپستانغ-جراحيعمومي  45

  1380      1241 جراحي عروق  46

        485 جراحي قفسه سينه  47

   7721    1343 282 جراحي پالستيك،ترميمي و سوختگي  48

      22818  جراحي اعصاب دست  49

         جراحي سرطان  50

  799       جراحي پيونداعضاء  51

         جراحي قلب بزرگسال  52

         جراحي قلب اطفال  53

      3362   جراحي اطفال  54

13736  18   1095 20512 ارتوپدي  55
17672        دست -ارتوپدي   56
 3225        شانه -ارتوپدي   57

15782        ستون فقرات –ارتوپدي   58
12710        هيپ(لگن) –ارتوپدي   59
16042        زانو -ارتوپدي   60



  
  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي به درمانگاههاي تخصصي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و 5جدول شماره(ادامه)

  1396خدمات بهداشتي درماني ايران درسال 
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 7139 11857 1053425816  14748  5526  زنان وزايمان  31
1082

9  120161

 5986         5986 آنكولوژي (زنان)  32

 0          پريناتولوژي  33

 6215   43       نازايي  34

 51218 6130 5095 401 2354 9970  13790  1078 چشم  35

 1519    752      استرابيسم  36

 11783    1674      قرنيه  37

 3725          جراحي پالستيك چشم  38

 5137    552      گلوكوم  39

 0          ربيتا-مجراي اشكي  40

 16688    987      ويتره ورتين  41

 58129 3673 4909 4832 7635 5173 97 6373 2567 14811 عموميجراحي   42

 0           پاروسكوپيال-جراحيعمومي  43

 1825           لوركتالك-جراحيعمومي  44

 1153    68 1085      ددوپستانغ-جراحيعمومي  45

 2621          جراحي عروق  46

 2018     1533     جراحي قفسه سينه  47

پالستيك،ترميمي و جراحي   48
 سوختگي

 2372 3935  708 180 1322 260 
503 18626 

 22818          جراحي اعصاب دست  49

 0          جراحي سرطان  50

 799          جراحي پيونداعضاء  51

 0          جراحي قلب بزرگسال  52

 0          جراحي قلب اطفال  53

 3362          جراحي اطفال  54

 93628 5345 2630 9481 4150 3810  6864 18785 7202 ارتوپدي  55

 17672          دست -ارتوپدي   56

 3225          نهشا -ارتوپدي   57

 18922         3140 ستون فقرات –ارتوپدي   58

 12710          هيپ(لگن) –ارتوپدي   59

 18371         2329 نوزا -ارتوپدي   60

  
    



  
  
  

  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي به درمانگاههاي تخصصي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و 5جدول شماره(ادامه)
  1396خدمات بهداشتي درماني ايران درسال 
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 5512        امچ پ -ارتوپدي   61

 3902        تومور –ارتوپدي   62

          اطفال-ارتوپدي  

         جراحي كليه ومجاري ادراري اطفال  63

  38842  16    3438 جراحي كليه ومجاري ادراري بزرگسال  64

      253  7100  جراحي مغزواعصاب  65

         ضايعات نخاعي  66

    23974  162 5112 روانپزشكي  67

      1085    روانپزشكي اطفال  68

     1055 2440 254 2189 دندانپزشكي  69

       1226  دندانپزشكي تخصصي  70

       8383  جراحي دهان ، فك وصورت  71

         دندانپزشكي اطفال  72

      409 17365 پوست ومو  73

         پرتودرماني(راديوتراپي)  74

         شيمي درماني  75

    2375  245   ژنتيك انساني  76

         پزشكي اجتماعي(طب پيشگيري)  77

        7737 پزشكي قانوني  78

        3301 پزشكي ورزشي(طب ورزش)  79

         ايهسته پزشكي  80

         طب تسكيني  81

        310  طب سنتي  82

        610  طب كار  83

          طب سالمندان  84

      387 98 2825  طب فيزيكي  85

 80 988     4111 9754 كلينيك بيهوشي  86

        7348 كلينيك چاقي  87

        94 كلينيك تغذيه ورژيم درماني  88

        177 كلينيك خواب  89

        1402 كلينيك درد  90

  
   



  
  

  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي به درمانگاههاي تخصصي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و5جدول شماره(ادامه)
  1396خدمات بهداشتي درماني ايران درسال 
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 5512           مچ پا -ارتوپدي   61

 3902           تومور –ارتوپدي   62

  0            اطفال -ارتوپدي  
 885     885      جراحي كليه ومجاري ادراري اطفال  63

 68075 474 3699 2832 5300 8637  2336  2501 ادراري بزرگسالجراحي كليه ومجاري   64

 29874 304 3045 2857 535 223  86 8016 7455  جراحي مغزواعصاب  65

 0          ضايعات نخاعي  66

 35055 1306 579 1574  33  1029  1286 روانپزشكي  67

 1811   93  633      روانپزشكي اطفال  68

 8922  84   1121    1779 دندانپزشكي  69

 1226          دندانپزشكي تخصصي  70

 9214         831 جراحي دهان ، فك وصورت  71

 0          دندانپزشكي اطفال  72

 28168 367  60 7910 624    1433 پوست ومو  73

 1954         1954 پرتودرماني(راديوتراپي)  74

 20        20  شيمي درماني  75

 2620          ژنتيك انساني  76

 0          پزشكي اجتماعي(طب پيشگيري)  77

 7737          پزشكي قانوني  78

 3301          پزشكي ورزشي(طب ورزش)  79

 125        125  ايهسته پزشكي  80

 1289         1289 طب تسكيني  81

 310           طب سنتي  82

 660           طب كار  83

 52     52      طب سالمندان  84

 7475 2017 841 990  317      طب فيزيكي  85

 20295   83  136    5143 كلينيك بيهوشي  86

 7348          كلينيك چاقي  87

 1570 18 11   1447     كلينيك تغذيه ورژيم درماني  88

 177          كلينيك خواب  89

 25199       302 23495 كلينيك درد  90

  
   



  
  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي به درمانگاههاي تخصصي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و5جدول شماره(ادامه)

  1396خدمات بهداشتي درماني ايران درسال 
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     37    كلينيك ناتواني جنسي  91

         كلينيك سرطان  92

        10 كلينيك سندروم مارفان  93

         كلينيك ديابت  94

         كلينيك هپاتيت  95

     MMT(    3449كلينيك ترك اعتياد ( 96

           مسموميت  97

           تاالسمي  98

92750 251647393945580828515468913992749334 جمع
  
  
  

  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي به درمانگاههاي تخصصي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و5جدول شماره(ادامه )
  1396خدمات بهداشتي درماني ايران درسال 
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 37          كلينيك ناتواني جنسي  91

 15   15       كلينيك سرطان  92

 10          مارفانكلينيك سندروم   93

 7188  863 4094 2231      كلينيك ديابت  94

 1549         1549 كلينيك هپاتيت  95

 MMT(          3449كلينيك ترك اعتياد (  96

  290          290  مسموميت 97
  0            تاالسمي 98

 جمع
15407

0 
49682 9018914759

0 
10063

8 
11114

2 
67380 440866492

6 
143396

9 

  
  

    



  
  بهداشتي درماني ايران: توزيع فراواني مراجعين سرپايي به واحدهاي پيراپزشكي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات 6جدول شماره

  1396درسال  
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 137053610 2766 899 899 47 457 27512510 203861576 19949 حضرت رسول اكرم (ص)

 17972       4294 348   13330 حضرت فاطمه(س)

  2244   917      441  182   704 حضرت علي اصغر(ع)

 11736     4980197 6559     روانپزشكي ايران

 18033 17705   328       شهيداكبرآبادي

 10553       1622    8931 شهيدمطهري

 643           643 شهيد هاشمي نژاد

 7445    1447  2386    3612 شفايحيائيان

 119226782 649   11  14203239 1817  18454 فيروزگر

 44119     127      43992 شهداي هفتم تير

 7951      295  55 1139 5324 1138 آبادشهداي يافت 

 372     51 321      شهيدفهميده

 12728         3453 4467 4808  فيروزآبادي

 11036     888    4556 5592  لوالگر

 24671  21282  113    3276   امام سجاد(ع) شهريار

  حضرت فاطمه الزهرا(س)
 رباط كريم 

3477  4604      16039  24120 

 2514   2324  190        امام حسين (ع) بهارستان

40544220372562276529 119038357692060345742105160533399899 جمع



  
  

  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي واحداورژانس در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات 7جدول شماره
  1396بهداشتي درماني ايران درسال 
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 77768 58984 17250 13286 2285 37725 13960 35946 تعداد كل مراجعين

 72861 7693 16191 12237 768 10238 8149 32099 تحت نظرتعدادبيماران 

 6750 347 0 1 0 0 0 7421 تعداداعمال سرپايي

 20 5 625 21 118 3 28 14793  115تعدادپذيرش از

 4886 2027 1192 9131 454 2988 7347 7329 انتقالي به بخش ها

 4 116 215 17 0 915 32 1144 ي ويژهانتقالي به بخش ها

 371 2 8 19 0 94 0 3140 انتقالي به اتاق عمل

تعداد فوت شده ها(قبل 
 ساعت)24وبعداز

586 1 8 0 0 1 15 2 



  
  
  

  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي واحداورژانس در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات 7جدول شماره(ادامه)
  1396بهداشتي درماني ايران درسال 
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 44408496339453784246156836103068241042233423 تعداد كل مراجعين
164846 1429243

 16948 32020 4736 31198 2479146791137376477 تعدادبيماران تحت نظر
18742 355676 

 840 3075 435 924 0 0 9944 1986 تعداداعمال سرپايي
608 32331 

 4557 5667 1023 11325 0 14604174221343  115تعدادپذيرش از
2664 74218 

 1827 5520 1168 6376 1463 1165 2566 4787 به بخش هاانتقالي 
1110 61336 

ي انتقالي به بخش ها
 ويژه

1286 1593 1536 0 4247 645 953 862 
274 13839 

 395 38 12 1202 0 1442 1337 582 انتقالي به اتاق عمل
102 8744 

تعداد فوت شده ها(قبل 
 ساعت)24وبعداز

342 196 93 10 510 60 360 225 
118 2527 



  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  
  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي به واحدهاي پاراكلينيكي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات 8جدول شماره

  1396بهداشتي درماني ايران درسال 
  
  

  
  

  
  

    

  -بيمارستان
صي  واحدهاي پاراكلينيك

شخي
ت

- ري
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وير
تص
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گاه
ايش

زم
 

شم
چ

سلي 
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ادرا

 

وق
وعر
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قل

 

طان
سر

 

ژي
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 4233 2902 59778 1184 15547 344784 162863 حضرت رسول اكرم (ص)

   240   6038 10621 حضرت فاطمه(س)

 5 5069 5415 194  40900 24741 حضرت علي اصغر(ع)

   350   8616 221 روانپزشكي ايران

   9178   102025 27465 شهيداكبرآبادي

   1339   18340 2896 شهيدمطهري

  561 12773 4157  164393 67072 ادنژشهيد هاشمي 

   4754   34036 196496 شفايحيائيان

  5231 53587 1341  530451 120104 فيروزگر

  3287 5841   146746 104861 شهداي هفتم تير

   22021 264  47757 14336 شهداي يافت آباد

 8     47616 5612 شهيدفهميده

 76  51571 1781  125373 61834 فيروزآبادي

   18024 96  63523 12394 لوالگر

   22056 1200  143647 59330 امام سجاد(ع) شهريار

حضرت فاطمه الزهرا(س) رباط 
 كريم

45093 76694  612 17982   

   14572   56126 15778  امام حسين (ع) بهارستان

 4322 17050 299481 10829 15547 1957065 931717 جمع



  
  
  

  : توزيع فراواني مراجعين سرپايي به واحدهاي پاراكلينيكي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات 8جدول شماره(ادامه)
 1396بهداشتي درماني ايران درسال 
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سك
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دي
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ا
 

  86  374  5364 96874995 235310268698 1173 حضرت رسول اكرم (ص)
        1442   192  حضرت فاطمه(س)

    96    47  3506345 137  حضرت علي اصغر(ع)
           7094  روانپزشكي ايران
    107         5653 شهيداكبرآبادي
         441     شهيدمطهري

          61    شهيد هاشمي نژاد
              شفايحيائيان
  24  284   611 14453886 21843 735  1946 فيروزگر

        3      شهداي هفتم تير
        213     1459 شهداي يافت آباد
        18      شهيدفهميده
  1  161   6 789  11011048  1793 فيروزآبادي
    67    339 138 102   123 لوالگر

       825   222   12 امام سجاد(ع) شهريار
 حضرت فاطمه الزهرا(س)

 رباط كريم 
2830  30 139  93        

             1146  امام حسين (ع) بهارستان

 9776639832458 16135 جمع
1315

3 
10383 68060  1089  111  



 
  
  

  فهرست بيمارستانهاومراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران
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 641 860 - عموميآموزشي درماني دولتي تهران حضرت رسول اكرم (ص)

 103  135جراحي پالستيك تخصصيآموزشي درماني دولتي تهران فاطمه(س)حضرت 

 153 180 كودكان تخصصيآموزشي درماني دولتي تهران حضرت علي اصغر(ع)

 158 150 اعصاب وروان تخصصيآموزشي درماني دولتي تهران روانپزشكي ايران

 224 225 زنان زايمان تخصصيآموزشي درماني دولتي تهران شهيداكبرآبادي

 109 175 سوانح سوختگي تخصصيآموزشي درماني دولتي تهران شهيدمطهري

 تخصصيآموزشي درماني دولتي تهران شهيد هاشمي نژاد
كليه ومجاري 

 ادراري
190 146 

 156 250 ارتوپدي تخصصيآموزشي درماني دولتي تهران شفايحيائيان

 482 486 - عموميآموزشي درماني دولتي تهران فيروزگر

 208 240 - عموميآموزشي درماني دولتي تهران شهداي هفتم تير

 121 200 - عمومي درماني دولتي تهران شهداي يافت آباد

 54 70 كودكان تخصصي درماني دولتي تهران شهيدفهميده

 210 477 - عموميآموزشي درماني دولتي شهرري فيروزآبادي

 84 130 - عمومي درماني دولتي تهران لوالگر

 141 207 - عمومي درماني دولتي شهريار امام سجاد(ع)

 حضرت فاطمه الزهرا(س)
رباط 
 كريم

 111 100 - عمومي درماني دولتي

  47  120 -  عمومي  درماني  دولتي بهارستان  امام حسين (ع) 

 3148 4195 - - - - - جمع
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كي ايران  تعدادتختهاي فعال دربيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزش -1نمودار
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ايران  درصداشغال تخت دربيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي -2نمودر
1396سال
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يران نسبت پذيرش بيماردربيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ا -4نمودار
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زشكي ايران  متوسط روزهاي بستري بيماردربيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پ -3نمودار
1396سال 
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 ميزان وقفه درچرخش اشغال تخت دربيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم -5نمودار
1396پزشكي ايران سال 
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 درصداعمال جراحي انجام شده به بستري شدگان دربيمارستانهاي تحت پوشش -8نمودار
1396دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 
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گاه  درصدسزارين  به كل زايمانهاي انجام شده دربيمارستانهاي تحت پوشش دانش -9نمودار
1396علوم پزشكي ايران سال 
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ران به درصدمراجعين اورژانس بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اي -10نمودار
  1396كل مراجعين اورژانس درسال
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ران  به كل  درصدبستري شدگان بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اي -11نمودار
1396بستري شدگان درسال 
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پوشش  درصدمراجعين سرپايي مراكز به كل مراجعين سرپايي دربيمارستانهاي تحت -12نمودار
  1396دانشگاه علوم پزشكي ايران سال



 ١٣٩٦ سال �ع��ی دا�ه �یأتآمار کار�نان ��ر
 �قد�:

هیات علمی تقسیم کارکنان غیر گروه کارکنان هیات علمی و دوبه به طور کلی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 شوند. می

آموزشی  مراکز، غدد ، انستیتوتحقیقاتی ها، مراکزدانشکده ، اي ستادي و اداري، معاونت هاهدر بخش علمیهیأتکارکنان غیر
 عهده دارند.هاي اجرایی را بر فعالیتبهداشتی  و مراکز ها ، بیمارستانها، شبکهو درمانی

جنسیت، مقطع تحصیلی،  ،دانشگاه به تفکیکعلمی شاغل در واحدهاي زیرمجموعۀ هیأتدر این گزارش به آمار کارکنان غیر
 ت پرداخته خواهد شد. محل خدم واحد و نوع استخدام، رسته شغلی

     مجموعه مدد محاسبه و  رزیدنت ها، مدیریت داروخانه ها، حوزه کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه نیروهاي شرکتی در: نکته  
 می گیرند.محل منابع اختصاصی دانشگاه حقوق نگردیده اند به این علت که از 

 

 :٩٦� سال  ک�یات ���وط � آمار کار�نان دا�ه
  ) مرد هستند. ٪1/35) زن و ( ٪9/64(هیأت علمی دانشگاه، ن غیرنفر کارکنا 11233مجموع  از 1396سال  طی

 
 1396هیات علمی شاغل در دانشگاه به تفکیک جنسیت طی سال کارکنان غیر مارآ -1جدول 

 علمیهیات جمع کارکنان غیر مرد زن جنسیت

 11233 3948 7285 تعداد

 100 ٪1/35 ٪9/64 ←درصد

 
 

  

زن
65%

مرد
35%

96ال تعداد کارکنان غیرهیات علمی به تفکیک جنسیت در س-1نمودار 



 

���ی�ی دا�ه � �سب ���ع�یات ع��ی ��رآمار کار�نان 
 :٩٦� سال و � �ف�یک ���یت  

 
عمده کارکنانی که داراي  اند.درصد را مردان تشکیل داده5/14مدرك کارشناسی را زنان و درصد  5/85 از کل کارکنان دانشگاه   

 باشند. شاغل بوده و از متوسط سن و سنوات خدمت باالیی برخوردار میتحصیالت زیردیپلم هستند در مشاغل خدماتی و پشتیبانی 
 

 
 
 

 1396شاغل در دانشگاه بر حسب مقطع تحصیلی و به تفکیک جنسیت طی سال غیرهیات علمی آمار کارکنان  -2جدول 

 تحصیلیمقطع 
 تعداد

 مجموع
 درصد

 ←مرد ←زن مرد زن
8/24 1410 1061 349 زیردیپلم  2/75  

8/42 2309 1320 989 دیپلم  2/57  

8/63 793 287 506 کاردانی  2/36  

5/85 5334 775 4559 کارشناسی  5/14  

7/73 662 174 488 ارشدکارشناسی  3/26  

4/56 411 179 232 *دکتراي حرفه اي  6/43  

Ph.D 12 5 17 6/70دکتراي   4/29  

6/25 251 119 132 دکتراي متخصص  4/74  

9/28 38 27 11 دکتراي فوق تخصص  1/71  

blank 7 1 8 5/87  5/12  

9/64 11233 3948 7285 مجموع  1/35  

 باشند. یم دامپزشکو  یشگاهیعلوم آزما داروساز، شامل دندانپزشک، يحرفه ا ي* دکترا
 

 
 
 

مدا�ه � �سب �وع  �یات ع��ی��ر آمار کار�نان   :٩٦� سال  و  � �ف�یک ���یت ا���دا
فر) ن 646( و رسمی قطعینفر) به صورت  4139( در واحدهاي تابعه دانشگاه بر حسب نوع استخدام، شاغل بررسی کارکناندر 

نفر) کارکنان دانشگاه را نیروهاي طرحی (مشمولین  1753اند. همچنین (به صورت پیمانی با دانشگاه همکاري استخدامی داشته
نفر  90 نیزدانشگاه شاغل  )kکنان متخصص طرحی(ضریب کارمجموع اند. قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان) تشکیل داده

 د.نفر مرد می باشن 31نفر زن و  59که از این تعداد  بوده

 
 
 

  



 1396استخدام و به تفکیک جنسیت طی سالهیات علمی شاغل در دانشگاه بر حسب نوع کارکنان غیر آمار – 3جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 مجموع
 درصد

 ←مرد ←زن مرد زن
5/73 4139 1096 3043 میرس  5/26  

9/84 232 35 197 رسمی آزمایشی  1/15  
6/77 646 145 501 پیمانی  4/22  

2/89 1753 189 1564 طرحی -نون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشمول قا  8/10  

k 59 31 90 6/65ضریب   4/34  
 100 0 7 7 0 مشمول قانون کار
4/75 957 235 722 قرارداد حرفه اي  6/24  

1/35 3404 2210 1194 حرفه ايقرارداد غیر  9/64  
 0 100 1 0 1 95ماده  * قرارداد

blank 4 0 4 100 0 
9/64 11233 3948 7285 مجموع  1/35  
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96تعداد کارکنان غیرهیات علمی بر حسب نوع استخدام در سال -2نمودار 



 
  1396 طی سالنوع استخدام به تفکیک  علمی شاغل در دانشگاه بر حسب واحد محل خدمت وهیات کارکنان غیر آمار – 4جدول
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*حوزه ریاست و واحدهاي  1
 466 0 0 384 26 0 0 0 1 1 54 زیرمجموعه آن

معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي  2
 344 0 0 132 48 1 0 5 14 3 141 منابع

 239 1 0 139 36 0 1 4 4 1 53 معاونت دانشجویی و فرهنگی 3
 130 0 1 19 5 0 0 36 3 3 63 معاونت غذا و دارو 4
 129 0 0 29 10 0 0 4 3 4 79 معاونت درمان 5
 98 0 0 13 4 0 0 9 3 1 68 معاونت بهداشتی 6

 مراکز –و فناوري معاونت تحقیقات  7
 182 1 0 46 26 0 8 26 5 1 69 تحقیقاتی

 23 0 0 7 8 0 1 0 0 2 5 معاونت بین الملل 8
 67 0 0 16 9 0 0 4 5 0 33 موزشیمعاونت آ 9
 158 0 0 43 30 0 1 7 5 2 70 دانشکده پزشکی 10
 85 0 0 28 8 0 0 6 2 0 41 دانشکده پیراپزشکی 11

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی  12
 61 0 0 30 9 0 0 3 0 0 19 پزشکی

 54 0 0 25 8 0 0 3 2 1 15 دانشکده بهداشت 13
 64 0 0 19 11 0 1 6 0 0 27 دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان 14
 84 0 0 45 6 0 0 3 1 0 29 دانشکده علوم توانبخشی 15
 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 دانشکده فناوري هاي نوین 16
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سنتیدانشکده طب  17
 78 0 0 44 4 0 0 0 2 0 28 کده پرستاري و ماماییدانش 18
 28 0 0 10 4 0 0 2 3 1 8 انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم 19

مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول  20
 1232 0 0 429 120 6 4 175 67 21 410 اکرم (ص)

 731 0 0 225 110 0 4 151 44 5 192 مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر 21

مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبر  22
 419 0 0 131 28 0 3 98 32 3 124 آبادي

 534 0 0 158 32 0 14 75 28 15 212 مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادي 23

مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی  24
 225 0 0 72 20 0 0 31 11 4 87 ایران

 345 0 0 118 19 0 1 49 12 6 140 آموزشی و درمانی شفایحیائیان مرکز 25

مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی  26
 323 0 0 94 20 0 1 46 21 13 128 اصغر (ع)

 370 0 0 138 23 0 0 36 39 3 131 مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهري 27

  



 
 

  1396استخدام طی سال  نوعبه تفکیک آمار کارکنان غیرهیات علمی شاغل در دانشگاه بر حسب واحد محل خدمت و  – 4جدولادامه 

مرکز آموزشی و درمانی حضرت  28
 211 0 0 40 12 0 0 48 5 7 99 فاطمه (س)

مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی  29
 431 1 0 176 78 0 0 16 21 30 109 نژاد

مرکز آموزشی و درمانی شهداي هفتم  30
 552 0 0 215 28 0 5 50 45 10 199 تیر

 433 0 0 94 24 0 6 59 66 15 169 د (ع) شهریاربیمارستان امام سجا 31

بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط  32
 275 0 0 48 19 0 18 59 26 7 98 کریم

 386 0 0 105 39 0 5 41 44 7 145 بیمارستان شهداي یافت آباد 33
 246 0 0 51 7 0 3 39 28 1 117 بیمارستان لوالگر 34
 90 0 0 23 7 0 3 7 3 3 44 بیمارستان کودکان شهید فهمیده 35
 134 0 0 0 5 0 11 39 25 20 34 بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان 36
 263 0 0 35 17 0 0 70 25 7 109 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم 37
 458 0 0 61 18 0 0 136 23 16 204 شبکه بهداشت و درمان شهریار 38
 240 0 0 42 14 0 0 99 6 0 79 شبکه بهداشت و درمان بهارستان 39
 162 0 0 20 13 0 0 69 2 4 54 شبکه بهداشت و درمان قدس 40
 255 0 0 24 27 0 0 84 8 11 101 شبکه بهداشت و درمان مالرد 41
 333 0 0 48 11 0 0 76 7 1 190 مرکز بهداشت غرب تهران 42
 284 0 0 26 11 0 0 82 3 3 159 مرکز بهداشت شمال غرب 43

ز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر مرک 44
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و گردن

موسسه تاریخ پزشکی، طب اسالمی و  45
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مکمل

46 blank 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 5 
 11233 4 1 3404 957 7 90 1753 646 232 4139 مجموع

ایثارگر/ هیات بدوي و تجدید نظر  و کارکنان شاهد مدیریت بازرسی/ امور /ابط عمومیرو گزینش/حراست/ ریاست/  حوزه ریاست شامل: مدیریت دفتر*
 هاي دانشگاه رسیدگی انتظامی هیات علمی/ دبیرخانه هیات اجرایی جذب/ دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست

 
  



 
 1396 سال مدرك تحصیلی طی به تفکیکهیات علمی شاغل در دانشگاه بر حسب واحد محل خدمت و کارکنان غیر آمار – 5جدول
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 466 0 103 279 15 43 20 5 0 1 0 حوزه ریاست (واحدهاي زیرمجموعه آن) 1

مه ریزي معاونت توسعه مدیریت و برنا 2
 344 0 71 74 26 90 75 3 0 5 0 (آمار) منابع

 239 1 75 52 14 70 20 6 0 1 0 معاونت دانشجویی و فرهنگی 3
 130 1 4 14 6 34 36 34 1 0 0 معاونت غذا و دارو 4
 129 0 9 19 7 57 19 13 1 4 0 معاونت درمان 5
 98 0 8 5 5 43 15 19 1 2 0 معاونت بهداشتی 6

 مراکز –قیقات و فناوري معاونت تح 7
 182 0 12 28 7 72 42 10 8 2 1 تحقیقاتی

 23 0 2 2 0 12 6 0 1 0 0 معاونت بین الملل 8
 67 0 1 17 3 31 14 1 0 0 0 موزشیمعاونت آ 9
 158 0 28 23 17 65 23 1 0 1 0 دانشکده پزشکی 10
 85 0 15 20 5 26 17 1 1 0 0 دانشکده پیراپزشکی 11

مدیریت و اطالع رسانی  دانشکده  12
 61 0 13 21 4 15 7 1 0 0 0 پزشکی

 54 0 11 17 2 15 9 0 0 0 0 دانشکده بهداشت 13
 64 0 6 12 3 24 16 1 0 2 0 دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان 14
 84 0 20 29 2 22 10 1 0 0 0 دانشکده علوم توانبخشی 15
 6 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 دانشکده فناوري هاي نوین 16
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سنتیدانشکده طب  17
 78 0 29 22 1 18 7 0 1 0 0 دانشکده پرستاري و مامایی 18
 28 0 5 6 5 10 1 1 0 0 0 انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم 19

مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول  20
 1232 1 170 304 92 622 32 4 1 4 2 اکرم (ص)

 731 0 28 180 44 454 16 5 0 2 2 زشی و درمانی فیروزگرمرکز آمو 21
 419 0 72 55 20 251 16 0 0 4 1 مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبر آبادي 22
 534 0 70 100 46 242 15 7 0 44 10 مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادي 23
 225 0 22 55 6 124 15 3 0 0 0 مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران 24
 345 0 51 72 27 178 10 0 0 6 1 آموزشی و درمانی شفایحیائیان مرکز 25

مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی  26
 323 0 30 69 15 188 15 4 1 0 1 اصغر (ع)

 370 0 64 83 18 177 13 9 0 6 0 مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهري 27

رت فاطمه ضمرکز آموزشی و درمانی ح 28
 211 0 12 31 14 134 9 8 1 2 0 (س)

مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی  29
 431 1 66 98 50 198 16 2 0 0 0 نژاد

  



 1396آمار کارکنان غیرهیات علمی شاغل در دانشگاه بر حسب واحد محل خدمت و به تفکیک مدرك تحصیلی طی سال  – 5جدولادامه 
 552 0 73 153 29 253 10 8 0 25 1 مرکز آموزشی و درمانی شهداي هفتم تیر 30
 433 2 58 49 22 251 15 5 0 28 3 بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار 31

بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط  32
 275 0 30 24 20 154 3 5 0 37 2 کریم

 386 0 52 61 31 190 8 11 0 28 5 بیمارستان شهداي یافت آباد 33
 246 0 20 42 11 127 7 10 0 26 3 بیمارستان لوالگر 34
 90 0 15 12 2 41 6 2 0 9 3 بیمارستان کودکان شهید فهمیده 35
 134 0 0 1 11 94 3 10 0 12 3 بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان 36
 263 0 20 50 42 117 7 27 0 0 0 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم 37
 458 0 51 75 44 220 27 41 0 0 0 شبکه بهداشت و درمان شهریار 38
 240 0 19 35 17 137 12 20 0 0 0 شبکه بهداشت و درمان بهارستان 39
 162 0 10 13 10 99 12 18 0 0 0 شبکه بهداشت و درمان قدس 40
 255 0 18 62 16 126 12 21 0 0 0 شبکه بهداشت و درمان مالرد 41
 333 0 36 24 50 150 24 49 0 0 0 مرکز بهداشت غرب تهران 42
 284  11 18 33 158 21 43 0 0 0 مرکز بهداشت شمال غرب 43

مرکز تحقیقات گوش،گلو ، بینی و  44
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سرگردن

موسسه تاریخ پزشکی ، طب اسالمی و  45
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مکمل

46 blank 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 5 

 11233 8 1410 2309 793 5334 662 411 17 251 38 مجموع

  



 1396 هیات علمی شاغل در دانشگاه بر حسب نوع استخدام طی سالکارکنان غیر آمار -6جدول

 تعداد نوع استخدام

 4139 رسمی
 232 رسمی آزمایشی

 646 پیمانی
 1753 طرحی -پیراپزشکان  مشمول قانون خدمت پزشکان و

 k 90ضریب 
 7 مشمول قانون کار
 957 قرارداد حرفه اي

 3404 حرفه ايغیر قرارداد
 1 95ماده  * قرارداد

blank 4 
 11233 مجموع

 
 1396 محل خدمت طی سال هیات علمی شاغل در دانشگاه بر حسب مقطع تحصیلی و واحدکارکنان غیر آمار – 7جدول 

واحد  تحصیلی /مقطع 
 محل خدمت

موسسه  حوزه بهداشت حوزه درمان دانشکده ها ستاد دانشگاه
 توانستی مطالعاتی

blank حوزه ریاست و  مجموع
 8زیرمجموعه / 
 / واحد معاونت ها

 تحقیقاتی کزامر

واحد  8
 دانشکده

واحد  6
 / بیمارستان ها

 واحد مراکز11
آموزشی و 

 درمانی

واحد شبکه  5
 واحد2ها / 

مراکز 
 بهداشتی

واحد  1
موسسه 
مطالعات 

 تاریخ پزشکی

واحد 1
غدد  انستیتو

 درون ریز

 1410 0 5 0 165 833 122 285 زیردیپلم

 2309 2 6 0 277 1389 145 490 دیپلم

 793 0 5 0 212 458 35 83 کاردانی

 5334 0 10 0 1007 3678 187 452 کارشناسی

 662 0 1 0 115 209 90 247 ارشدکارشناسی

 411 1 1 0 219 93 6 91 *دکتراي حرفه اي

 Ph.D 12 2 3 0 0 0 0 17دکتراي 

 251 0 0 0 0 233 3 15 دکتراي متخصص

 38 0 0 0 0 37 0 1 دکتراي فوق تخصص

blnk 2 0 4 0 0 0 2 8 

 11233 5 28 0 1995 6937 590 1678 مجموع
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96تعداد کارکنان غیر هیات علمی بر حسب مقطع تحصیلی در سال -3نمودار 



�ه بندی �شا�ل دا�ه�عار�ف ���وط � ��   

  بندی �شا�ل���ه
ل ـ مهارت ـ تجربه) و صفات مشابه ها، سطوح مسئولیت، شرایط احراز (تحصیعبارت است از قرار گرفتن مشاغلی که از ویژگی

برخوردار باشند در یک طبقه شغلی. به عبارت دیگر معموالً تعدادي از مشاغل مشابه و همگن را که از نظر ماهیت و شرایط 
 دهند. اي بزرگتر (به نام رسته) جاي میاحراز با یکدیگر هماهنگی و نزدیکی دارند در مجموعه

با  یو عموم یار کلیبس يهاشغل را که شباهتي مشاغل است و تعداد بنديترین دستهسیعترین و ویعبارت از کلرسته: 
  گیرد. هر رسته معموالً شامل چند رسته فرعی است.یکدیگر دارند در بر می

 لحاظ تر با هم دارند و از یشتر و ارتباط نزدیککه تشابه بشغلی در یک گروه چند رشته قرار دادن عبارت است از رسته فرعی: 
  یگزین یکدیگر نمود.توان جاشده از آن را میکسب  بارتباط هستند و تجار ادي با هم دریز کار تا حدنوع 

 

 �شا�ل یبند�و�ود ��ح ���ه ی�و�ع�ت ر��ه
هاي مختلف طرح طبقههاي شغلی که بر حسب شباهت نسبی از لحاظ نوع کار و حرفه، تخصص و شرایط احراز در رشتهرشته

باشد که تعریف هر رسته می 8 گرفته و به تصویب شوراي امور اداري و استخدامی کشور رسیده است، شاملبندي مشاغل قرار
 یک در زیر توضیح داده شده است:

 

 �ه آ�وز�ی و �����یر� 
 50عی و رسته فر 6ه آموزشی و فرهنگی است که شامل بندي مشاغل، رستهاي مختلف طرح طبقهاولین مجموعه از رشته 

یریت و سرپرستی ها عموماً در سطح کاردانی، کارشناسی و مدرشته شغلی است. مشاغل این رسته با توجه به وظایف و مسئولیت
بینی و براي آنها حسب مورد وظایف اجرایی، مطالعاتی، آموزشی، هنري، برنامه ریزي و سرپرستی و مدیریت پیشتبیین گردیده 

 . شگاهی یا تجارب و مهارت خاص داردسته عموماً نیاز به تحصیالت دانشده است. تصدي مشاغل این ر
 

 ر��ه اداری و ما�ی
رشته شغلی  47رسته فرعی و  5بندي و ارزشیابی مشاغل است که شامل هاي طرح طبقهاین رسته دومین مجموعه از رسته 

سطوح مختلف شغلی مانند متصدي، مسئول،  هاي آنها داراي ماهیت اداري و مالی است. مشاغل آنوظایف و مسئولیتاست. 
گیرد و براي متصدیان آنها حسب مورد، وظایف اجرایی، مطالعاتی، تحقیقاتی کاردان، کارشناس، سرپرستی و مدیریتی را در بر می

مدارك بینی شده است. متصدیان مشاغل این رسته در بخش اجرایی نیاز به تجربه و مهارت توأم با و سرپرستی و مدیریت پیش
 دانشگاهی دارند. 

 

  



 ر��ه ا�ور ا��ما�ی
مشاغل تخصیص  رشته شغلی است. 75رسته فرعی و 14بندي مشاغل است که شامل طبقه سومین رسته از مجموعه طرح

عموماً در سطوح کاردانی، کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی تخصیص  هاوجه به اهمیت وظایف و مسئولیتبا تیافته در این رسته 
که براي  بینی شدهریزي و سرپرستی پیش ته است و براي سطوح مختلف آن وظایف اجرایی، مطالعاتی، پژوهشی، برنامهیاف

 سطوح کارشناسی و مدیریت و سرپرستی، داشتن مدرك تحصیلی دانشگاهی و تخصص الزم است. 

��ی و �ما�ی  ر��ه �ھدا
رشته شغلی تحت عنوان رسته بهداشتی و درمانی نامگذاري  51 رسته فرعی و16بندي مشاغل با ته از طرح طبقهچهارمین رس

ها، بهداشتی و درمانی است و متصدیان مربوطه در سطوح کاردانی، کارشناسی و مدیریت ماهیت وظایف و مسئولیت .شده است
 تخصصی دارند. نماید. متصدیان مشاغل این رسته عموماً نیاز به مدارك تحصیلی دانشگاهی وو سرپرستی انجام وظیفه می

 

  ر��ه �دمات
ماهیت رشته شغلی است.  18رسته فرعی و  6بندي مشاغل است که شامل هاي طرح طبقهاین رسته پنجمین مجموعه از رسته

ها صرفاً اجرایی و خدماتی است و نیاز به مدارك تحصیلی دانشگاهی و تجارب و مهارت زیاد ندارد ولی در وظایف و مسئولیت
 . هاي آموزشی ضروري است. متصدیان مربوطه غالباً تحت عنوان متصدي یا مأمور انجام وظیفه می نماینددوره برخی موارد طی

 
 

 ر��ه �شاورزی و ���ط ز�ست
ها در وظایف و مسئولیت رشته شغلی است. 38رسته و 12ل با بندي مشاغهاي طرح طبقهاین رسته ششمین مجموعه از رسته 

یط زیست است. متصدیان مشاغل در سطوح کاردانی، کارشناسی و مدیریت و سرپرستی انجام وظیفه زمینه امور کشاورزي و مح
 هاي ویژه دارند. نماید. متصدیان شاغل این رسته اکثراً عالوه بر داشتن مدارك تحصیلی دانشگاهی نیاز به تخصصمی
 

 ر��ه ��ی و ��ند�ی
ماهیت رشته شغلی است.  129رسته فرعی و  19مشاغل است که شامل بندي و ارزشیابی این رسته هفتمین رسته طرح طبقه 

ها، فنی و مهندسی است. سطوح شغلی عموماً کاردانی و کارشناسی و مدیریتی است که حسب مورد، وظایف و مسئولیت
ان مربوطه غالباً نیاز ریزي و سرپرستی را بر عهده دارند. متصدیمتصدیان آنها امور اجرایی مطالعاتی، پژوهشی و آموزشی، برنامه

 به مدرك تحصیلی دانشگاهی و تخصصی دارند.
 

 �)آوری اطالعات (��ا�ی دادهنر��ه � 
وظایف و رشته شغلی است.  8رسته فرعی و  4بندي و ارزشیابی مشاغل است که داراي این رسته هشتمین رسته طرح طبقه 

دارد. متصدیان مشاغل این رسته غالباً عالوه بر داشتن مدرك تحصیلی  مسئولیتها جنبه اجرائی، مطالعاتی، تحقیقاتی و سرپرستی
هاي آموزشی جدید هاي الزم نیز است، ضمن اینکه همواره باید با طی دورهدانشگاهی و تخصصی، نیازمند تجربیات و مهارت

 معلومات و اطالعات خود را به روز کنند. 



 �ه �غ�ی:دا�ه � اساس ر� �یات ع��ی ��ر آمار کار�نان
رسته ، )6/63 (%درمانیو  ر رسته شغلی بهداشتیدانشگاه دغیرهیات علمی شاغل کارکنان درصد بیشترین  1396طی سال 
 اند. بوده) 6/13 (%رسته اداري و مالی) و 7/17خدمات(% 

 

 
 1396هیات علمی شاغل در دانشگاه به تفکیک رسته شغلی طی سال کارکنان غیر آمار - 8جدول

 یرسته شغل
 کارکنان

 ↓درصد تعداد

 3 334 آموزشی و فرهنگی

 6/13 1531 اداري و مالی

 4/0 48 امور اجتماعی

 6/63 7144 بهداشتی و درمانی

 7/17 1985 خدمات

 1/1 126 فناوري اطالعات

 5/0 55 فنی و مهندسی

 0 1 کشاورزي و محیط زیست

blank 9 1/0 

 100 11233 مجموع
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96تعداد کارکنان بر حسب رسته هاي شغلی در سال -4نمودار 



���ی�ی�یات ع��ی ��ر آمار کار�نان
 :٩٦� سال  دا�ه � اساس ر��ه �غ�ی و ���ع 

نفر  430اي و باالتر، نفر داراي تحصیالت دکتراي حرفه 705نفر کارکنان شاغل در رسته بهداشتی درمانی،  7144از مجموع 
 اند. حصیالت کاردانی بودهنفر هم داراي ت 535نفر داراي تحصیالت کارشناسی و  4641داراي تحصیالت کارشناسی ارشد، 

 
 

 1396طی سال  مقطع تحصیلیبه تفکیک رسته شغلی و بر حسب دانشگاه آمار کارکنان غیرهیات علمی شاغل  – 9جدول

 رسته شغلی

  مقطع تحصیلی

 مجموع

پلم
ردی

زی
پلم 

دی
نی 

ردا
کا

سی 
شنا

کار
شد 
ی ار

ناس
رش

کا
 

رفه
ي ح

ترا
دک

ي 
ا

 و
التر

با
 

blank 

 334 0 9 85 170 23 37 10 آموزشی و فرهنگی

 1531 0 3 116 396 185 742 89 اداري و مالی

 48 0 0 11 32 2 3 0 اجتماعی امور

 7144 0 705 430 4641 535 684 149 بهداشتی و درمانی

 1985 0 0 0 11 25 799 1150 خدمات

 126 0 0 14 64 15 32 1 فناوري اطالعات

 55 0 0 6 19 8 11 11 مهندسی فنی و

 1 0 0 0 1 0 0 0 محیط زیست زي وکشاور

blank 0 1 0 0 0 0 8 9 
 11233 8 717 662 5334 793 2309 1410 مجموع

 

  وا�ددا�ه � �سب �یات ع��ی ��ر آمار کار�نان
�

ل �د�ت
�

 :٩٦� سال  
بندي زیر طبقه ولگروه کلی به شرح جد 8توان بر حسب واحد محل خدمت به طور عمده کارکنان شاغل در دانشگاه را میبه 

آموزشی و  مراکز در درصد 8/47 دانشگاه هیات علمیغیر نفر کارمند 11233، از مجموع 1396طی سال کرد. بر این اساس 
معاونت درصد در  8/10 درصد در شبکه هاي بهداشت و درمان و 3/12 ،هاي غیرآموزشیدر بیمارستاندرصد  9/13 ،درمانی

ریاست، مدیریت روابط  ریاست دانشگاه شامل مدیریت دفترند. شایان ذکراست زیرمجموعه حوزه اشاغل بوده تابعه دانشگاه هاي
اداره کارآفرینی می  ارزیابی عملکرد، مدیریت امور حقوقی و حراست، مدیریت گزینش، مدیریت بازرسی و، مدیریت عمومی

 . باشد
 

  



  1396 به تفکیک جنسیت طی سال و محل خدمت واحد هیات علمی شاغل در دانشگاه بر حسبکارکنان غیر آمار -10جدول 

 محل خدمت واحد
 درصد تعداد

 ↓کل ←مرد ←زن کل مرد زن
 1/4 5/10 7/0 466 416 50 حوزه ریاست و زیرمجموعه

 8/10 8/11 2/10 1212 466 746 ها معاونت

 3/5 3/6 7/4 590 247 343 هادانشکده

 2/0 2/0 3/0 28 ٩ 19 انستیتو غدد

 8/47 4/46 6/48 5373 ١٨٣١ 3542 درمانی آموزشی و زمراک

 9/13 8/11 1/15 1564 464 1100 ها بیمارستان

 3/12 5/9 8/13 1378 375 1003 درمان شبکه هاي بهداشت و

 5/5 5/3 6/6 617 138 479 بهداشت مراکز

blank 3 2 5 0 1/0 0 

 100 100 100 11233 3948 7285 مجموع

 
 

 :٩٦� سال  دا�ه �ی �عاونت �شا�ل �یات ع��ی �ر�  آمار کار�نان
ــت و غذا  کارکنان ــه معاونت درمان، بهداش ــاغل در س ــتاد ش ــاختمانی خارج از محدوده س ــگاه  و دارو از نظر موقعیت س  دانش

 می باشند. 
 

 1396سال به تفکیک جنسیت طی  و حسب معاونت ها هیات علمی شاغل در دانشگاه برکارکنان غیر آمار – 11جدول 

 معاونت ها
 درصد تعداد

 ↓کل ←مرد ←زن کل مرد زن
 6/10 3/7 7/12 129 34 95 معاونت درمان

 5/5 4/3 8/6 67 16 51 معاونت آموزشی

 1/8 5/7 4/8 98 35 63 معاونت بهداشتی

 9/1 9/1 9/1 23 9 14 معاونت بین الملل

 7/10 1/7 13 130 33 97 معاونت غذا و دارو

 15 9 8/18 182 42 140 و فناوريیقات معاونت تحق

 7/19 7/24 6/16 239 115 124 فرهنگی معاونت دانشجویی و

 4/28 1/39 ٧/٢١ 344 182 162 ریزي منابعمعاونت توسعه مدیریت و برنامه

 100 100 100 1212 466 746 مجموع

 
 

  



 :٩٦سال  � دا�ه �دد � دا�ه � وا��ت��و�یات ع��ی ��ر کار�نان شا�ل
 6/25غدد، انستیتو  و هادانشکده کارکنان شاغل درنفر  618 از دهدنشان می 1396دانشگاه طی سال اطالعات کارکنان  بررسی

 اند. متابولیسم مشغول فعالیت بوده دد درون ریز وغ درصد در انستیتو 5/4و  در دانشکده پزشکیدرصد آنها 
 

 1396به تفکیک جنسیت طی سالحسب دانشکده ها/ انستیتو و  اغل در دانشگاه برهیات علمی شکارکنان غیر آمار -12جدول 

 نام دانشکده
 درصد تعداد

 ↓کل ←مرد ←زن کل مرد زن

 6/25 8/25 4/25 158 66 92 پزشکی

 7/8 2/10 7/7 54 26 28 بهداشت

 8/13 5/14 3/13 85 37 48 پیراپزشکی

 6/13 7/13 5/13 84 35 49 علوم توانبخشی

 6/12 2/10 4/14 78 26 52 رستاري و ماماییپ

 1 2/1 8/0 6 3 3 هاي نوین پزشکی فناوري

 4/10 6/8 6/11 64 22 42 علوم رفتاري و سالمت روان

 9/9 5/12 8 61 32 29 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 0 0 0 0 0 0 طب سنتی

 5/4 5/3 2/5 28 9 19 و متابولیسم درون ریز غدد انستیتو

 100 100 100 618 256 362 عمجمو

 

:٩٦� سال ���ه  �ما�ی و آ�وز�ی �ا���  و ب�مار�تا�ھا � ��ر�یات ع��ی شا�ل کار�نان آمار  

هاي تابعه دانشگاه بیمارستان مرکز آموزشی و درمانی و  17علمی دانشگاه در نفر از کارکنان غیر هیأت  6937، 1396طی سال 
نمایند. عمده فعالیت می در دو رستهعلمی شاغل هستند این مراکز به عنوان غیرهیأتکه در  راديطور کلی افاند. بهشاغل بوده

هاي پیراپزشکی فعال هاي بهداشتی درمانی از قبیل پرستاري و سایر امور وابسته به رشتهعدة زیادي از این کارکنان در پست
 باشند. شغول به فعالیت میهاي فنی و پشتیبانی مبوده و بخش کمتري از آنها در رسته

 
 
 

  



 
 

 1396 به تفکیک جنسیت طی سال هاآموزشی و درمانی و بیمارستان زمراک درهیات علمی شاغل ن غیرکارکنا آمار -13 جدول

 هابیمارستان /آموزشی و درمانی مراکز 
 مجموع جنسیت

 ↓درصد تعداد مرد زن

 8/17 1232 432 800 (ص)مجتمع آموزشی و درمانی پژوهشی حضرت رسول اکرم 
 5/10 731 225 506 مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر
 6 419 45 374 آباديمرکز آموزشی و درمانی شهید اکبر

 7/7 534 179 355 مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادي
 2/3 225 93 132 مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران

 5 345 127 218 آموزشی و درمانی شفایحیائیان مرکز
 7/4 323 80 243 مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر (ع)

 3/5 370 167 203 مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهري
 3 211 57 154 رت فاطمه (س)ضمرکز آموزشی و درمانی ح

 2/6 431 173 258 مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد
 8 552 253 299 رمرکز آموزشی و درمانی شهداي هفتم تی

 2/6 433 127 306 (ع) شهریار بیمارستان امام سجاد
 4 275 80 195 بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

 6/5 386 143 243 شهداي یافت آبادبیمارستان 
 5/3 246 62 184 بیمارستان لوالگر

 3/1 90 28 62 بیمارستان کودکان شهید فهمیده
 9/1 134 24 110 بهارستان بیمارستان امام حسین (ع)

 100 6937 2295 4642 مجموع

 

  



��ی � �ب�ه�یات ع��ی ��رکار�نان شا�ل آمار  �ت ��ا�� و�ما�ی  �ی �ھدا  ���ه  �ھدا

 : ٩٦� سال 
صد در شبکه در 23 اشتی شاغل می باشند کهمرکز بهد 2و  شبکه بزرگ بهداشتی درمانی 5در نفر از کارکنان دانشگاه  1995

  انجام وظیفه هستند.مشغول غرب  در مرکز بهداشت هاآن درصد 7/16 و بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 

 1396بهداشتی به تفکیک جنسیت طی سال  مراکز هیات علمی شاغل در شبکه ها وکارکنان غیر آمار -14جدول 

 بهداشتی شبکه هاو مراکز
 درصد تعداد

 ↓کل ←مرد ←زن کل مرد زن

 2/13 9/18 2/11 263 97 166 شت و درمان رباط کریمشبکه بهدا

 12 2/7 7/13 240 37 203 شبکه بهداشت و درمان بهارستان

 23 7/25 22 458 132 326 شبکه بهداشت و درمان شهریار

 8/12 16 7/11 255 82 173 شبکه بهداشت و درمان مالرد

 1/8 3/5 1/9 162 27 135 شبکه بهداشت و درمان قدس

 7/16 2/16 9/16 333 83 250 بهداشت غرب تهرانمرکز 

 2/14 7/10 5/15 284 55 229 مرکز بهداشت شمال غرب

 100 100 100 1995 513 1482 مجموع

 

و باال� � �ف�یک ر��ه  دارای �درک د��رای  ��� ای ��ر�یات ع��ی آمار کار�نان

���ی�ی
 : ٩٦� سال  
نفر پزشک عمومی،  247، اي و باالتره با مدرك تحصیلی دکتراي حرفهان دانشگانفر کارکن 717، از مجموع 1396طی سال 

 اند. بوده آزمایشگاهی مدرك دکتراي علومنفر داراي  8و نفر دامپزشک  4نفر داروساز،  83، نفر دندانپزشک 72
 

 

 به تفکیک رشته تحصیلیتر و باالحرفه اي حسب مدرك دکتراي  دانشگاه برکارکنان غیرهیات علمی شاغل  آمار -15جدول 
 1396 در سال 

 تعداد رشته تحصیلی تعداد رشته تحصیلی
 8 روانپزشکی 2 عروق جراحی قلب و

 1 آلرژي آسم و 12 جراحی پالستیک و ترمیمی
 4 دامپزشکی 1 صورت فک و جراحی دهان و

 37 بیهوشی 19 جراحی عمومی
 2 رادیوتراپی 3 اعصاب و جراحی مغز

 4 رادیولوژي 1 جراحی اطفال
 1 روماتولوژي 83 داروسازي 

 1 پزشکی هسته اي 72 دندانپزشکی 
  



 آمار کارکنان غیرهیات علمی شاغل دانشگاه بر حسب مدرك دکتراي حرفه اي و باالتر به تفکیک رشته تحصیلی -15جدول ادامه 
 1396در سال  

 7 پزشکی اجتماعی 1 خون و سرطان اطفال
 1 توبیولوژيپا 1 روانپزشک اطفال
 1 فیزیولوژي 1 اعصاب اطفال

 2 بیوشیمی بالینی 6 غدد داخلی و متابولیسم
 2 آسیب شناسی 17 هاي قلب و عروقبیماري
 1 ایمنی شناسی 7 هاي مغز و اعصاببیماري

 1 سم شناسی 24 بیماري هاي زنان و زایمان
 5 توانبخشی و طب فیزیکی 32 هاي کودکاناطفال و بیماري

 1 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت 7 هاي عفونیماريبی
 1 مراقبت هاي ویژه پزشکی 30 هاي داخلیبیماري

 9 طب اورژانس 8 ارتوپدي
 2 طب سنتی 5 ارولوژي

 247 پزشکی عمومی 2 گوارش و کبد بالغین
 1 پزشکی قانونی 2 پوست

 6 تغذیه 6 گوش و حلق و بینی
 3 شتی درمانیمدیریت خدمات بهدا 8 چشم پزشکی
 3 مدیریت دولتی 2 خون و سرطان

 1 مدیریت آموزشی 2 نفرولوژي
 7 علوم آزمایشگاهی 2 نوزادان

 1 شیمی 1 پزشکی ورزشی
 717 مجموع

 



  ١٣٩٦� سال  �مل��د �د�یت آمار و �ناوری اطالعات

 آماروا�د 
 واحد هاي دانشگاه علوم پزشکی ایران -1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ٩٦��م ��ن د�تاورد� � ز�ی�ه ی  آمار � سال 
 دانشگاه اطالعات برروي سایت تکمیل بانکهاي اطالعاتی درون دانشگاه به صورت ماهیانه ، سالیانه و بارگذاري .1
(هیات علمی در حوزه درمان ، بهداشت ،نیروي انسانی استخراج و تکمیل اطالعات در قالب فرمهاي بودجه تفضیلی .2

 وغیر هیات علمی)
یکسان سازي فرمت فرمهاي سالنامه آماري دانشگاه  ،جمع آوري اطالعات از واحدهاي مرتبط ،تحلیل و ثبت در  .3

 سالیانه سالنامه آماري دانشگاه بصورت
ثبت داده هاي استخراج شده از فرمهاي آماري برروي سایت هاي وزارت بهداشت سیناساو سازمان مدیریت وبرنامه  .4

 ریزي(ماهیانه / سالیانه)
 یکسان سازي تعاریف شاخصهاي متداول دانشگاه جهت سامانه ساوانا سازمان مدیریت و برنامه ریزي  .5
 ولت الکترونیک وجشنواره شهید رجائیتهیه مستندات وگزارشات آماري جهت برنامه هاي د .6

 

  

 تعدادواحد عنوان واحد
 واحد 17 ریاست دانشگاه و زیرمجموعه آن

 واحد  9 معاونت ها
 واحد 10 دانشکده ها

 واحد  6 بیمارستان هاي غیرآموزشی
 واحد 12 مراکز آموزشی و درمانی

 واحد 1 انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم
 واحد 7 شبکه ها و مراکز بهداشت 

 واحد 36 مراکز تحقیقاتی
 واحد 17 ریاست دانشگاه و زیرمجموعه آن

 واحد  9 معاونت ها



 
 

 
 96مقایسه اي آمار سال  -2جدول  

  

 وضع موجود 96سال  محصول یا دستاورد ردیف

 سایت برروي  آنها ثبت و آماري ازفرمهاي شده استخراج هاي داده تکمیل 1
 استانداري

دارد ادامه هرساله روند این فرم 18  

 وزارت سایت برروي آنها ثبت و آماري ازفرمهاي شده استخراج هاي داده تکمیل 2
)سیناسا( بهداشت  

دارد ادامه هرساله روند این فرم 42  

3 
 اطالعات وبارگذاري ماهیانه صورت به دانشگاه درون اطالعاتی بانکهاي تکمیل
 هیات( انسانی نیروي درمانی، ، بهداشتی  هاي حوزه در دانشگاه سایت برروي

 )علمی هیات غیر  و علمی
 فرم105

 ، ماهیانه بصورت روند این
 دارد ادامه سالیانه

4 
 اطالعات آوري ،جمع  دانشگاه آماري سالنامه فرمهاي فرمت سازي یکسان

  ریاست ازواحدهاي دانشگاه آماري درسالنامه وثبت ،تحلیل مرتبط ازواحدهاي
 انسانی نیروي واطالعات معاونتها ، آن وزیرمجموعه دانشگاه

 فرم340
 اول ماهه تاشش روند این

 دارد ادامه سال

5 
 ، درمان حوزه در تفضیلی بودجه فرمهاي قالب در اطالعات وتکمیل استخراج

 فرم14 )علمی هیات غیر و علمی هیات(انسانی نیروي ، بهداشت
 نامه ارسال محض به

 اقدام ریزي برنامه ازمدیریت
 میشود

 سایت مدیریتبار گذاري در  PDFفایل  دانشگاه آماري سالنامه نشریه بصورت آماري سالنامه مجموعه 6

 خارج و داخل ازمحیطهاي اطالعات درخواست هاي نامه وپاسخگویی پیگیري 7
 سازمان

 654 از بیش
 نامه

 انجام سال درطول روند این
 مستمر بصورت میشود

 الکترونیک دولت/رجائی شهید جشنواره جهت گزارشات ارائه 8
 پیگیري
 مستندات

 سامانه در بارگذاري

 جهت سیناسا سامانه در فناوري دفاتر وکارکنان مدیر مشخصات  اطالعات ورود 9
 سالمت نظام اطالعات رصدخانه

 فرم17
 اطالعات رسانی روز به

 سامانه در همکاران

 چارگون پرسنلی سیستم طریق از همزمان دانشگاه اطالعاتی داشبورد کنترل 10
 فیلدهاي کلیه

 پرسنلی
 گزارشات کنترل

 96شش ماهه اول سال  بخش7 مدیران ویژه اطالعاتی کتابچه نیازجهت مورد هاي داده تهیه 11



 
 

    ٩٦��م ��ن د�تاورد� � ز�ی�ه ی ا�وما��ون اداری � سال 
 برطرف کردن مسائل مکاتبات در سیستم اتوماسیون اداري  .1
 پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداري  .2
 بررسی مسائل نرم افزار حقوق و دستمزد آذرخش و برگزاري جلسات  .3
 انعقاد قرارداد پشتیبانی نرم افزار آموزش ضمن خدمت آرنگ .4
 برقراري ارتباط منطقی سیستم آذرخش و چارگون  .5
 برگزاري کارگاه باز آموزي و رفع اشکال راهبران  .6

 
 

 
 96مقایسه اي اتوماسیون اداري سال   -3جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  96سال  محصول یا دستاورد ردیف
 وضع موجود تغییرات

توزیع بار مناسب روي سرور ها و کاهش  ARR  100راه اندازي  1
 ترافیک کاري

 یکپارچه سازي نظام پرسنلی 80 * توسعه حضور و غیاب 2

 بازخوانی اطالعات در سیستم حقوق 80 * برقراري ارتباط نرم افزار حقوق و پرسنلی 3

 ارتباط مکانیزه مکاتبات 100  ارتباط با بیمارستانهاي خصوصی برقراري 4

برقراري ارتباط با دبیرخانه مرکزي و معاونت  100  ارتباط با اتوماسیون دانشگاه تهران 5
 درمان دو دانشگاه



 
 

 وب سایت  و ��ریات ال��رونی�ی دا�ه ع�وم �ش�ی ا�ان

مات ا�جام �ده ��ت  ار�قاء  و ��ریات : دا�ه سایت وب ا�دا
 365به  281افزایش تعداد زیرسایت هاي دانشگاه از .1
 26به  29بهبود رتبه ي وبومتریک کشوري از  .2
 نفر ساعت 2500نفر ساعت به  1512-آموزش تخصی کارکنان  .3
 توسعه  وب سایت با توجه به تغییر نرم افزار .4
 کارنامه علمیعملیاتی شدن سامانه  .5
 راه اندازي سامانه جامع کارگاهها .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



 
 

 

 
 96مقایسه اي آیتم هاي وب سایت سال   -4جدول 

 
 

 آمار نشریات و مقاالت

 

 96سال  محصول یا دستاورد ردیف

 iums.ac.ir 365تعدادوب سایت هاي دامنه ي  1

 ۶۶٠٨۴٣۴٢ تعداد کل بازدیدکنندگان صفحه اصلی سایت 2

 2500 (آموزش نرم افزار جدید وب سایت) نفر ساعت کارگاه برگزار شده  3



 
 

 ساما� �ی ال��رونی�ی دا�ه ع�وم �ش�ی ا�ان

 :٩٦� ز�ی�ه ی ساما� �  و �م ا��ار�ی کار�دی �سال  ٩٦��م ��ن د�تاورد�ی سال 
 LMS افزار نرم از استفاده با ایران دانشگاه دانشجویان مجازي آموزش هاي دوره برگزاري .1
 سمینارها و جلسات برگزاري براي کنفرانس وب از استفاده امکان .2
 سمینارها و ها همایش آنالین پخش .3

 

 
 96در سال اقدامات انجام شده در حوزه ي نرم افزار ها و سامانه ها   -5جدول 

 
 

 :� ز�ی�ه ی ساما� �  و �م ا��ار�ی کار�دی  ٦٩��م ��ن د�تاورد�ی سال 
 

 

 LMSبرگزاري دوره هاي آموزش مجازي دانشجویان دانشگاه ایران با استفاده از نرم افزار  .1
 سمینارها و ها همایش آنالین پخش .2
 هاي ماژول و امکانات به شدن اضافه جهت آموزشی معاونت نظر مورد جدید ي ها قابلیت و توسعه طرح بررسی .3

 LMS برنامه
 وب سیستم طریق از الکترونیک هاي همایش و ها کارگاه جلسات، برگزاري جهت واحدها درخواست بررسی .4

 کنفرانس
 مجازي بصورت ریپورت جلسات مورنینگ برگزاري .5
 الکترونیکی بصورت جلسه و نشست چندین برگزاري .6
 

  

 96سال  محصول یا دستاورد ردیف

 کنفرانسوب  1
 برگزاري چندین وب کنفرانس آنالین •
 کشور برگزاري وبینار معاونین آموزشی دانشگاه هاي سراسر •
 ایجاد فرم ثبت نام وب کنفرانس •

 داشبوردینگ 2
 رفع و موجود هاي داشبورد پایش و درمان داشبورد بارگزاري
 موجود هاي داشبورد احتمالی مشکالت



 
 

مات ا�جام �ده �وزه �م ا��ار �د�یت  ب�مار�تا�ی (  : ٩٦� سال   )HISا�دا

 بیمارستان 4راه اندازي سیستم نوبت دهی در  .1
 بیمارستان 1در  PACSراه اندازي سیستم  .2
 انستیتو محل در ایران روانپزشکی بیمارستان اقماري ویژه کلینیک در صندوق و پذیرش سیستم اندازي راه .3

  تهران روانپزشکی
 فیروزآبادي بیمارستان ویژه کلینیک در HIS سیستم اندازي راه .4
 راه اندازي زیرسیستم تغذیه بیماران در بیمارستان امام سجاد شهریار  .5
کد ملی و شماره  فیلدهاي، جهت اجباري شدن تکمیل  HISابالغ به مراکز درخصوص  تنظیمات الزم در سیستم  .6

،در فرم پذیرش بدلیل  بیماران تصادفی از غیر به) اورژانس و سرپایی ، بستري( بیماران تمامی براي ،  تماس بیمار
 سازمان غذا و دارو HIXها به ارسال اطالعات نسخ بیماران به سامانه الزام داروخانه

 مسئول ، ترالی مسئول پرستار انتخاب امکان و 5 تا 1 از بیماران بندي سطح اقدامات اولیه در خصوص ایجاد امکان .7
 HIS سیستم پرستاري شیفت تعیین زیرسیستم در..  و پانسمان

 

زی ����م   :٩٦� سال HISراه ا�دا
 بهارستان   حسین امام بیمارستان در HIS سیستم اندازي راه .1
 دانشگاه غدد انستیتو در رایاوران شرکت عملکرد بر مبتنی پرداخت افزار نرم و درمانگاه مدیریت سیستم اندازي راه .2

 ایران

 : ٩٦ا�صال � ساما� �ی  �وزه سال�ت خارج از دا�ه � سال 
و طراحی گزارشات  HISبهداشت و ایجاد فیلدهاي مورد نیاز در  وزارت سرطان ثبت سامانه با HIS سیستم اقدامات اولیه اتصال

 مرتبط
 

 : ٩٦��ارشات ب�مار�تا�ی � سال 
  HIS سیستم در HSE سامانه تکمیل جهت بیمارستانها تمامی در یکپارچه گزارشی طراحی .1
 وب تحت گزارشات به دسترسی ایجاد جهت دانشگاه ستاد مالی امور نیاز مورد گزارشات نیازسنجی .2
 

 



 
 

 : ٩٦� سال  HIS��ارداد��ی 
 دانشگاه ستاد فناوري و آمار مدیریت توسط HIS پشتیبانی ارزیابی هاي لیست بر اساس چک HISاجراي مفاد قرارداد پشتیبانی 

اضافه  پشتیبانی در شرکت عملکرد بر بهتر نظارت بیمارستانهاي تابعه جهت HIS به  قراردادهاي پشتیبانی  1396که در سال 
 گردید .

 

 :٩٦ب�مار�تا�ی � سال  HISا�مال ��ش �� � و د��ورا��مل � � ����م �ی 
 
  1396پیاده سازي تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال  .1
 پیاده سازي و اعمال ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت  .2
نسبی بیماران بستري، بستري  ارزش تخفیف و فرانشیز کاهش برنامه و بیمار ، گر بیمه هاي سازمان پرداختی اعمال درصد .3

 96موقت وسرپایی براساس ابالغیه سال 

مات ا�جام �ده � ��وص �م ا��ار�ی �وزه سال�ت � سال   : ٩٦ا�دا
 HIS سیستم پشتیبانی رهگیري و درخواست ثبت سامانه نمودن فراهم .1
 بیمارستان در استانداردها با منطبق تریاژ ثبت هوشمند سیستم از استفاده با بیماران تریاژ ثبت افزار راه اندازي نرم .2

 تیر هفتم شهداي
 شهداي بیمارستان در مراقبتی استانداردهاي با منطبق الکترونیک صورت به پرستاري گزارشات طراحی و پایلوت ثبت .3

 تیر هفتم
 تیر هفتم شهداي بیمارستان در رجیستري تروما افزار نرم راه اندازي .4

 

 : ٩٦ب�مار�تا�ی � سال  � اورژا�س ا�وما��ون ا��ار �م 
 بیمارستانی در شهرستان هاي رباط کریم و شهریار  پیش اورژانس اتوماسیون افزار نرم اندازي راه و نصب

فراهم سازي زیرساخت الزم جهت استفاده از سامانه اتوماسیون پیش بیمارستانی در مراکز منطقه  شهري استان تهران و آموزش 
 به مراکز 

 

 



 
 

مات ا�جام �ده � ��وص �رو�س �ی �پاس � سال   : ٩٦ا�دا
 پرونده ارسال از قبل خطایابی  Validator شدن اضافه و سپاس سرویس ماژول رسانی بروز .1
 بهارستان حسین امام بیمارستان سپاس سرویس اندازي راه .2
 مصرفی در کلیه مراکز دولتی لوازم و دارو کدهاي سازي معادل .3
 1396سپاس در اواخر سال  بیمه ( استحقاق درمان ) استعالم راه اندازي سرویس .4
 و پاتولوژي در بیمارستان فیروزگر آزمایشگاهی اطالعات تبادل راه اندازي سرویس .5
  در بیمارستان هاي رسول و فیروزگر خط بر پذیرش ازي سرویسراند .6
  در بیمارستان هاي رسول و فیروزگر بیمارستانی هاي تخت راه اندازي سرویس .7
 ارجاع نظام سرویس اندازي راه زیرساخت سازي فراهم .8

 : ٩٦رو�ش ا�ناد ب�مار�تا�ی � ����  � ساما� �پاس  � سال   ارسال �ی �و�ق  �صد

 
 

 

حضرت 
٢٢; رسول ٢٣; حضرت فاطمھ

٢۵; قلب شھید رجایی

٣۶; شھدای ھفتم تیر
;  شھریار_امام سجاد

۴۴

۵٨; فیروز آبادی

۶٠; شھید ھاشمی نژاد

۶٣; شھید فھمیده

حضرت 
رباط _فاطمھ
۶۴; کریم

روانپزشکی 
۶۵; ایران

;  شھید مطھری
۶٩

شھدای یافت 
٧١; آباد

;  شھید اکبر آبادی
٧۵

٧۶; شفا یحیاییان

٨١; فیروزگر

;  حضرت علی اصغر
٨۶

٨٩; لوالگر



 
 

 ���اری کارگاه �ی آ�وز�ی :

در راستاي ارتقاء سطح علمی و کارآیی همکاران حوزه هاي آمار و فناوري اطالعات واحدهاي تابعه و استفاده بهینه از امکانات  
 موجود کارگاه هاي آموزشی با اخذ مجوز و احتساب امتیاز آموزشی به شرح جدول ذیل برگزار گردید. 

 
 1396برگزار شده توسط مدیریت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه در سال کارگاه هاي  -6جدول 

 
 

���ل دا�ه
 webmail.iums.ac.ir     ٩٦� سال  ساما� ا

ارائه سرویس پست الکترونیک اختصاصی دانشگاه از موارد ضروري بود که نیاز به اقدام فوري براي دسترسی اعضاء هیئت علمی، 
دانشجویان و کارکنان داشت این امکان با ظرفیت بیست هزار کاربر فراهم و هم اکنون کلیه اعضاء هیئت علمی، دانشجویان 

یلی، ادارات، از این امکان استفاده می نمایند و سیستم امکان ارائه سرویس به کلیه اعضاي هیات علمی ، دانشجویان تحصیالت تکم
  و کارکنان را دارا می باشد.

  

 تعداد شرکت کنندگان زمان برگزاري نام دوره آموزشی

 نفرSQL Server "design" 1396/2/30 75آموزش 

 نفر 200 1396/2/30 آموزش استاندارد سازي وب سایت دانشگاه

 نفر NETWORK+ 95/12/11 60آموزش 

 نفر 35 27/5/96 ویروس آموزش آنتی



 
 

 

مات ا�جام �ده �وزه �ب�ه و ��ت ا��ار � سال   :٦٩ا�دا
نظر به افزایش سرعت انتقال اطالعات و پایداري سرویس ها و مصرف بهینه منابع و صرفه جویی در هزینه هاي سازمانی و و 
تامین  سریع تر زیر ساخت و ارایه سرویس و باال بردن زمان سرویس دهی مداوم و امکان تحمل خطاي بیش تر و تخصیص 

هینه سازي دیتاسنتر براي نیل به حداکثر کارایی بودکه  اهم موارد انجام شده به پویاي منابع باتوجه به الویت سرویس نیاز به ب
 صورت زیر است. 

 هاي مجزا  uplinkو  Cisco 2960Gبا استفاده از سوییچ  3از ترافیک الیه  2تفکیک ترافیک الیه  .1
 BPDU GUARDافزایش امنیت زیر ساخت مجازي با استفاده از راه اندازي  .2
 Faultافزایش اطمینان در روند سرویس دهی بعضی از سرویس هاي مهم سازمان با راه اندازي   .3

tolerance 
جهت دسترسی امن مدیران دیتا سنتر به زیر ساخت   domainبه  localاز  Identity sourceتغییر  .4

 مجازي 
 databaseو  webاصالح ساختار منابع تخصیص یافته به ماشین ها ي مجازي در سرورهاي  .5

که با یکدیگر تبادل اطالعات دارند به منظور خروج  مجازي براي ماشین هاي  affinity role تعریف .6
 ترافیک غیر ضروري از هاست ها و کاهش بار سوییچ هاي دیتا سنتر 

 )patch)201608001و آخرین esxi6به نسخه   esxiآپدیت تمامی نسخه هاي   .7
8.  joinایرکتوري کردن تمامی هاست ها به اکتیو د 
 برروي ماشین هاي مجازي  vmware tools آپدیت تمامی   .9

 
 96 زمینه ي شبکه و سخت افزاردر سال اقدامات انجام شده در  -7جدول 

 
 

 

 

 وضع موجود 96سال  محصول یا دستاورد ردیف
 بهره برداري دستگاه 600 آمارگیري تعداد قطعات سخت افزاري 1
 بهره برداري دستگاه 100 ساماندهی قطعات سخت افزاري 2
 بهره برداري دستگاه 200 هاي موجود به وضع مطلوب سازمان PCرساندن  3
 بهره برداري دستگاه 500 هاي موجود PCارائه کانفیگ مشخص براي  4
 بهره برداري دستگاه 600 آمارگیري تعداد قطعات سخت افزاري 5
 بهره برداري دستگاه 100 ساماندهی قطعات سخت افزاري 6
 بهره برداري 10 راه اندازي سرویس هاي ارائه شده 7
 بهره برداري ترابایتSan Storage 30افزایش فضاي  8
 بهره برداري دستگاه 60 ارتقاء سخت افزارکاربران 9
 بهره برداري نوبت 1200 پشتیبان گیري از سرور فیزیکی و مجازي 10
 بهره برداري ارتباط 5 برقراري ارتباط بین مراکز و ستاد دانشگاه 11
 بهره برداري دستگاه 2 افزایش سرورهاي دیتاسنتر 12



 

  �عاونت آ�وز�ی
 
 
 
 

 دا���ویان داخ�ی  
 
 
 
 
 

  دا���ویان خار�ی
 
 
 

 

���ی�ی 
����ل � دا�ه ع�وم �ش�ی ا�ان سال 

 ٦١٣٩  آمار دا���ویان شا�ل � 
 

 1396در سال موسسه،  جنسیت در سال تحصیلی /مراکزتحقیقاتی/ توزیع فراوانی دانشجویان شاغل به تحصیل دردانشگاه بر حسب دانشکده -1جدول 

 موسسه /مراکز تحقیقاتی  / دانشکده ردیف
 تعداد

 کل مرد زن
 3479 1561 1918 پزشکی 1
 418 169 249 بهداشت 2
 766 263 503 پیراپزشکی 3
 772 306 466 توانبخشیعلوم  4
 1165 359 806 پرستاري ومامائی 5
 86 34 52 فناوریهاي نوین پزشکی 6
 415 148 267 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 7
 142 56 86 علوم رفتاري وسالمت روان 8
 45 21 24 مراکز تحقیقاتی 9
 57 23 34 و مکمل اسالمی ، طبموسسه مطالعات تاریخ پزشکی 10
 788 307 481 پردیس بین الملل 11
 - - - مجازي 12

 8133 3247 4886 مجموع

 
 

 �ذ���ه �دگان  •

����ل  •
 شا�ل � 

گان  •  دا�ش آ�و��
 

 �ذ���ه �دگان  خار�ی •

����ل  خار�ی •
 شا�ل � 

گان  خار�ی •  دا�ش آ�و��
 



 

 

 

 
 1396در سال تحصیلی و  بر حسب جنسیت در سال تحصیلی توزیع فراوانی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه به تفکیک مقطع – 2جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در موسسه ومقطع تحصیلی  /مراکزتحقیقاتی/ تحصیلی و به تفکیک دانشکدهآمار دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه بر حسب مقطع  -3جدول
 1396در سال تحصیلی سال

 مجموع تعداد مقطع تحصیلی موسسه /مراکز تحقیقاتی /دانشکده  ردیف

 پزشکی 1

MPH 16 

3479 

 ٢٧١ کارشناسی ارشد
 ١٧٢٣ دکتراي عمومی

 ١٨٨ Ph.Dدکتراي 
 ١١٠٣ دستیاري تخصصی بالینی
 ٣ دستیار پژوهشگر تخصصی

 ٩١ فوق تخصص
 ٨٤ فلوشیپ

 بهداشت 2

 ٣٩ کارشناسی ناپیوسته

418 
MPH ١٠٩ 

 ١٨٨ کارشناسی ارشد
 ٨٢ Ph.Dدکتراي 

 پیراپزشکی 3

 - کاردانی

766 
 ١٥٦ کارشناسی ناپیوسته
 ٤٨٢ کارشناسی پیوسته
 ١٠٤ کارشناسی ارشد

 ٢٤ Ph.Dدکتراي 

 توانبخشی 4
 ٤٣٢ پیوستهکارشناسی 

 ٢٣٣ کارشناسی ارشد 772
 ١٠٧ Ph.Dدکتراي 

  

 تحصیلی مقطع
 تعداد

 کل مرد زن
 195 78 117 کارشناسی ناپیوسته
 1643 642 1001 کارشناسی پیوسته

MPH 125 43 82 سطح کارشناسی ارشد)(هم 
 1668 461 1207 کارشناسی ارشد
 2333 1045 1288 دکتراي عمومی

 Ph.D( 471 376 847( دکتراي تخصصی
 1103 479 624 دستیاري تخصصی بالینی

 175 121 54 و فلوشیپ فوق تخصص
 3 2 1 دستیار پژوهشگر تخصصی

 41 - 41 کاردانی

 8133 3247 4886 مجموع



 
 
 
 
 
 
 
 

موسسه ومقطع تحصیلی  /مراکزتحقیقاتی/ تحصیلی و به تفکیک دانشکدهآمار دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه بر حسب مقطع  -3جدولادامه 
 1396در سال تحصیلی در سال

 مجموع تعداد مقطع تحصیلی موسسه /مراکز تحقیقاتی /دانشکده  ردیف

 پرستاري و مامایی 5
 ٦٣٥ کارشناسی پیوسته

 ٤٩٣ کارشناسی ارشد 1165
 ٣٧ Ph.Dدکتراي 

 فناوریهاي نوین پزشکی 6
 86 ٢٤ کارشناسی ارشد

 ٦٢ Ph.Dدکتراي 

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 7
 ٦٢ کارشناسی پیوسته

 ١٨٣ کارشناسی ارشد 415
 ١٧٠ Ph.Dدکتراي 

 علوم رفتاري وسالمت روان 8
 142 ٩٠ کارشناسی ارشد

 ٥٢ Ph.Dدکتراي 
 45 ٤٥ Ph.Dدکتراي  مراکز تحقیقاتی 9

 موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی ومکمل 10
 57 ٣٥ Ph.Dدکتراي 

 ٢٢ کارشناسی ارشد

 پردیس بین الملل 11

 ٤٥ Ph.Dدکتراي 

788 

 ٦١٠ دکتراي عمومی
 - فلوشیپ

 ٣٢ کارشناسی پیوسته
 ٦٠ کارشناسی ارشد

 ٤١ کاردانی
 8133 8133 مجموع

 
 

  



 
 
 
 
 
 

 1396در سال و نوع دوره آموزشی در سال تحصیلی  موسسه/مراکزتحقیقاتی /آمار دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک دانشکده - 4جدول 

 
 
 
 
 
 

 1396در سال موسسه درسال تحصیلی /مراکز تحقیقاتی  /آمار  پذیرفته شدگان شاغل به تحصیل به تفکیک دانشکده  -5جدول 
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1396 
 1842 - 67 10 7 57 79 20 239 233 197 184 749 اول

 332 - 138 1 1 - - - 51 6 80 - 55 دوم

 2174 - 205 11 8 57 79 20 290 239 277 184 804 مجموع

 
  

 موسسه /مراکز تحقیقاتی  / دانشکده ردیف
 نوع دوره آموزشی

 مجموع
 پودمانی شبانه روزانه دوره الکترونیکی آموزش آزاد

 3479 16 - 3327 71 65 پزشکی 1

 418 98 - 286 - 34 بهداشت 2

 766 - - 746 - 20 پیراپزشکی 3

 772 - - 717 - 55 توانبخشیعلوم  4

 1165 - - 1028 52 85 پرستاري ومامائی 5

 86 - - 82 - 4 فناوریهاي نوین پزشکی 6

 415 - - 387 - 28 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 7

 142 - - 117 - 25 علوم رفتاري وسالمت روان 8

 45 - - 44 - 1 مراکز تحقیقاتی 9

 57 - - 54 - 3 و مکمل اسالمی ، طبموسسه مطالعات تاریخ پزشکی 10

 788 - - - - 788 پردیس بین الملل 11

 - - - - - - مجازي 12
 8133 114 - 6788 123 1108 مجموع



 
 
 
 
 
 
 

 1396در سال آمار  پذیرفته شدگان شاغل به تحصیل به تفکیک مقطع و نیمسال ورود به دانشگاه در سال تحصیلی   - 6جدول 
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1396 
 1842 99 313 - 164 300 524 352 31 59 - اول

 332 - 37 - 3 96 3 118 75 - - دوم

 2174 99 350 - 167 396 527 470 106 59 - مجموع

 

 

���ی�ی �ذ���ه آمار دا���ویان
 ٦١٣٩�ده � دا�ه ع�وم �ش�ی ا�ان �ی سال 

 
 1396در سال آمار پذیرفته شدگان شاغل به تحصیل در دانشگاه بر حسب مقطع تحصیلی و به تفکیک جنسیت طی سال تحصیلی  - 7جدول 

 تحصیلی مقطع ردیف
 تعداد

 کل مرد زن

 - - - کاردانی 1

 106 47 59 کارشناسی ناپیوسته 2

 470 195 275 کارشناسی پیوسته 3

٤ MPH 34 25 59 

 527 157 370 کارشناسی ارشد 5

 396 174 222 دکتراي عمومی 6

 Ph.D 91 67 158دکتراي  7

 9 6 3 دکتراي تخصصی پژوهش 8

 350 152 198 دستیاري تخصصی بالینی 9

 99 69 30 فوق تخصص و فلوشیپ 10

 - - - دستیار پژوهشگر تخصصی 11

 2174 892 1282 مجموع

 
  



 
 
 
 

 موسسه و به تفکیک جنسیت طی/مراکزتحقیقاتی/آمار دانشجویان پذیرفته شده به تحصیل در دانشگاه بر حسب دانشکده - 8جدول  
 1396در سال سال تحصیلی  

 موسسه /مراکز تحقیقاتی / دانشکده ردیف
 تعداد

 کل مرد زن
 804 373 431 پزشکی 1

 184 76 108 بهداشت 2

 277 100 177 پیراپزشکی 3

 239 103 136 توانبخشیعلوم  4

 290 84 206 پرستاري ومامائی 5

 20 6 14 فناوریهاي نوین پزشکی 6

 79 27 52 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 7

 57 20 37 علوم رفتاري وسالمت روان 8

 8 5 3 مراکز تحقیقاتی 9

 11 6 5 و مکمل اسالمی ، طبپزشکی موسسه مطالعات تاریخ 10

 205 92 113 پردیس بین الملل 11

 - - - مجازي 12

 2174 892 1282 مجموع

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

موسسه  و به تفکیک مقطع /مراکزتحقیقاتی/تحصیلی و به تفکیک دانشکدهآمار دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه بر حسب مقطع  - 9جدول 
 1396در سال تحصیلی تحصیلی طی سال

 مجموع تعداد مقطع تحصیلی دانشکده ردیف

 پزشکی 1

MPH - 

804 

 ٦٥ کارشناسی ارشد
 ٢٥٦ دکتراي عمومی

 ٣٤ Ph.Dدکتراي 
 ٣٥٠ دستیاري تخصصی بالینی
 - دستیار پژوهشگر تخصصی

 ٩٩ فلوشیپ و تخصص فوق

2  
 بهداشت

Ph.D ٢٣ 

184 
 ٧٢ ارشد کارشناسی
 ٣٠ پیوستهناکارشناسی 

MPH ٥٩ 

 پیراپزشکی 3

 ٣٨ کارشناسی ارشد

277 

 ٨ Ph.Dدکتراي 
 - دستیاري تخصصی

 - کاردانی
 ٧٦ کارشناسی ناپیوسته
 ١٥٥ کارشناسی پیوسته

4  
 توانبخشیعلوم 

 ٩٠ کارشناسی ارشد

239 
 ٢١ Ph.Dدکتراي 

 ١٢٨ کارشناسی پیوسته
 - کاردانی

5  
 پرستاري و مامایی

 ٨ Ph.Dدکتراي 

290 
 ١٢٦ کارشناسی پیوسته
 ١٥٦ کارشناسی ارشد

 - کاردانی

 فناوریهاي نوین پزشکی 6
 20 ٧ کارشناسی ارشد

 ١٣ Ph.Dدکتراي 

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 7
 - پیوسته کارشناسی

 ٤٨ کارشناسی ارشد 79
 ٣١ Ph.Dدکتراي 

 علوم رفتاري وسالمت روان 8
 57 ٤٥ کارشناسی ارشد

 ١٢ Ph.Dدکتراي 
 8 ٨ دستیار پژوهشگر تخصصی یکز تحقیقاتامر 9

 موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب 10
 اسالمی ومکمل

 11 ٥ Ph.Dدکتراي 
 ٦ کارشناسی ارشد

  



 
 
 
 
 

موسسه  و به تفکیک مقطع /مراکزتحقیقاتی/تحصیلی و به تفکیک دانشکدهآمار دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه بر حسب مقطع  - 9جدول ادامه 
 1396در سال تحصیلی 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1396سال تحصیلی  درآمار تعداد دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه بر حسب دوره آموزشی به تفکیک دانشکده   - 10جدول 

یف
رد

 

 آموزش موسسه /مراکز تحقیقاتی  / دانشکده
 آزاد

دوره 
 الکترونیکی

 مجموع پودمانی شبانه روزانه

 804 - - 774 17 13 پزشکی 1

 184 59 - 96 - 29 بهداشت 2

 277 - - 266 - 11 پیراپزشکی 3

 239 - - 197 - 42 علوم توانبخشی 4

 290 - - 213 24 53 پرستاري ومامائی 5

 20 - - 20 - - پزشکیفناوریهاي نوین  6

 79 - - 76 - 3 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 7

 57 - - 34 - 23 علوم رفتاري وسالمت روان 8

 8 - - 7 - 1 مراکز تحقیقاتی 9
 11 - - 9 - 2 موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل 10

 205 - - - - 205 پردیس بین الملل 11

 - - - - - - مجازي 12

 2174 59 - 1692 41 382 مجموع

 

  

 مجموع تعداد مقطع تحصیلی دانشکده ردیف

 پردیس بین الملل 11

 ٤  Ph.Dدکتراي 

205 
 ١٤٠ دکتري عمومی
 - کارشناسی ارشد

 ٦١ کارشناسی پیوسته
 - کاردانی

 - - کارشناسی ارشد مجازي 12
 2174 2174 مجموع



 

 

���ی�ی
گان دا�ه ع�وم �ش�ی ا�ان �ی سال   ٩٦١٣آمار دا�ش آ�و��

 

  1396در سال آموختگان دانشگاه بر حسب دانشکده طی سال تحصیلی آمار دانش - 11جدول 

 موسسه /مراکز تحقیقاتی  / دانشکده
 تعداد

 کل مرد زن
 686 330 356 پزشکی
 99 33 66 بهداشت

 219 77 142 پیراپزشکی
 168 55 113 علوم توانبخشی

 257 77 180 پرستاري ومامائی
 5 4 1 فناوریهاي نوین پزشکی

 83 24 59 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
 10 3 7 علوم رفتاري وسالمت روان

 5 1 4 مراکز تحقیقاتی
 3 3 - موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل

 - - - مجازي
 93 29 64 پردیس بین الملل

 1628 636 992 مجموع

 
 
 

 1396در سال تحصیلی تحصیلی و جنسیت در سالآموختگان دانشگاه بر حسب مقطعآمار دانش  -12جدول 

 تحصیلی مقطع ردیف
 تعداد

 کل مرد زن
 102 40 62 کارشناسی ناپیوسته 1
 386 141 245 کارشناسی پیوسته 2

٣ MPH 5 2 7 
 392 92 300 کارشناسی ارشد 4
 296 121 175 دکتراي عمومی 5
 Ph.D 41 49 90دکتراي  6
 5 1 4 دکتراي تخصصی پژوهش 7
 247 115 132 دستیاري تخصصی بالینی 8
 103 75 28 فوق تخصص و فلوشیپ 9

 1628 636 992 مجموع

 
  



 
 
 

 1396در سال آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و نوع دوره آموزشی در سال تحصیلی آماردانش  - 13جدول 

 موسسه /مراکز تحقیقاتی  / دانشکده ردیف
 نوع دوره آموزشی

آموزش  مجموع
 آزاد

 الکترونیکی پودمانی شبانه روزانه

 686 - - - 670 16 پزشکی 1

 99 - 4 - 86 9 بهداشت 2

 219 - - - 214 5 پیراپزشکی ٣

 168 - - - 166 2 علوم توانبخشی 4

 257 - - - 253 4 پرستاري ومامائی 5

 5 - - - 5 - فناوریهاي نوین پزشکی 6
 83 - - - 82 1 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 7

 10 - - - 10 - علوم رفتاري وسالمت روان 8

 5 - - - 5 - مراکز تحقیقاتی 9
 3 - - - 3 - موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل 10
 - - - - - - مجازي 11
 93 - - - - 93 پردیس بین الملل 12

 1628 - 4 - 1494 130 مجموع
 
 

 موسسه  و به تفکیک مقطع تحصیلی /مراکزتحقیقاتی /تحصیلی و به تفکیک دانشکدهآموختگان دانشگاه بر حسب مقطعآمار دانش - 14جدول 
 1396در سال 

  

 مجموع تعداد مقطع تحصیلی دانشکده ردیف

 پزشکی 1

MPH - 

686 

 73 کارشناسی ارشد
 238 دکتراي عمومی

 Ph.D 26دکتراي 
 247 دستیاري تخصصی بالینی
 102 فوق تخصص و فلوشیپ

 بهداشت 2

Ph.D 8 

99 
 60 کارشناسی ارشد

 24 کارشناسی ناپیوسته
MPH 7 

 پیراپزشکی 3

 31 کارشناسی ارشد

219 

 Ph.D 3دکتراي 
 - دستیاري تخصصی

 - کاردانی
 78 کارشناسی ناپیوسته
 107 کارشناسی پیوسته

 توانبخشی 4

 44 کارشناسی ارشد

168 
 Ph.D 18دکتراي 

 106 کارشناسی پیوسته
 - کارشناسی ارشد



 
 
 

 
 

 موسسه و به تفکیک مقطع تحصیلی /مراکزتحقیقاتی /تحصیلی و به تفکیک دانشکدهآموختگان دانشگاه بر حسب مقطعآمار دانش - 14جدول ادامه 
 1396در سال 

 
 
 
 

 1396در سال موسسه و سال ورود به دانشگاه در دونیم سال تحصیلی  /مراکزتحقیقاتی /آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکدهآمار دانش - 15جدول 
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 266 3 36 - - 3 2 16 40 18 7 12 129 اول

 1362 2 57 - 3 2 8 67 217 150 212 87 557 دوم

 1628 5 93 - 3 5 10 83 257 168 219 99 686 مجموع

 
 

  

 مجموع تعداد مقطع تحصیلی دانشکده ردیف

 پرستاري و مامایی 5

 Ph.D 1دکتراي 

257 
 156 پیوستهکارشناسی 

 100 کارشناسی ارشد
 - Ph.Dدکتراي 

 فناوریهاي نوین پزشکی 6
 3 کارشناسی ارشد

5 
 Ph.D 2دکتراي 

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 7
 17 کارشناسی پیوسته

 50 کارشناسی ارشد 83
 Ph.D 16دکتراي 

 علوم رفتاري وسالمت روان 8
 6 کارشناسی ارشد

10 
 Ph.D 4دکتراي 

 5 5 تخصصی پژوهشدکتراي  مراکز تحقیقاتی 9

 موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی ومکمل 10
 Ph.D 2دکتراي 

3 
 1 کارشناسی ارشد

 - - کارشناسی ارشد مجازي 11

 پردیس بین الملل 12

 1 فلوشیپ

93 
 58 دکتري عمومی
 24 کارشناسی ارشد

PhD 10 

 1628 1628 مجموع



 
 
 
 

 1396در سال آمار  دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک مقطع و نیمسال ورود به دانشگاه در سال تحصیلی   -16جدول 
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1396 
 266 23 - 19 3 98 73 20 1 26 3 اول

 1362 80 - 228 2 198 319 70 6 360 99 دوم

 1628 103 - 247 5 296 392 90 7 386 102 مجموع

 
 

 

���ی�ی 
 ١٣٩٥آمار دا���ویان خار�ی �ذ���ه �ده � دا�ه ع�وم �ش�ی ا�ان �ی سال 

 
 1396در سال  تحصیلیدر سال جنسیت تحصیلی و به تفکیکشده در دانشگاه بر حسب دانشکده و رشتهمار دانشجویان خارجی پذیرفتهآ –17 جدول 

 رشته تحصیلی موسسه /مراکز تحقیقاتی   /دانشکده 
 جنسیت

 کل
 مرد زن

 پرستاري و مامایی
 1 - 1 مامایی

 1 - 1 پرستاري

 پزشکی

 - - ارتوپدي

1 
 - - بیماري هاي قلب و عروق

 - - کودکان
 1 - رادیولوژي

 پردیس خودگردان

 14 11 پزشکی

29 

 - 1 علوم تغذیه
 - 2 داروسازي

 - 1 علوم آزمایشگاهی
 - - جراحی بیماریهاي مادرزادي قلب

 - - علوم تشریحی
 - - جراحی عمومی درون بین
 - - پرستاري مراقبت هاي ویژه

 32 15 17 مجموع

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 1396در سال تحصیلی تحصیلی در سالشده در دانشگاه بر حسب دانشکده و به تفکیک مقطعآمار دانشجویان خارجی پذیرفته - 18جدول 

 موسسات و مراکز تحقیقاتی /دانشکده 

نی
ردا

کا
 

سته
پیو

ی 
ناس

رش
کا

شد 
ی ار

ناس
رش

کا
می 

مو
ي ع

ترا
دک

 

Ph
D

ی  
صص

تخ
ار 

ستی
د

نی
بالی

 

یپ
وش

فل
 

مع
ج

 

 1 - 1 - - - - - پزشکی
 - - - - - - - - بهداشت

 - - - - - - - - پیراپزشکی
 - - - - - - - - علوم توانبخشی
 2 - - - - - 2 - پرستاري ومامائی

 - - - - - - - - فناوریهاي نوین پزشکی
 - - - - - - - - مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 - - - - - - - - رفتاري وسالمت روانعلوم 
 - - - - - - - - مراکز تحقیقاتی

 29 - - 1 27 - 1 - پردیس خودگردان

 32 - 1 1 27 - 3 - مجموع

 
 

گان خار�ی دا�ه ���ی�ی آمار دا�ش آ�و��
 ١٣٩٥ع�وم �ش�ی ا�ان �ی سال 

 

 1396در سال خارجی دانشگاه به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی سال تحصیلی  آموختگانآمار دانش -  19جدول 

  

 رشته تحصیلی دانشکده
 مقطع تحصیلی

کارشناسی  مجموع
 ناپیوسته

کارشناسی 
 پیوسته

کارشناسی 
 ارشد

دکتراي 
 PhD عمومی

دستیاري 
 تخصصی بالینی

 فلوشیپ

 - - - - - - - - مهندسی بهداشت حرفه اي بهداشت

 پزشکی

 - - - - - - - - فیزیولوژي
 5 - - - 5 - - - پزشکی

 - - - - - - - - چشم پزشکی
 - - - - - - - - جراحی استخوان و مفاصل
 1 - 1 - - - - - بیماریهاي قلب و عروق

علوم رفتاري و 
 سالمت روان

 - - - - - - - - بالینیروان شناسی 

پرستاري و 
 مامایی

 4 - - - - - 4 - مامایی

علوم 
 توانبخشی

 1 - - - - 1 - - کاردرمانی



 
 
 

 1396در سال خارجی دانشگاه به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی سال تحصیلی  آموختگانآمار دانش -  19جدول ادامه 

 

 

 آمار دا���ویان خار�ی شا�ل � 
�

 
�

���ی�ی 
 ٦١٣٩��ل � دا�ه ع�وم �ش�ی ا�ان �ی سال 

 
 1396در سال آماردانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه بر حسب دانشکده در سال تحصیلی   - 20جدول 

 دانشکده
 تعداد

 کل مرد زن

 36 27 9 پزشکی

 - - - بهداشت
 1 - 1 پیراپزشکی

 236 105 131 پردیس خودگردان

 5 2 3 پرستاري ومامائی
 - - - فناوریهاي نوین پزشکی

 - - - و اطالع رسانی پزشکیمدیریت 
 - - - علوم رفتاري وسالمت روان

 1 - 1 توانبخشی
 - - - موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل

 279 134 145 جمع کل
 

  

 رشته تحصیلی دانشکده
 مقطع تحصیلی

کارشناسی  مجموع
 ناپیوسته

کارشناسی 
 پیوسته

کارشناسی 
 ارشد

دکتراي 
 PhD عمومی

دستیاري 
 تخصصی بالینی

 فلوشیپ

پردیس 
 خودگردان

 1 - - 1 - - - - شنوایی شناسی
 1 - - - 1 - - - پزشکی

 - - - - - - - - جراحی درون بین
 1 1 - - - - - - جراحی بیماریهاي مادرزادي قلب

 - - - - - - - - جراحی کولورکتال
پرستاري مراقبت هاي ویژه 

 پزشکی
- - 1 - - - - 1 

 - - - - - - - - علوم تغذیه
 - - - - - - - - فیزیوتراپی

 15 1 1 1 6 2 4 - مجموع



 
 
 
 
 

 1396در سال آمار دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه بر حسب دانشکده و به تفکیک مقطع تحصیلی  در سال تحصیلی   - 21جدول 

 دانشکده
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 36 - 5 - 31 - - - پزشکی

 - - - - - - - - بهداشت
 1 - - - - - 1 - پیراپزشکی

 236 - - 2 179 12 2 41 پردیس خودگردان

 5 - - - - 1 4 - پرستاري ومامائی
 - - - - - - - - فناوریهاي نوین پزشکی

 - - - - - - - - مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
 - - - - - - - - علوم رفتاري وسالمت روان

 1 - - - - 1 - - توانبخشی
 - - - - - - - - موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل

 279 - 5 2 210 14 7 41 مجموع
 

  1396در سال ها بر حسب رشته تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی آماردانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشکده  - 22جدول
 مجموع مرد زن رشته تحصیلی دانشکده

 پزشکی

 31 22 9 پزشکی

 2 2 - بیماریهاي قلب و عروق
 1 1 - ارتوپدي
 1 1 - کودکان

 1 1 - رادیولوژي
 - - - جراحی مغز و اعصاب

 1 - 1 تکنولوژي اتاق عمل پیراپزشکی

 پرستاري و مامایی

 2 1 1 پرستاري
 1 1 - پرستاري توانبخشی

 2 - 2 مامایی

 پردیس خودگردان

 118 69 49 پزشکی

 1 - 1 علوم تغذیه
 1 1 - فیزیوتراپی

 - - - جراحی بیماریهاي مادرزادي قلب
 1 - 1 آزمایشگاهیعلوم 

 - - - پرستاري مراقبتهاي ویژه
 1 1 - شنوایی شناسی
 1 1 - میکروب شناسی

 62 33 29 داروسازي

 51 - 51 مامایی

 1 - 1 کاردرمانی علوم توانبخشی

 279 134 145 مجموع

 



 
 
 
 

 1396در سال ها بر حسب نیمسال شروع تحصیل طی سال تحصیلی آمار پذیرفته شدگان خارجی شاغل به تحصیل در دانشکده  - 23جدول
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 20 - - - - - 1 19 - - - اول

 12 - - - - - 1 10 - - 1 دوم

 32 - - - - - 2 29 - - 1 مجموع

 
 
 
 

 1396در سال به تفکیک مقطع و نیمسال ورود به دانشگاه در سال تحصیلی    پذیرفته شدگان خارجی شاغل به تحصیل آمار -  24جدول 
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 20 - - 1 17 - 2 - اول

 12 - 1 - 10 - 1 - دوم

 32 - 1 1 27 - 3 - مجموع

 



��ی  �عاونت �ھدا
 1396توزیع فراوانی واحدهاي ارایه دهنده خدمت و جمعیت تحت پوشش آنها بر اساس سرشماري سال  -1 جدول       

شبکه / مرکز 
 بهداشت

 نوع واحد بهداشتی

تعداد 
مص
 وب

تعداد 
 فعال

تعداد 
 غیرفعال

جمعیت 
 روستایی

جمعیت 
 شهري

جمعیت تحت 
 پوشش

 غرب تهران

 10 23 30 نی شهريمرکز بهداشتی درما

194 982179 982373 
 0 0 0 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

 0 1 1 خانه بهداشت

 پایگاه بهداشت
 26 8 56 دولتی

  22 0 خرید خدمت

 شمالغرب تهران

 2 25 26 مرکز بهداشتی درمانی شهري

5175 1843632 1848807 
 0 2 2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

 0 5 5 خانه بهداشت

 پایگاه بهداشت
 36 0 72 دولتی

  36  خرید خدمت

 بهارستان

 0 11 12 مرکز بهداشتی درمانی شهري

39959 503868 543872 
 0 4 4 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

 0 2 2 خانه بهداشت

 پایگاه بهداشت
 10 22 39 دولتی

  7  خرید خدمت

 رباط کریم

 0 4 4 مرکز بهداشتی درمانی شهري

64815 271088 335903 
 0 5 5 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

 0 11 11 خانه بهداشت

 پایگاه بهداشت
 1 10 15 دولتی

  5  خرید خدمت

 شهریار

 0 14 14 مرکز بهداشتی درمانی شهري

88494 682852 771346 
 0 4 4 تی درمانی روستاییمرکز بهداش

 0 22 22 خانه بهداشت

 پایگاه بهداشت
 2 16 28 دولتی

  10  خرید خدمت

 قدس

 0 5 5 مرکز بهداشتی درمانی شهري

7047 315178 322225 
 0 1 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

 0 2 2 خانه بهداشت

 پایگاه بهداشت
 4 3 14 دولتی

  7  خرید خدمت
  
 

 

 

 

 



 

 

 1396توزیع فراوانی واحدهاي ارایه دهنده خدمت و جمعیت تحت پوشش آنها بر اساس سرشماري سال  -1 جدولادامه 

 

 

 

 

 1396حسب وضعیت جغرافیایی، نحوه اداره و شیفت کاري در سال  بر درمانی دانشگاه ومراکز بهداشتیتوزیع فراوانی  -2 جدول

شبکه/ مرکز 
 بهداشت

 کاري شیفت نحوه اداره وضعیت جغرافیایی

 روزيشبانه دو شیفت یک شیفت غیرمستقل مستقل روستایی شهري جمع

 0 0 23 0 23 0 23 23 غرب تهران

 0 0 27 0 27 2 25 27 شمالغرب تهران

 1 0 14 0 15 4 11 15 بهارستان

 0 0 9 0 9 5 4 9 رباط کریم

 0 0 18 0 18 4 14 18 شهریار

 1 0 6 0 7 2 5 7 قدس

 1 0 9 0 10 3 7 10 مالرد

 3 0 106 0 109 20 89 109 جمع کل
 

  

شبکه / مرکز 
 بهداشت

 نوع واحد بهداشتی

وب
مص

داد 
تع

 

ال
 فع

داد
تع

 

تعداد 
 غیرفعال

جمعیت 
 روستایی

جمعیت 
 شهري

جمعیت تحت 
 پوشش

 مالرد

 0 7 7 اشتی درمانی شهريمرکز بهد

64004 314130 378134 
 0 3 3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

 0 22 21 خانه بهداشت

 پایگاه بهداشت
 0 4 13 دولتی

  9  خرید خدمت

 جمع کل

 12 89 98 مرکز بهداشتی درمانی شهري

269689 4912926 5182614 
 0 19 19 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

 0 65 64 خانه بهداشت

 پایگاه بهداشت
 79 63 237 دولتی

  96  خرید خدمت



 

 

 
 1396توزیع فراوانی خانه هاي بهداشت و بهورزان شاغل در جمعیت روستایی تحت پوشش دانشگاه در سال  -3جدول 

 شبکه/ مرکز بهداشت
 پوشش ي تحتهاروستا

 فعال بهداشتخانه
 تعداد بهورزان شاغل

 جمع مرد زن جمعیت تعداد

 1 0 1 1 194 1 غرب تهران

 4 1 3 5 5175 5 شمالغرب تهران

 4 2 2 2 39959 4 بهارستان

 23 10 13 11 64815 5 رباط کریم

 38 16 22 22 88494 41 شهریار

 4 1 3 2 7047 2 قدس

 44 13 31 22 64004 59 مالرد

 118 43 75 65 269688 117 جمع کل
 

 
 1396مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه در سال تعداد پزشک عمومی و  -4جدول 

 
 

  

 هداشتشبکه / مرکز ب
 کل مراکز شهري مراکز روستایی

تعداد پزشک 
 عمومی

 مراجعین
تعداد پزشک 

 عمومی
 مراجعین

تعداد پزشک 
 عمومی

 مراجعین

 155268 29 155268 29 - - غرب تهران

 172494 33 160542 31 11952 2 شمالغرب تهران

 167900 21 123321 14 44579 7 بهارستان

 97710 16 54001 7 43709 9 رباط کریم

 161294 30 90704 14 70590 16 شهریار

 176798 14 157527 12 19271 2 قدس

 96316 17 57807 6 38509 11 مالرد

 1027780 160 799170 113 228610 47 جمع کل



 
 

 
    1396مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه در سال نپزشک عمومی و تعداد دندا -5جدول 

شبکه / مرکز 
 بهداشت

 کل مراکز شهري مراکز روستایی

 مراجعین تعداد دندانپزشک مراجعین تعداد دندانپزشک مراجعین تعداد دندانپزشک

 22267 14 22267 14 - - غرب تهران

 17877 9 15945 8 1932 1 شمالغرب تهران

 25661 6 18441 4 7220 2 بهارستان

 9310 6 5480 3 3830 3 رباط کریم

 22197 14 19172 8 3025 6 شهریار

 14994 5 12214 4 2780 1 قدس

 9499 10 7874 6 1625 4 مالرد

 121805 64 101393 47 20412 17 جمع کل

 
 
 

 1396توزیع فراوانی و درصد فراوانی ده علت اول مرگ دانشگاه به تفکیک جنسیت در سال  -6جدول 

درصد فراوانی از  فراوانی زن مرد علت فوت ردیف
 کل مرگها

 62.2 1690 785 905 عروقی) -بیماري هاي دستگاه گردش خون (قلبی 1
 17.4 474 180 294 نئوپالسم ها 2
 8.0 217 88 129 بیماري هاي دستگاه تنفسی 3
 4.5 121 72 49 بیماري هاي غدد درون ریز، تغذیه اي و متابولیک 4

 2.6 71 38 33 بیماري هاي دستگاه گوارش 5

 1.8 50 24 26 تناسلی -بیماري هاي دستگاه ادراري 6

 1.4 37 14 23 بیماري هاي عفونی انگلی 7

 1.3 36 17 19 بیماري هاي دستگاه عصبی 8

ناهنجاري هاي مادرزادي، تغییر شکل ها و  9
 0.6 17 8 9 ناهنجاري هاي کروموزومی

 0.2 6 3 3 حوادث غیر عمدي و مربوط به حمل و نقل 10

 
  



 1396گاه در سال شاخص هاي منتخب بهداشتی به تفکیک مراکز / شبکه هاي بهداشتی و درمانی دانش -7جدول 

 عنوان شاخص
غرب 
 تهران

شمالغرب 
 تهران

 بهارستان
رباط 
 کریم

 دانشگاه مالرد قدس شهریار

 2,24 1/76 1,74 2,19 4,84 3,47 1,74 0/0075 میزان باروري کلی (روستایی)

تعداد مرگ مادر به دلیل عوارض حاملگی 
 و زایمان

2 4 0 0 1 0 3 10 

 105 96 106 111 101 105 103 118 )3انه (سه گ 3نسبت پوشش پنتاواالن 

درصد مطلوبیت میکروبی آب آشامیدنی 
 شهري

95,4 99,55 98,82 98,35 98,74 99,8 98,43 98,14 

درصد مطلوبیت میکروبی آب آشامیدنی 
 روستایی

72,72 91,19 98,93 97,87 99,29 94,87 96,59 96,65 

 100 100 100 100 100 100 100 100 پوشش پزشک خانواده در مناطق روستایی

 /و در شهرستانها بغیر از تهران مبتنی بر جمعیت جمع آوري می شود اوري اطالعات بیماران سرطانی در محدوده دانشگاه ایران بر مبناي پاتولوژيجمع *
اوري اطالعات  انجام غییرات در نظام جمعجمع آوري اطالعات در شهر تهران بدلیل عدم ارسال بودجه از طرف وزارت و ت  95و  94متاسفانه در سال 

 .نشد)
ر حسب درصد بروز حوادث ترافیکی به کل حوادث ثبت شده در بیمارستان تحت پوشش هر مرکز شهرستان محاسبه شده است.  به دلیل اینکه میزان بروز ب **

 جمعیت تحت پوشش قابل محاسبه نیست
 ایی که تحت پوشش خانه هاي بهداشت میباشند.*** میزان بروز  بیماران دیابتیک در مناطق روست

 
 

  



  1396تعداد مراکز ارائه دهنده مراقبت هاي اولیه بهداشتی سال - 8جدول 

شهرستان هاي 
 تابعه

 پایگاه بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی
تسهیالت 

 زایمانی

خانه هاي 
بهداشت 

 فعال

مراکزي که خدمات 
مشاوره در زمینه 
بهداشت جنسی و 

 روستایی شهري جمع روستایی شهري جمع ي ارائه می کنندباردار

 46 2 - 1 28 29 4 11 15 بهارستان

 124 6 - 0 66 66 2 48 50 تهران

 35 11 - 2 13 15 5 4 9 رباط کریم

 66 22 - 5 21 26 4 14 18 شهریار

 18 2 - 0 10 10 1 5 6 قدس

 45 22 - 2 11 13 3 7 10 مالرد

 334 65 - 10 149 159 19 89 108 جمع کل

 
 

     1396 تعداد مرگ و میر به تفکیک شهرستان هاي تابعه سال - 9جدول 

شهرستانهاي 
 تابعه

 *مرگ و میر
آمده  مرده بدنیا

 22بعد از هفته 

مرگ و میر 
 28نوزادان زیر 

 روز

مرگ و میر 
کودکان زیر 

 یکسال

مرگ و میر 
 5کودکان زیر 

 سال

مرگ و میر مادران 
به علت عوارض 
 حاملگی و زایمان

 روستا شهر پسر دختر پسر دختر پسر دختر روستا شهر روستا شهر

 0 0 1 4  2 0 0 0 0 40 406 بهارستان

 0 6  1  1 0 0 - - 9 - تهران

 0 0 1    4 4 0 12 104 370 رباط کریم

 1 0 1 1   45 45 10 52 114 906 شهریار

 0 0 2 3 2 3 5 5 0 6 8 358 قدس

 0 3 1 3  2 2 2 0 0 104 342 مالرد

 1 9 6 12 2 8 56 56 10 70 379 1976 جمع کل

 
*شش ستون اول بر اساس سامانه نظام ثبت مرگ تکمیل گردیده است و بقیه ستون ها بر اساس مرگ دانشگاهی (خارج بیمارستانی) ارائه شده 

 است.
 

  



 1396 ایی) سالتعداد کل مراجعین سرپایی (بارمراجعه) به مراکز بهداشتی و درمانی (شهري و روست - 10جدول 

شهرستان هاي 
 تابعه

 پزشک خانواده کارشناس تغذیه ماما/ مراقب سالمت دندانپزشک پزشک عمومی
ارجاع پزشک 

خانواده به پزشک 
 متخصص

 552 43613 14834 569089 25661 167900 بهارستان

  -  - 19732 822986   22267  155268 تهران غرب

 173  10535  35575 264933  17877   172494 تهران شمالغرب

  654 43709  5147  267952  9310  97710 رباط کریم

  1913 137756  22823 543182 22197 161294  شهریار

 328 18197 7632  354208 14994   176798 قدس

 1429  50176  7878 419488  9499  96316  مالرد
 4497  260373 113621  3241838 121805  1027780  جمع کل

 
 
 
 

  1396 پوشش برنامه پزشک خانواده سالتعداد جمعیت و خانوار تحت  - 11جدول 

 شهرستان هاي تابعه

 جمعیت
 کل خانوارها

مراکز فاقد پزشک  پزشک خانواده
 شهري خانواده

 روستایی

 موجود مصوب

یر 
ز

20 
زار

ه
 

20
-5

0
 

زار
ه

 

ي 
اال

ب
50 

زار
ه

 

هر
ش

ستا 
رو

هر 
ش

ستا 
رو

هر 
ش

ستا 
رو

هر 
ش

ستا 
رو

 

 0 0 7 - 7 - 18049 - 63068 - - - بهارستان

 0 0 1 - 1 - 1312 - 7124 - - - تهران

 0 0 8 - 8 - 18497 - 67774 - - - رباط کریم

 0 0 17 - 17 - 23904 - 93018 - - - شهریار

 0 0 2 - 2 - 2468 - 8400 - - - قدس

 0 0 10 - 10 - 17303 4779 62201 - - 20000 مالرد

 0 0 45 - 45 - 81533 4779 530158 - - 20000 جمع کل

  



 
 1396سال فعالیت هاي عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکان هاي تهیه، توزیع و نگهداري مواد غذایی  -12جدول 

 

 اماکن تعطیل شده
معرفی متخلفین 

 به دادگاه

اخطار 
بهداشتی 

بحرانی و غیر 
بحرانی صادر 

 شده 

کارت معاینه 
بهداشتی صادر 

 شده

موارد 
بازدید 
 شده

شهرستانهاي 
 بعهتا

 دوره

 بهارستان 8939 3850 558 141 37

 
 

 شش ماهه اول

 تهران 22692 29706 4495 899 472
 رباط کریم 4920 2662 233 37 50
 شهریار 16814 6645 1782 37 61
 قدس 11090 4219 570 0 40
 مالرد 10335 3998 915 71 125
 بهارستان 1238 4635 544 62 14

 
 

 مشش ماهه دو

 تهران 34104 38764 4270 682 696
 رباط کریم 9070 3355 249 12 28
 شهریار 20710 7868 1445 64 85
 قدس 12764 4940 482 0 31
 مالرد 11382 4667 428 137 114
 بهارستان 21257 8485 1102 198 51

 
 

 جمع کل

 تهران 56796 68470 8765 1581 1168
 اط کریمرب 13990 6017 482 49 78
 شهریار 37524 14513 3227 101 146
 قدس 23854 9159 1052 0 71
 مالرد 21717 8665 1343 208 239

 
 
 
 
 
 

 
  



 

��ی  دا�ه   خال� ای از ��ارش �مل��د �عاونت �ھدا

 ٦٩�ش�ی ا�ان � سال  ع�وم 
 

 69ارتقا سالمت در سال  مدیریت شبکه وگروه 
 

شگاه   شتی دان ستان            معاونت بهدا شهر شهر تهران و  شمال غربی  شش قرار دادن مناطق غربی و  شتی درمانی ایران با تحت پو شکی و خدمات بهدا علوم پز
 هاي واقع در حاشیه غربی استان تهران، یکی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور با جمعیت تحت پوشش باال می باشد.

ست     22و  21، 18، 9، 6، 5، 2مناطق  شهر سوب      شهر تهران و  شهریار و مالرد حوزه عملکردي این معاونت مح شهر قدس،  ستان، رباط کریم،  ان هاي بهار
تهران) و شمال  22و  21، 18، 9مرکز بهداشت غرب (براي پوشش مناطق  2شبکه بهداشت و درمان در شهرستان هاي اشاره شده و  5می شوند و با وجود 

 می باشد. PHCارائه هر چه مطلوب تر خدمات سالمت در حوزه تهران) مشغول  6و  5، 2(براي پوشش مناطق  غرب
شده در حدود          ساس آخرین برآورد انجام  شگاه ایران بر ا شتی دان شش معاونت بهدا شد که   5182614جمعیت تحت پو شهر   4912926نفر می با نفر آنان 

 نفر روستایی هستند. 269689نشین و 
 مرکز سالمت شهري. 89و پایگاه سالمت شهري  149مرکز سالمت جامعه روستایی،  19پایگاه سالمت روستایی،  10خانه بهداشت،  65

 
 

 گروه ها و واحدهاي ستادي معاونت
 
 
 

معاون بهداشتی

مدیریت 
شبکه و 

ارتقا سالمت

مدیریت 
و پیشگیري

مبارزه با 
بیماري ها

مدیریت 
سالمت 
خانواده، 
جمعیت، 
مدارس

مدیریت 
سالمت 

محیط وکار

مدیریت 
سالمت 
روانی، 

اجتماعی و 
اعتیاد

گروه سالمت
دهان و 
دندان

گروه کاهش 
ا خطر در بالی
و حوادث

گروه 
آموزش و 
ارتقاي 
سالمت

گروه بهبود
تغذیه



 96بیمه روستایی و پزشک خانواده در سال  برنامه  
اهم نامه و دستورالعمل نسخه مرکز بهداشتی درمانی روستائی وشهري روستائی بر اساس تف 29اجراي برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در  •

 96در سال  18
 ماما   45 پزشک و 47نفر) از طریق بکارگیري  302059درصد جمعیت روستایی تحت پوشش دانشگاه ( 100ارائه خدمت به  •
 تابعه  ارائه آموزش به کلیه کارکنان درگیردر برنامه بیمه روستایی در سطح معاونت بهداشتی، شهرستان ها و مراکز بهداشتی درمانی •
بین شبکه ها و  و توزیع آن میلیون ریال از بیمه سالمت استان206517458229ه به مبلغ جذب اعتبارات برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواد •

 مراکز بهداشت
 96یمه روستایی و پزشک خانواده سال توزیع کارانه ب •
 ه شبکه ها و مراکز بهداشت بصورت ماهانه به بیمه سالمت استان تهرانارسال لیست واسناد حقوق ممهور به مهر بانک پرداختی تیم سالمت کلی •
  18نظارت بر نحوه محاسبه حقوق تیم سالمت بر اساس دستورالعمل نسخه  •
 مشارکت در کمیته هاي استانی پزشک خانواده و بیمه روستایی •
 مشارك در کمیته تدوین فهرست دارویی برنامه بیمه روستایی •
واحد آموزش سالمت در جهت اجراي برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی و همکاري در آموزش مسئولین برنامه در مشارکت و همکاري با  •

 سطح ستاد شبکه ها و مراکز بهداشت
 به صورت ماهانه و فصلی هزینه کردهاي مالی بیمه روستایی به تفکیک شبکه هاي تحت پوشش گزارشات و بررسی و رسیدگی به  •
بندي، بازنگري و تجزیه و تحلیل آمارهاي ارسالی از سوي شبکه هاي بهداشتی درمانی و ارائه بازخوراند به صورت ماهانه و  جمع آوري، جمع •

 فصلی 
عه محاسبه ریز هزینه کردهاي بیمه روستایی (حقوق پزشک، حقوق ماما، خدمات دارو، آزمایشگاه و رادیولوژي و ... ) به تفکیک شهرستانهاي تاب •

 به اداره کل بیمه سالمت استان تهران بصورت شش ماهه . و ارسال آن
 پایش و نظارت بر ستاد و مراکز مجري برنامه بیمه روستایی و پیگیري پسخوراند پایش ها •
 مشارکت و همکاري در پایش هاي کشوري •
 وستائی پیگیریهاي مستمر در معاونت توسعه دانشگاه در خصوص تامین و توزیع بهینه اعتبارات برنامه بیمه ر •
 اطالع رسانی در خصوص جذب پزشکان و ماماهاي مورد نیاز در برنامه بیمه روستایی •
 مصاحبه و پاسخگویی و ثبت نام از پزشکان و ماماهاي متقاضی همکاري در برنامه بیمه روستایی •
 ل بیمه سالمت استان تهرانکپاسخگویی به مکاتبات ارسالی از سوي شبکه هاي بهداشتی درمانی، وزارت متبوع، دانشگاه و اداره  •
 رسیدگی، بررسی و پاسخگویی به شکواییه هاي پزشکان و ماماهاي بیمه روستایی •
 به روز رسانی مطالب مربوط به برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سایت معاونت بهداشتی •
هاي خرید خدمت داروخانه، رادیولوژي و آزمایشگاه  عقاد قراردادتایید قرارداد هاي خرید خدمت نیروي انسانی در برنامه بیمه روستایی و پیگیري ان •

 در برنامه بیمه روستایی به تفکیک شبکه هاي بهداشتی و درمانی
 پودمانی پزشکان خانواده  MPHپیگیري امور مربوط به دوره  •
 انجام امور مربوط به شرکت پزشکان خانواده در دوره دستیاري پزشک خانواده •
 

 96در سال  آمار و اطالع رسانی برنامه هاي واحد

 اجراي برنامه سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) در راستاي الکترونیکی کردن پرونده سالمت خانوار •
 تامین سخت افزار و نرم افزار هاي مورد نیاز جهت اجراي برنامه سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) •
 اونت بهداشتی و کلیه کاربران شبکه ها و مراکز بهداشت تابعهآموزش نحوه کار کردن با سامانه سیب به کارکنان ستاد مع •
 انجام مکاتبات و پیگیري هاي مربوط به اشکاالت سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) •
 پیگیري امور مربوط به برنامه نظام ثبت مرگ در شهرستان هاي تابعه •
 آماري دانشگاه و ارائه به دانشگاه استخراج آمارها و شاخص هاي مربوط به سالنامه آماري استان و سالنامه  •
 همکاري در یکسان سازي بورد واحدها در سطح مراکز سالمت جامعه و پایگاه سالمت و خانه بهداشت •
 همکاري در جاري سازي پانل مدیریت اطالعات سالمت  •
 استخراج شاخص هاي مربوط به هیآت امنا و سیناسا •
 رشات آماري به مرکز مدیریت آمار و اطالعات دانشگاه پیگیري و هماهنگی هاي الزم در خصوص ارسال گزا •
 تهیه  گزارشات عملکرد از برنامه بیمه روستایی و نظام ثبت مرگ و سامانه سیب و ارائه به دانشگاه و وزارت متبوع •
 تهیه برنامه استراتژیک و  برنامه عملیاتی از برنامه هاي در دست اجرا •



 و سایر دانشجویانکی اجتماعی آموزش به دانشجویان رشته دستیاري پزش •
 آموزش به نیروهاي جدیدالورود شبکه ها و مراکز بهداشت تحت پوشش •
 همکاري در برگزاري آزمون بهورزي و تصحیح اوراق آزمون بهورزي •

 
 1396شاخص هاي جمعیتی سال -13جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 96واحدگسترش شبکه سال برنامه 
 حول سالمت در حوزه بهداشتبرنامه ت          
 3هزار نفر وکالنشهرها بر اساس نسخه 50اجراي طرح تحول سالمت در شهرهاي باالي  •
 هزار نفر وکالنشهر ها 50ابالغ دستورالعمل هاي اجرایی در شهرهاي باالي  •
 براورد تعداد راه اندازي واحدهاي بهداشتی جهت هر شبکه /مرکزبراساس جمعیت تحت پوشش •
 توسط شبکه /مرکز از طریق خرید.ساخت.واگذاري به بخش خصوصی راه اندازي •
 برگزاري چند دوره مناقصه در دانشگاه جهت واگذاري مراکز سالمت •
 اعالم تکمیل شدن تعداد واحدهاي بهداشتی توسط شبکه /مراکز •
 پایش از واحدهاي راه اندازي شده •
 جذب نیرو در برنامه طرح تحول سالمت •
 جهت تکمیل نیرو هاي انسانی مراکز فعال دولتی 30315دیف معرفی نیروي طرحی از ر •
 اعالم عمومی جهت جذب نیرو بصورت طرحی یا خرید خدمت •
 آموزش وآزمون از کل نیروها •
 معرفی نیروها به شبکه ها ومراکز بهداشتی جهت جذب در برنامه طرح تحول سالمت •
 بهبود واستاندارد (تعمیرات وتجهیزات) •
 اکز/شبکه جهت برآورد اعتبار مورد نیاز تجهیز وتعمیراتدریافت اطالعات از مر •
 پرداخت اعتبارات بر اساس نیاز شبکه/مراکز •
 بازدیداز تجهیزات شبکه /مراکزبر اساس لیست ارسالی از معاونت بهداشتی •
 بازدید از تعمیرات مراکز/شبکه  •
          

شاخص عنوان 96سال   

 302059 جمعیت روستایی تحت پوشش برنامه

یمه روستاییجمعیت داراي دفترچه ب  72606 

 24 درصدجمعیت داراي دفترچه روستائی

نفر جمعیت 4000تعداد پزشک مورد نیاز بر اساس   47 

نفر جمعیت 7000تعداد ماماي مورد نیاز بر اساس   45 

 47 تعداد پزشک موجود

 45 تعداد ماماي موجود



 96در سال  هزار نفر 50تا  20هرها و شهرهايبرنامه مراقبت هاي اولیه سالمت در حاشیه شاقدامات اجرایی   
 مرکز سالمت به انضمام پایگاه هاي ضمیمه اش2راه اندازي  •
 پایگاه سالمت غیرضمیمه24راه اندازي  •
 ضمیمه اش  مرکز سالمت به انضمام پایگاه هاي 18تبدیل  •
 پایگاه غیر ضمیمه 6تبدیل  •

 96در سال  هزار و کالنشهرها 50هاي باالي برنامه مراقبت هاي اولیه سالمت در شهراقدامات اجرایی 
 مرکز سالمت به انضمام پایگاه هاي ضمیمه اش 23راه اندازي  •
 پایگاه سالمت غیرضمیمه91راه اندازي  •
 ضمیمه   مرکز سالمت به انضمام پایگاه هاي 65تبدیل  •
 پایگاه غیر ضمیمه 32تبدیل  •

 
 

 1396-95واحدهاي تحت پوشش  سالهاي  -14جدول 
 پایگاه شهري مرکز شهري پایگاه روستایی مرکز روستایی بهداشت خانه کل

 147 89 10 19 64 95سال

 149 89 10 19 65 96سال
 

 طرح گسترش تشکیالت وبرنامه 
 بازنگري طرح گسترش وتشکیالت •
 برگزاري جلسات توجیهی براي شبکه /مراکز بهداشتی •
 تهیه نقشه هاي جامع مناطق تحت پوشش دانشگاه ایران •
 شتن طرح گسترش وتشکیالت توسط شبکه/مرکز بهداشتنو •
 بازنگري توسط ستاد معاونت •
 بازنگري توسط وزارت متبوع در ستاد معاونت •
 پروژه هاي عمرانیبرنامه          
 مرکز خدمات جامع سالمت در بهارستان2احداث  •
  پایگاه سالمت در بهارستان5احداث  •
 رباط کریم مرکز خدمات جامع سالمت روستایی در1احداث  •
 خانه بهداشت در رباط کریم2احداث  •
 پایگاه سالمت در رباط کریم4احداث  •
 مرکز خدمات جامع سالمت در شهریار 1پایگاه سالمت و  1احداث •

  



 96در سال  مناطق شهري دانشگاه) پروژه هاي تفاهم نامه اي سه جانبه(وزارت بهداشت،استانداري و -15جدول 

 نام شهرستان
 

سالمت   تعداد پایگاه
شهري در حال 

 احداث

تعداد مرکز سالمت 
جامعه در حال 

 احداث

تعداد ستاد شبکه 
 در حال احداث

تعداد مرکز مشاوره  
بیماریهاي رفتاري 

 در حال احداث

تعداد آموزشگاه 
بهورزي در حال 

 احداث
 0 0 0 2 5 بهارستان
 0 0 0 0 3 رباط کریم

 0 0 0 1 1 شهریار
 0 0 0 0 0 شمالغرب

 0 0 0 0 0 غرب
 0 0 0 0 0 قدس
 0 0 0 0 0 مالرد

 0 0 0 3 9 جمع کل
 

 
 96در سال   پروژه هاي تفاهم نامه اي سه جانبه(وزارت بهداشت،استانداري و دانشگاه) مناطق روستائی -16جدول 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  96در سال نیروي انسانی
 ثبت نام نیروهاي متقاضی گذراندن طرح در رشته هاي مشمول طرح اختیاري  •
 دوره آموزشی مراقبین سالمت، تماس با افراد ثبت نام شده جهت شرکت در •
 توزیع نیروهاي متقاضی براساس اعالم نیاز وامتیاز کسب شده افراد در دوره هاي مراقبین سالمت •
 تهیه و ارسال لیست نیروهاي جایگزین به ازاي نیروهاي ترخیص شده  به دانشگاه  •
یروهاي ترخیصی در هر فصل و سهمیه اختصاص داده شده در توزیع نیروها طرحی مشمول طرح نیروي انسانی اجباري براساس نیاز وتعداد ن •

 هر فصل
 انجام فرآیند نقل وانتقاالت نیروي انسانی  •
 انجام فرآیند تغییر عنوان کارکنان حوزه معاونت بهداشتی  •
 30315نفرنیروي مشمول طرح نیروي انسانی در رشته هاي مختلف بهداشتی  بابرنامه  240جذب حدود  •

 
 سایر فعالیتها

 جهت نیروهاي ستادي MPHرگزاري آزمون ب •
 شبکه /مراکز بهداشت به  96سال ابالغ تعرفه هاي  •
 بارگزاري در سامانه و96تدوین برنامه عملیاتی سال •
 هماهنگی واجراي برنامه پایش ستاد معاونت •
 مراکز بهداشتی شبکه ها و هماهنگی برنامه پایش با •
 ه/مرکزجمع آوري گزارش پایش هاي ستاد وارسال به شبک •

پایگاه سالمت روستایی تعداد  در حال احداث خانه بهداشتتعداد  نام شهرستان
 در حال احداث

مرکز سالمت جامعه روستایی د تعدا
 در حال احداث

 0 1 0 بهارستان

 0 0 2 رباط کریم

 0 0 0 شهریار

 0 0 0 قدس

 0 0 0 مالرد

 0 1 2 جمع کل



 جمع آوري پسخوراندها وارسال به واحدهاي ستاد معاونت •
 تهیه چک لیست براساس طرح تحول سالمت هماهنگی باستاد معاونت •
 ارسال چک لیست براي شبکه /مراکز بهداشت •
 رسیدگی به شکایات مردمی •
 )p4qورود اطالعات در سامانه پرداخت مبتنی برعملکرد( •
 سیبدرسامانه  HNISبارگذاري اطالعات  •
 تعریف ساختار درسامانه سیب •
 96بهورزي در سال برنامه 
 و هم چنین کاردانان/ کارشناسان مربی  برنامه ریزي ، آموزش، توانمندسازي و باز آموزي بهورزان شاغل •
 برنامه ریزي ،اجرا و ارزشیابی دوره هاي آموزشی مراقبین سالمت •
 و ارائه مداخالت مورد نیازشناخت مشکالت امور بهورزي و خدمات خانه هاي بهداشت  •
 جمع آوري و تجزیه وتحلیل شاخص هاي زیج حیاتی •
 پایش و نظارت بر اجراي بخشنامه ها، ضوابط و دستورالعمل ها در خانه هاي بهداشت •
 آموزش بهورزي  کزمرتجهیزات بررسی و پیگیري مسائل مربوط به  •
 سالمت در خصوص آموزش مراقبین آموزش بهورزي کزنظارت بر فعالیت مر •
 پایش و ارزشیابی ارائه خدمات در سطح خانه هاي بهداشت •
 تنظیم برنامه زمانبندي جلسات شوراي بهورزي و آزمون بهورزي •
 برگزاري آزمون  جامع بهورزان  •
 برنامه ریزي و نظارت و انتخاب بهورز نمونه  •
 برنامه ریزي در زمینه برگزاري جشن بهورزي در شبکه ها /مرکز بهداشت •
 با وزارتخانه جهت تهیه زیج حیاتی براي کلیه خانه هاي بهداشت وپایگاه هاي بهداشتی و مراکز بهداشت هماهنگی •
 برگزاري شوراي بهورزي معاونت بهداشتی •
 ورود و استخراج اطالعات زیج حیاتی در سامانه سیب •
استفاده از فصلنامه به عنوان محور آموزش و باز همکاري با فصلنامه بهورز  از طریق جمع آوري نقطه نظرات بهورزان و همچنین نظارت بر  •

  آموزي بهورزان
  ارسال مقاله براي فصلنامه بهورزي •
 تهیه محتواهاي آموزشی بهورزان و مربیان بهورزي  •
 برنامه ریزي به منظور جذب نیروي انسانی بهورزي و مربیان بهورزي  •
 تدریس در کالس آموزشی مراقبین سالمت  •

 96ال امور قراردادها در س
 صدور مجوزها جهت ستاد معاونت وشبکه ها ومراکز •
 نوشتن قرار داد براي معاونت بهداشتی وشبکه ها/مراکز •
 آماده کردن مستندات جهت برگزاري مناقصه هاي دانشگاه •
 شرکت در جلسات پیش مناقصه •
 شرکت در جلسات مناقصات دانشگاه •
 رار دادارسال صورتجلسه مناقصات براي شبکه ها/مراکز جهت عقد ق •
 آماده کردن مستندات جهت برگزاري  ترك تشریفات مناقصه معاونت بهداشتی •
 بررسی  قرارداد هاي منعقد شده مراکز تابعه و ارسال پسخوراند •
 مشاوره در امور قراردادها به مراکز و شبکه هاي تابعه  •

 
  



 96امور دارویی در سال فعالیت

 زارش بازدیدپایش از شبکه ها و مراکز تحت پوشش و ارسال گ •
 پایان سال) -ماهه 6بار( 2انبار گردانی انبار دارویی  •
 کارگاه آموزشی جهت کلیه مسئولین و کارشناسان دارویی شبکه ها و مراکز شهرستان  2برگزاري  •
 داروساز طرحی جدید 3کالس آموزشی در خصوص شرح وظایف امور دارویی براي  •
 "ن جدیدورژ"تغییر در فرم پایش از مراکز و شبکه ها  •

 
 عنوان ذیل صورت گرفت: 2جلسه با حضور کلیه مسئولین دارویی شبکه ها و مراکز شهرستان با  2برگزاري 

 آموزش برنامه روزآمد انبار دارویی  -الف 
 جدید طرحی داروساز 3 براي "روزآمد" افزارنرم برنامه با کار خصوص در آموزشی کالس • 

 و هماهنگی در مرتفع نمودن آنها بررسی مشکالت برنامه نرم افزاري -ب
 نوبت 20دارو رسانی از وزارتخانه به دانشگاه :  •
 مورد 4ارسال آمار دارویی سه ماهه در پایان هر فصل به وزارتخانه وارسال پسخوراند به وزارتخانه :  •
 هاي دارویی مراکزپیگیري بیمه نمودن ساختمان انبار دارویی ستاد معاونت و سایر انبار •
 مراکز دارویی هايانبار سایر و معاونت ستاد دارویی انبار ساختمان یرقراري سیستم اطفائ حریق پیگیري •
 ارائه و ثبت گزارش و آمار دارویی در پورتال وزارت بهداشت •
 در سه نوبت 96 اعالم وصول حواله هاي دریافتی دارو به وزارتخانه در سال •
 م بهداشتی مورد نیاز شبکه ها و مراکز در طول سالتهیه و توزیع داروها ، مکملها ، شیر خشک و اقال •

 
 

 96در سال  مدیریت پیشگیري و مبارزه با بیماري ها
 96سال  لف) گزیده اي از فعالیتهاي واحد بیماري هاي واگیر در ا   

 بیماریهاي مشترك بین انسان و حیوان
 در مراکز تابعهبیماریهاي مشترك انسان و حیوان ارد برنامه ریزي براي آموزش پرسنل درگیر در امر پیشگیري و درمان مو-1
 برنامه ریزي براي نظارت و پایش فعالیتهاي انجام شده در مراکز-2
 برنامه هابرنامه ریزي براي تهیه واکسنها و سرم مورد نیاز-3
 برنامه ریزي جهت تهیه داروي مورد نیازمراکز( بیماري لیشمانیا، تب کریمه کنگو)-4
 ي جهت راه اندازي اتاق درمان سالک مرکزغرب و شهریاربرنامه ریز-5
 برنامه ریزي جهت چک حشره شناسی فرودگاه مهرآباد و گزارش به مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر و دانشکده بهداشت-6
 پیگیري موردي گزارشات حیوان گزیدگی و موارد بستري مشکوك به هاري و سایر بیماریهاي مشترك انسان و حیوان-7
 : و بازآموزي آموزشیعالیت هاي ف

 برگزاري سمینار آموزشی پیشگیري از هاري و حیوان گزیدگی جهت کارشناسان زئونوز ستادي و مراکز درمان هاري و بیمارستانهاي تابعه-1
 برگزاري جلسات کمیته هاي زئونوز درون بخشی در مراکز و شبکه هاي تابعه-2
 ت وامنیت غذا در شهرستانهاي تابعهطرح مشکالت برنامه در کارگروه سالم-3
 بعهتوزیع پوستر ، پمفلت ، بنر، تراکت در خصوص عالئم و راههاي پیشگیري ازبیماریهاي مشترك انسان و حیوان در مراکز و شبکه هاي بهداشت تا-4
 96تهیه و ارسال مقاله به کنگره بروسلوز مهرماه -5
ن و حیوان و جمع بندي و محاسبه میزان بروز سالیانه به تفکیک شهرستانها و ارسال آن به مرکز دریافت آمارو لیست خطی بیماریهاي مشترك انسا-6

 مدیریت بیماریها
ستاد تهیه وارسال پیام هاي بهداشتی و دستورالعمل ها به مراکز و بیمارستانها و مطب هاي خصوصی در زمینه بیماري ها توسط کارشناسان زئونوز  -7

 مراکزبهداشت
 لبرنامه س

 برگزاریس جلسات ماهانه باز آموزي سل ویژه کارشناسان سل و پزشکان سل-1
 عقد قرارداد خرید خدمات رادیولوزي براي بیماران وافراد در تماس با ییمارمبتال به سل ریوي اسمیر مثبت-2
 ل ریوي اسمیر مثبتعقد قرارداد خرید خدمات ویزت متخصص براي بیماران وافراد در معرض تماس با ییمارمبتال به س -3
 عقد قرداد خرید خدمت با آزمایشگاه  جهت باز بینی الم بیماران مبتال به سل-4



 افزایش موارد بیمار یابی در بیماران اسمیر مثبت-5
 افزایش تعداد نمونه هااز بیماران مشکوك به سل-6
 گرفته شده برگزاري کالس با مراکز بهداشت تحت پوشش دانشگاه جهت بهبود کیفت نمونه اي-7

 برنامه انفلوانزا
 کنترل وبررسی انفوالنزاي فوق حادپرندگان  شهرستان مالرد به کمک همکاران بیماریهاي مالرد و سازمان دامپزشکی-1
 برگزاري کارگاه و کالس آموزشی در خصوص بیماري انفلوانزا-2
 تهیه تجهیزات و ملزومات الزم در خصوص بیماري انفلوانزا-3
 خش ایزوله منفی بیمارستان شهداي یافت آباد جهت بستري بیماران مبتال به انفلوانزاي حاد امادگی ب-4
 برنامه ریزي براي آموزش واطالع رسانی در خصوص بیماري به مردم-5

 برنامه ایدز
 هماهنگی در خصوص تجهیز و راه اندازي باشگاه سالمت و مشاوره نوجوانان و جوانان-1
 زي مرکز مشاوره بیماریهاي رفتاري مالردهماهنگی جهت راه اندا-2
 راه اندازي فضاي فیزیکی مرکز بهداشت غرب تهران -3
 ادغام اچ آي وي در نظام شبکه-4
 بیمار اچ اي وي مثبت با شاخص هاي حداکثري در مقیاس کشوري 1000مدیریت و درمان حدود  -5
 1395ي کشف موارد اچ آي وي نسبت به سال  %33افزایش -6

 هاي قابل پیشگیري با واکسنبیماری
 کشف بیماریهاي تب دار بثوري پیش از موارد مورد انتظار-1
 می باشد 5,7مورد آن براي دانشگاهاي دیگر بوده است که شاخص دانشگاه 90مورد بوده است که 150افزایش کشف بیماري فلج شل -2
 افزایش کشف مواردمثبت سیاه سرفه-3
 رخچه مارزادي  افزایش کشف موارد مشکوك به س-4
 برگزاري طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال جهت اتباع خارجی-5
 مراقبت فعال در خصوص بیماران وافراد در معرض تماس-6
 پیگیري از موارد مشکوك گزارش شده از بیمارستانها-7
 سرخکو اطرافیان  وواکسیناسیون آنهادرموارد مثبت آزمایشگاهی  closed contactپیگیري موارد -8
 پیگیري و پایش مستمر منطقه جهت بیماریابی موارد جدید و نمونه گیري و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه رفرانس-9

 هپاتیت
 هپاتیت در سطح تمام شهرستانها sheepبرگزاري کالس -1
 در خصوص بیماري هپاتیت  آموزش کارکنان بهداشتی، دانش آموزان، رابطین و عموم مردم-2
 ون در رابطه با بیماران در معرض تماسواکسیناس -3
 هماهنگی و برگزاري جلسات در خصوص راه اندازي کلینیک بیماریهاي هپاتیت -4

 96فعالیتهاي برنامه بیماریهاي منتقله از آب و غذا در سال 
 تدوین برنامه عملیاتی -1
 تشکیل کمیته التور   -2
 پایش از مراکز شبکه ها و مراکز جامع سالمت تحت پوشش  -3
 یه و تحلیل امار و عملکرد ته -4
 برگزاري کارگاه با همکاري مرکز  مدیریت بیماریهاي وزارت بهداشت  -5
 اموزش و همکاري هاي برون بخشی  -6
 کشف و کنترل کلیه بیماریهاي منتقله از اب و غذا  -7

 فعالیتهاي برنامه عفونت بیمارستانی 
 عملیاتی برنامه تدوین -8
   کنترل عفونت بیمارستانی  کمیته تشکیل -9

  بیمارستانهاي تحت پوشش  از پایش -10
  عملکرد و امار تحلیل و تهیه -11
  بهداشت براي کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهاي دولتی و خصوصی  وزارت بیماریهاي مدیریت مرکز همکاري با کارگاه برگزاري -12
 پرستاران کنترل عفونت کلیه بیمارستانهاي تحت پوشش  اموزش -13
 ه عفونی و یک مقاله در کنگره تجهیزات پزشکی ارائه یک مقاله در کنگر -14



 گال و پدیکولوزیس برنامه عالیتهايف
 عملیاتی برنامه تدوین -15
 پوشش تحت سالمت جامع مراکز و ها شبکه از پایش -16
  عملکرد و امار تحلیل و تهیه -17
 واحد سالمت جوانان و مدارس  همکاري با کارگاه برگزاري -18
  اههاي دانشجویی تحت پوشش براي مدیران خوابگ کارگاه برگزاري -19
   پوشش تحت دانشجویی همکاري برون بخشی با معاونت دانشجویی در زمینه هاي آموزش و مراقبتی و درمانی در خوابگاههاي -20

 برنامه ایمن سازي
 درصد 103حفظ و نگهداري پوشش واکسیناسیون در سطح دانشگاه در سطح -1
 پرسورها و اواپوراتورهاي و تابلوهاي برق )نگهداري زنجیره سرماي معاونت بهداشتی (کم-2
 )1398-1393ساله و فازبندي شده به منظور ارتقاء زنجیره سرماي معاونت و شهرستان ها ( 5تداوم برنامه عملیاتی -3
راکز ارائه دهنده خدمات بزرگداشت هفته جهانی ایمن سازي ( دوم تا دهم اردیبهشت ) با برگزاري مسابقه نقاشی در مدارس و افزایش ساعات کاري م-4

 ایمن سازي
 مورد عارضه واکسن  543کشف و مراقبت -5
 تدوین برنامه جامع عملیاتی برنامه ایمن سازي-6
 عموم مردم در مورد ایمن سازي در بخش دولتی و خصوصی –کارشناسان  –توزیع پمفلت اختصاصی آموزشی براي هریک از سه گروه هدف پزشکان -7
 ررسی شیوع  هپاتیت آ در بهارستان اجراي طرح ملی ب-8
 یا خودارزیابی داده هاي ایمن سازي در شهریار و رباط کریم با همکاري و نظارت مرکز مدیریت بیماري ها  DQSاجراي طرح  -9

 ي هااواپوراتور) از مرکز مدیریت بیمار 16کندانسور و  16کمپرسور و  16براي کابین زنجیره سرما (شامل یونیت  8درخواست -10
 قدس) –مالرد  –شمال غرب  –شهرستان فاقد کابین نگهداري واکسن (بهارستان  4در یونیت کامل  4توزیع -11
 در تمامی مراکز به منظور کنترل بهتر دما در یخچال نگهداري واکسن  LOG TAGتوزیع ثبات سی روزه دما   -12
 سرما ) و ثبت نوع و تعداد تجهیزات زنجیره سرما ي ستاد و شهرستان در سامانه (سامانه تجمیع اطالعات زنجیره   WIGAراه اندازي سامانه -13
 استراتژیک کشوري ایمن سازي  شرکت در جلسه هم اندیشی مرکز مدیریت بیماري ها براي تدوین برنامه-14

 
 96سال  ب) گزیده اي از فعالیتهاي واحد بیماري هاي غیر واگیر در        

زوج  نیازمند  انجام آزمایشات تشخیص ژنتیک بیماري هاي تاالسمی و فنیل کتون  100تا سقف صد درصد  به بیش از اعطاي تسهیالت مالی   .1
 اوري 

جلسه ژورنال کالب با حضور کارکنان گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماري ها در خصوص مباحث مختلف بیماري هاي واگیر و  10برگزاري  .2
 غیرواگیر

ولیه اجراي برنامه ژنتیک اجتماعی جهت اجراي برنامه هاي غربالگري تابولیک،غربالگري سندرم داون و غر بالگري ژنتیک هنگام تهیه بستر هاي ا .3
 ازدواج

 راه اندازي فاز اول برنامه ي استراتژي اول ژنتیک اجتماعی در شهرستان هاي غرب و بهارستان  .4
 هزار کودك)  72ه ( حدودا روز 5غربالگري بیماري فنیل کتون اوري کودکان سه تا  .5
 هزار زوج) 37غربالگري بتا تاالسمی ماژور جهت زوجین هنگام ازدواج ( .6
 زوج مشکوك پرخطر و ناقل تحت پوشش ) 850پیشگیري از بروز بتا تاالسمی ماژور (ارائه مراقبت به  .7
 هزار نفر )  95سال ( 30خطر سنجی بیماري هاي قلبی عروقی جهت افراد باالي  .8
 نفر)  6792پیگیري  بیماران دیابتی (  مراقبت و .9

 مراقبت و پیگیري بیماران مبتال به پرفشاري خون  .10
 مراقبت و پیگیري افراد  پره دیابتی .11
   مراقبت و پیگیري افراد داراي اختالل چربی خون .12
 هزار کودك ) 72روزه( حدودا  5تا  3در نوزادان  G6PDغربالگري و کنترل عوارض کمبود آنزیم  .13
 ،تجزیه و تحلیل آمار هاي برنامه هاي ژنتیک و خطر سنجی جمع آوري .14
 اگیرپایش و ارزیابی  عملکرد مراکزجامع سالمت،پایگاه هاي سالمت،خانه هاي بهداشت و ستاد شبکه ها  و مراکز در برنامه هاي بیماري هاي غیرو .15
 برگزاري کمپین اطالع رسانی  روز جهانی فشارخون .16
 وز جهانی قلببرگزاري کمپین اطالع رسانی  ر .17
 کارگاه) 10برگزاري کارگاه هاي اشنایی با برنامه هاي ژنتیک اجتماعی ( .18
 کارگاه) 7برگزاري کارگاه هاي اشنایی با برنامه هاي ژنتیک اجتماعی ( .19



 ایران پزشکی علوم دانشگاه سطح در تولد بدو تیروئید کاري کم به مبتال بیماران بروز GIS نقشه . تهیه .20
 96 آبان 4 تا مهر 29 نوزادان غربالگري برنامه با آشنایی گاهیدانش پویش برگزاري .21
 )96 ابان 17(تولد بدو تیروئید کاري کم برنامه در کشور انسانی ذخایر پاسداشت همایش برگزاري .22
 ها گیر نمونه و سالمت مراقبین جهت آموزشی جلسات برگزاري .23
 )5/96/ 4(نوزادان غربالگري ستادي رشناسانکا براي LMSروش به نوزادان غربالگري آموزشی کارگاه برگزاري .24
 کودك( سیب سامانه و سالمت تحول طرح در نوزادان غربالگري برنامه ادغام خصوص در خانواده سالمت و جمعیت واحد با مشترك جلسات برگزاري .25

 )کریم رباط(پایلوت شهرستان در) سالم
کمیته غیرواگیر در معاونت بهداشتی دانشگاه  5واگیر معاونت بهداشتی و برگزاري ادغام برنامه هاي غیرواگیر در نظام شبکه و تشکیل کمیته غیر .26

 هاي ادغام یافتهجهت اجرا و پایش و ارزیابی برنامه
گاروود به همراه مسئولین و کارشناسان وزارت بهداشت از روند اجراي برنامه ایراپن در  دکتر ) آقايWHOبازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت( .27

 از دانشگاه ایران  16/10/96 مورخ شنبه روز
ارجاعات بیماران  3برگزاري جلسه هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه ایران بعنوان سطح  .28

فتر ریاست محترم پژوهشکده غدد و متابولیسم در هاي غیرواگیر ادغام یافته در نظام شبکه بهداشت و درمان در ددیابت غربالگري شده در برنامه
 16/3/96تاریخ 

 هماهنگی و پایش برنامه ارجاع بیماران دیابتیک بین معاونت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه و بازدید از بیمارستان بافت آباد .29
و اقدامات مربوط به ارتقاي کیفیت زندگی بیماران هماهنگی با  مرکز طب تسکینی (سطح چهارم کنترل و مراقبت سرطان) که مراقبت هاي تسکینی  .30

 دهند، و بازدید مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه از مرکز فوق در بیمارستان فیروزگر  مبتال به سرطان را انجام می
وزش غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان ها ها و ادارات شهر تهران، آمپیرو جلسات تدوین سند استانی در استان تهران با حضور رئوساي سازمان .31

 براي پرسنل برخی سازمانها به شرح زیر توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد:
 1395اسفند  18هاي شایع زنان در سازمان بهزیستی استان تهران براي کارکنان سازمان در تاریخ آموزش پیشگیري از سرطان .32
سرطان و غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان پستان و سرویکس براي کارکنان زن سازمان صنعت و معدن استان تهران در آموزش پیشگیري از  .33

 1396خرداد  17تاریخ  
آموزش پیشگیري از سرطان و غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان کولورکتال براي کارکنان مرد سازمان صنعت و معدن استان تهران در تاریخ   .34

 1396رداد م  11
آموزش پیشگیري از سرطان و غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان کولورکتال براي کارکنان زن سازمان صنعت و معدن استان تهران در تاریخ   .35

 1396مرداد   22
تهران در  2طقه آموزش پیشگیري از سرطان و غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان پستان و سرویکس و کولورکتال براي کارکنان شهرداري من .36

 بهمن) 7-15(هفته ملی پویش سرطان  1396هفته پویش ملی سرطان سال 
بیمارستان جهت ارجاع  5تشکیل کمیته ارتقاء و اصالح فرایند ارجاع بیماران غیرواگیر در دانشگاه علوم پزشکی ایران و برگزاري دو جلسه و انتخاب  .37

 کس، پستان، دیابت، قلبی عروقی بیماران غربالگري شده سرطان هاي کولورکتال، سروی
پزشک در خصوص درمان دیابت توسط پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه ایران پس از هماهنگی هاي بعمل آمده بین معاونت  54آموزش  .38

 بهداشتی و پژوهشگاه  
ه این معاونت جهت ثبت نام و شرکت در پزشک و کارشناس تغذی 68هماهنگی با پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه تهران جهت  معرفی  .39

 1396مرداد  22و  21در روزهاي   "هاي چاقی و دیابت تازه "سمینار 
مصادف با روز جهانی سرطان در سالن کنفرانس  15/11/96در روز یکشنبه مورخ   "غربالگري و پیشگیري از سرطان "برگزاري کارگاه آموزشی  .40

 یران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ا
 هزار مورد در سامانه کشوري ثبت سرطان 24به تعداد  1393تکرارگیري و کنترل کیفی اطالعات بیماران مبتال به سرطان سال  .41
 هزار مورد در سامانه کشوري ثبت سرطان 25به تعداد  1394جمع آوري و ورود اطالعات بیماران مبتال به سرطان سال  .42
 هزار مورد در سامانه کشوري ثبت سرطان 25به تعداد   1394ران مبتال به سرطان سال تکرارگیري و کنترل کیفی اطالعات بیما .43
در کلیه شهرستانهاي تحت پوشش با برگزاري  "اي سالمدیابت و زنان، حق ما داشتن آینده"با شعار  1396برگزاري روز جهانی دیابت در سال  .44

هاي عمومی، برپایی چادر، برگزاري نمایشگاهها، برگزاري منتخب ، گردهماییهاي رایگان در سطح شهر و مدارس مسابقات ورزشی، غربالگري
اي مسابقات نقاشی در مدارس، برگزاري کارگاههاي دیابت براي پرسنل بهداشتی و کارکنان ادارات، برگزاري مسابقات آشپزي، سخنرانی در خطبه ه

 تحت پوشش، چاپ مقاله در روزنامه هاي خبري و ....... نماز جمعه، توزیع پمفلت و نصب بنر در میادین بزرگ شهرستانهاي 
در کلیه شهرستانهاي تحت  "سرطان قابل پیشگیري و درمان است با خود مراقبتی و امید"با شعار  1396برگزاري هفته ملی پویش سرطان در سال  .45

ردهمایی هاي عمومی، برپایی چادر، برگزاري پوشش با برگزاري مسابقات ورزشی، غربالگري ةاي رایگان در سطح شهر و مدارس منتخب ، گ
ي، نمایشگاهها، برگزاري مسابقات نقاشی در مدارس، برگزاري کارگاههاي دیابت براي پرسنل بهداشتی و کارکنان ادارات، برگزاري مسابقات آشپز

 چاپ مقاله در روزنامه هاي خبري و .......  سخنرانی در خطبه هاي نماز جمعه، توزیع پمفلت و نصب بنر در میادین بزرگ شهرستانهاي تحت پوشش،



 1396تهیه و توزیع پمفلت و بنر در معاونت بهداشتی در هفته ملی پویش سرطان در سال  .46
 

  1396غیرواگیر در سال بیماري هاي شاخص هاي  -17 جدول

شمال  غرب عنوان شاخص
 بهارستان غرب

رباط 
 کریم

 دانشگاه ایران مالرد قدس شهریار

در زوجین  1pnd آزمایشم انجادرصد 
مشکوك پر خطر و ناقل تاالسمی تحت  

 پوشش
50 41 63 66 57 71 67 54 

درصد سقط جنین مبتال به بیماري 
 تاالسمی ماژور

100 100 100 100 100 100 100 100 

 5,29 3.59 5.98 5.38 5.97 2.45 4.81 9.31 شیوع دیابت روستایی
درصدپوشش مراقبت پزشک از بیماران 

 یابتی تحت پوشش(روستایی)د
80 75 100 100 100 83 50 85,17 

درصد خطر سنجی انجام شده از ابتداي 
اجراي برنامه به جمعیت ثبت نام شده 

 در
 گروه هاي سنی میانسال و سالمند

31,9 22,8 16,7 30,4 29,9 30,2 30,3 26,7 

* 
تعداد بیماران مبتال به سرطان در برنامه 

 1394ثبت سرطان سال 
* * * * * * * 

استان تهران : *
 ریکورد 34589

 24413دانشگاه ایران 
 ریکورد

اختصاص یافته به 
جمعیت دانشگاه ایران 
در سامانه کشوري : 

11297 
** 

سال ارزیابی شده  69تا  50تعداد افراد 
 از نظر سرطان کولورکتال

11806 15964 4511 4107 12104 4490 6555 59537 

*** 
سال ارزیابی شده  69تا  30تعداد زنان 

 از نظر سرطان پستان
6335 8680 5468 3391 17110 5212 7063 53259 

**** 
سال ارزیابی شده  59تا  30تعداد زنان 

 از نظر سرطان سرویکس
5931 9033 4175 3004 15415 4233 6401 48192 

***** 
تعداد موارد حادثه شب چهارشنبه آخر 

 سال
71 181 30 17 43 27 - 370 

بروز حادثه چهارشنبه آخرسال در  میزان
 7,09 - 7,83 5,37 5,23 5,06 9,97 8,11 صد هزار نفر جمعیت

****** 
 5 - 1 2 0 0 2 0 تعداد موارد گزش مار

میزان بروز گزش مار در صد هزار نفر 
 0,09 - 0,27 0,24 0 0 0,11 0 جمعیت

******* 
 126 - 2 43 78 0 0 3 تعداد موارد گزش عقرب

  



شمال  غرب عنوان شاخص
 بهارستان غرب

رباط 
 کریم

 دانشگاه ایران مالرد قدس شهریار

میزان بروز گزش عقرب در صد هزار 
 2,41 - 0,55 5,37 23,99 0 0 0,34 نفر جمعیت

 درصد پوشش غربالگري
 101,5 82 92,2 94,3 94,3 95,5 114,8 112,1 (جمعیت ایرانی)

 88,5 82 89,6 87 89 90,4 86,6 91,6 درصد غربالگري به هنگام
 4,5 6 3,5 7,7 6,3 5,2 1,1 3,8 تولد1000بروز بیماري در 

بیمار شناسایی شده در 
 4,4 7,4 3,8 8,2 6,7 5,5 1 3,4 غربالگري انجام شده1000

 77,6 55 81 86 87,5 69 84,2 78,6 درصد شروع درمان به هنگام
 0,8 0,5 2,1 1 0,9 1,1 0,4 0,5 درصد نمونه نامناسب
 4,2 4,6 5,1 5,1 5,5 5,6 2,4 3,3 درصد موارد فراخوان

 * در برنامه ثبت سرطان اطالعات بصورت دانشگاهی جمع اوري و وارد سامانه ثبت کشوري می شود و سپس بصورت استانی تکرارگیري شده و کنترل
 کیفی می گردد  

 گردد و شهرستان مالرد به دلیل نداشتن بیمارستان اطالعاتی ندارد.اوري میا جمعتعداد موارد حادثه شب چهارشنبه آخر سال از بیمارستانه
 گردد و شهرستان مالرد به دلیل نداشتن بیمارستان اطالعاتی ندارد.اوري می****** تعداد موارد گزش مار از بیمارستانها جمع

 هرستان مالرد به دلیل نداشتن بیمارستان اطالعاتی ندارد.گردد و شاوري می******* تعداد موارد گزش عقرب از بیمارستانها جمع
 

 96سال   -جوانان و نوجوانان خانواده ، جمعیت،مدیریت سالمت 
 96هاي برنامه سالمت میانساالن در سالفعالیت

 فراهمی خدمات سالمت میانساالن در تمامی مراکز و پایگاه هاي تحت پوشش -
نفر زن   96319نفر مرد میانسال توسط بهورز، مراقب سالمت، مراقب سالمت ماما و     291610ر زن میانسال و   نف  404365ارزیابی سالمت تعداد   -

 نفر مرد میانسال توسط پزشک 69629میانسال و   
 هاارائه خدمات بسته خدمتی میانساالن به کارکنان ادارات و سازمان -
حساس سازي، ارائه بسته خدمتی و آموزش گروه هدف میانساالن با برگزاري دو بسیج اطالع رسانی هفته ملی سالمت بانوان و هفته ملی  اطالع رسانی، -

 سالمت مردان
 هماهنگی بین بخشی با معاونت دانشجویی دانشگاه جهت ارائه خدمات رایگان به گروه هدف زنان میانسال در هفته ملی سالمت بانوان -
 نگی درون بخشی با مرکز بهداشت شمال غرب جهت ارائه خدمات رایگان به کارکنان مرد شاغل در ستاد معاونت بهداشت هماه -
 هایی بهداشت و درمان دانشگاه در هفته ملی سالمت مردانبرگزاري کارگاه اموزشی با موضوع فعالیت بدنی براي پرسنل ستادي شاغل در معاونت -
 و توزیع در حوزه تحت پوشش "پستان خودآزمایی "تهیه پوستر -
 بررسی مستمر سامانه یکپارچه سیب در جهت استخراج مشکالت ثبتی و آماري و ارسال فیدبک به وزارت متبوع -
 

  



 هاپایش تعداد
مورد در  10مورد در ستاد و  8ه پایش از نحوه استقرار خدمات نوین انجام شده ک 18مورد در ستون سایر نیز قید شود  11ها مورد مراکز و پایگاه 9ستاد 

 مرکز بوده است.
 96در سال  جدول ارزیابی سالمت میانساالن – 18جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 96هاي برنامه سالمت سالمندان در سالفعالیت
 فراهمی خدمات سالمت سالمندان در تمامی مراکز و پایگاه هاي تحت پوشش-
نفر زن سالمند و     11695نفر مرد سالمند توسط بهورز، مراقب سالمت، مراقب سالمت ماما و   21945نفر زن سالمند و  27768عداد   ارزیابی سالمت ت-

 نفر مرد سالمند توسط پزشک 8470
 نفر 22494آموزش سالمندان در برنامه بهبود شیوه زندگی در سالمندي  -
 هاي سالمندانامداد، بهزیستی و خانه ارائه خدمات بسته خدمتی سالمندان در کمیته-
 اطالع رسانی،حساس سازي، ارائه بسته خدمتی و آموزش گروه هدف سالمندان و عموم با برگزاري  بسیج اطالع رسانی هفته ملی سالمت سالمندان-
ئه خدمات رایگان به گروه هدف سالمندان در هماهنگی بین بخشی با دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان و مدیر گروه طب سالمندي دانشگاه جهت ارا -

 هفته ملی سالمندان
 برگزاري یک دوره آزمون الکترونیک زندگی سالم در دوره سالمندي-
 و توزیع در حوزه تحت پوشش "سوء رفتار(خشونت) نسبت به سالمندان"تهیه پوستر -
 ري و ارسال فیدبک به وزارت متبوعبررسی مستمر سامانه یکپارچه سیب در جهت استخراج مشکالت ثبتی و آما -
 

 هاتعدادپایش
مورد در  10مورد در ستاد و  8پایش از نحوه استقرار خدمات نوین انجام شده که  18مورد در ستون سایر نیز قید شود  10ها مورد مراکز و پایگاه 9ستاد 

 مرکز بوده است.
 1396در سال  دانارزیابی سالمت سالمن -19جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مرد میانسال زن  میانسال ارائه دهنده خدمت ردیف

 نفر 20862 نفر 26756 بهورز 1
 نفر 269783 نفر 375734 مراقب سالمت 2

 نفر 965 نفر 1875 امام  -مراقب سالمت  3

 نفر 69629 نفر 96319 پزشک 4

 نفر 291610 نفر 404365 جمع غیر پزشک 5

 نفر 361239 نفر 500684 جمع کل 6

 مرد سالمند زن  سالمند ارائه دهنده خدمت ردیف

 نفر 2820 نفر 3063 بهورز 1
 نفر 19061 نفر  24596 مراقب سالمت 2

 نفر  64 نفر  109 ماما  -مراقب سالمت  3

 نفر  8470 نفر 11695 پزشک 4

 نفر  21945 نفر  27768 جمع غیر پزشک 5

 نفر  30415 نفر 39463 جمع کل 6



 
 برنامه سالمت باروري 

 برگزاري نشست هم اندیشی جمعیت و فرزندآوري جهت اساتید و اعضاء هیئت علنمی دانشگاه-
 همکاري در برگزاري کارگاه آموزش و مشاوره هنگام ازدواج با همکاري شوراي عالی انقالب فرهنگی و اداره باروري سالم وزارت متبوع-
مساجد و پایگاههاي بسیج ،پایگاههاي سنجش دانش آموزي شهرستانها  سراي محله، فرهنگسرا، کمیته هاي امداد امام خمینی ، ها،شگاهآموزش در آموز -

 تشکیل خانواده  در زمینه اهمیت ازدواج مناسب و
 نفر در راستاي سیاست هاي جمعیتی  و فرزند آوري در مراکز و شبکه هاي بهداشتی  203390اموزش -
تخمدان پلی کیستیک  پیامد هاي تک فرزندي، شیوه زندگی و ناباروري، اندومتریوز، یع کتاب در راستاي سیاست هاي جمعیتی شامل سن و ناباروري ،توز-

 نفر  74122و ازدواج شاد و پایدار در مراکز و شبکه هاي آموزشی براي 
 ین در مراکز و شبکه ها  کالس  براي زوج 9برگزاري کالس هاي آموزش زوجین حین ازدواج  در -
 زوج  36141آموزش هنگام ازدواج براي  -
 عدد دي وي دي و رسانه هاي آموزشی  در  کالس هاي حین ازدواج  28864 کتاب  و 54381توزیع  -
 اوره ازدواج ساعته هنگام ازدواج با همکاري  مشترك بین دستگاهی آموزش و مش 6هماهنگی و برنامه ریزي به منظور برگزاري کالس هاي -
و تعداد نمایش و کمپین اطالع رسانی سیاست هاي  8تعداد کارگاه استریلیزاسیون  8تعداد کارگاه سقط و ناباروري  8برگزاري کارگاه  سالمت و فرزند اوري -

 نمایشگاه   21ازدواج 
 وري در کارگروه سالمت و امنیت غذاي استانبرگزاري کمیته باروري سالم با نمایندگان ادارات شهرستان و طرح موضوع افزایش نرخ بار-
 بهشتی به منظور بررسی مشکالت سامانه سیب و گزارش گیري شهید هاي تهران وجلسه با دانشگاه 3تشکیل -
 جلسه با کارشناسان مسئول 2 جلسه با کارشناسان باروري سالم مراکز تحت پوشش و3تشکیل -
 96ري کنگره علوم سالمت باروريهمکاري بادانشکده پرستاري مامایی دربرگزا -
 96ماهه اول 6جذب روانشناس به منظورانجام آموزش هاي تکمیلی بعدازازدواج با هماهنگی واحدمشاوره روان در  -
 راهنماي گزارش گیري سامانه سیب جهت کارشناسان محیطی و ستادي 2تهیه  -
 تحت پوشش هاي محدودهتشکیل کمیته سالمت باروري و فرزندآوري درشهرستان -
 تحت پوشش مراکز در بازآموزي درکلیه ماماهاي ایودي گذار نیروهاي جدیدالورود و انجام پایش ایودي گذاري در- 
 کالس آموزش هنگام ازدواج مردان 31کالس آموزش هنگام ازدواج زنان و 40پایش  -
 اخله وارسال به شبکه ها و مراکزپایش کالس آموزش ازدواج مردان همه مراکز وتهیه لیست مشکالت وراهکارهاي مد-
 نفر به کمیته توبکتومی بیمارستانها  1473ارجاع   -
  19312آمپول سه ماهه    5238نفر  قرص تري فازیک  34802امار روش هاي پیشگیري توزیع شده براي گروه در معرض بارداري پر خطر  قرص ال دي   -

 نفر 102734قرص لونرژسترول 21812نفر  قرص الینسترنول  6868ایودي  -نفر  181629کاندوم   -نفر   11832نفر آمپول یک ماهه 
 

 پژوهشی : فعالیت هاي آموزشی و
 isiزنان در مجله  چاپ مقاله بررسی ارتباط رضایت اززندگی زناشویی ورضایت جنسی در-
  انجام نظرسنجی پیرامون آموزشهاي تکمیلی هنگام ازدواج اززوجین شرکت کننده-
 نظرسنجی درخصوص موادکمک آموزشی ازدواج ازمربیان کالس هاي ازدواج وکارشناسان برنامه انجام -
 ارسال مقاله بررسی ارتباط بین فاصله سنی همسران با رضایت زناشوئی-
 ارسال مقاله بررسی ارتباط بین سطح تحصیالت همسران با رضایت زناشوئی-
 بهداشت باروري و  HIVسندومیک دربیماري هاي آمیزشی وکارگاه ادغام  بیت مربی برخوردبرگزاري کارگاه تر واحد بیماریها در همکاري با-
-دستورالعمل هاي پیشگیري از بارداري کارشناسان-مفاهیم باروري سالم-برگزاري آزمون الکترونیک پیشگیري ازعوامل مستعدکننده ناباروري -

 پزشکان
 روريسالمت با-ناباروري-تهیه پمفلت هاي اندومتریوز -

 
  



 1396برنامه سالمت نوجوانان ، جوانان و مدارس 
  )96-97(سال تحصیلی نوآموز در  72141سنجش  .1
 سفیر سالمت دانش آموز در حوزه تحت پوشش112500تربیت بیش از .2
 )96-97و دهم متوسطه متوسطه (سال تحصیلی  دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی ، هفتم   173905معاینات  .3
 96-97نفر نوآموزان اتباع خارجی فاقد مدارك هویتی سال تحصیلی  10311معاینات    .4
 خدمت  در سامانه سیب ثبت شده است.   5698514نفر نوجوان توسط مراقب سالمت غربالگري شده و تعداد  665505تعداد  .5
 ثبت شده است. خدمت توسط پزشک در سامامانه سیب 3193949نوجوان توسط پزشک معاینه شده و تعداد    254093تعداد  .6
 مدرسه داوطلب مروج سالمت انجام شده است. 26مدرسه مروج سالمت و جلب مشارکت  460دوبارممیزي .7
 خدمت  در سامانه سیب ثبت شده است.   2495004نفر جوان توسط مراقب سالمت غربالگري شده و تعداد      312051تعداد    .8
 خدمت توسط پزشک در سامامانه ثبت شده است.  384113  جوان توسط پزشک معاینه شده و تعداد 74615تعداد    .9

 مدارس مروج سالمت. %100پایش  .10
 مدرسه مروج سالمت 460مدرسه پنج ستاره  از  134تعداد  .11
 مدرسه در حوزه تحت پوشش 2750پایش از صد درصد  .12
 مورد آلودگی به پدیکلوزیس ( شپش سر دانش آموزان) 5582کشف و درمان  رایگان  .13
 نفر دانش آموز 15394جلسه آموزشی بلوغ براي  281برگزاري  .14
 نفر از والدین   6602جلسه آموزشی بلوغ براي  412برگزاري  .15
 نفر از مربیان ومعلمین 1371جلسه آموزشی بلوغ براي  68برگزاري  .16
 نفر  1801کارگاه ، همایش تحت عنوان ترویج ازدواج سالم براي  35برگزاري  .17
 ن و شهر تهران براي شناسایی  نوجوانان خارج از مدرسه براي ارائه خدمات بهداشتی به ایشانمکاتبه و نشست با بهزیستی استا .18
 بزرگداشت روز ملی جوان مصادف با تولد حضرت علی اکبر(ع ) .19
 برگزاري هفته ترویج ازدواج سالم براي جوانان مصادف با ازدواج حضرت علی (ع ) و حضرت فاطمه( ص ) .20

 
 96 سال برنامه هاي سالمت کودکان 

 )96نسبت به سال  95( سال  5,9به   6,9 از  نوزادان مرگ کاهش .1
 )96 سال به نسبت 95 سال( 8,9به  10,2 از یکسال زیر مرگ کاهش .2
 )96 سال به نسبت 95 سال( 10,2به  11,7 از سال 5 زیر مرگ کاهش .3
 )96 سال به نسبت 95 سال( 4,2به  4,8 از ماه 59 تا 1 مرگ کاهش .4
 )96نسبت به سال  95(سال 1164006به  788234از  کودکان بتمراق بار افزایش .5
  تکامل نظر از کودك 54067 غربالگري .6
 )    ع(اصغر علی حضرت کودکان تکامل جامع مرکز در تکاملی مشکل با کودك 77 درمانی و تشخیصی خدمات  ارائه .7
  ماهه 42 تا یک کودك 90 جهت بیلی تکامل تشخیصی تست  انجام .8
 )عرفان  سینا، ابن صارم، کریم، رباط الزهرا،(س) فاطمه(   کودك داوطلب دریافت  لوح دوستدار هاي بیمارستان هب لوح 4 اهداء .9

  کریم رباط شهرستان در) مانا و سالم کودك(کودکان سالمت شده بازنگري هاي بسته پایلوت اجراي .10
 پوشش تحت سال 2 زیر کودکان  تمامی یاري مکمل .11
  DHS طرح اجراي در مشارکت .12
 نسخه 1000: کودکان سنجی تن پوستر  توزیع و تهیه،چاپ .13
 جلد 5000:کودکان در حوادث و سوانح از پیشگیري کتابچه توزیع و چاپ تهیه، .14
 جلد20000باشیم و توزیع در کلیه شبکه ها/ مراکز بهداشت/ بیمارستان هاي تحت پوشش: دلبندمان کودك  مراقب  کتابچه تکثیر .15
 کودك) ملی هفته و مادر شیر جهانی هفته( کودکان سالمت هاي برنامه با مرتبط شتیبهدا هاي مناسبت برگزاري .16
 بازدیدها در مطرح نواقص رفع و) اطفال ترازوي و اطفال قدسنج( تجهیزات اصالح جهت تابعه هاي بیمارستان پیگیري .17
 تابعه هاي بیمارستان به پسخوراند ارائه و ماه شش هر دوستدارکودك هاي بیمارستان داخلی هاي پایش هاي لیست چک کلیه بندي جمع .18
 بهداشت معاونت در برنامه کارشناس توسط اجرایی مشکل داراي دوستدارکودك یا لوح دریافت داوطلب هاي بیمارستان 12ارزیابی .19
 معاونت کل و پوشش تحت مراکز و ها شبکه تفکیک به کودکان برنامه نیاز مورد تجهیزات و مصنوعی شیر -مکمل برآورد .20
 ماهه در بیمارستان هاي تابعه  59تا 1بازدید مشترك معاونت هاي بهداشت و درمان درخصوص اجراي برنامه نظام مراقبت مرگ کودك  46نجام ا .21
 پوشش و تجهیز کلیه شبکه ها و مراکز به موالژاحیا پایه اطفال تحت حوزه در اطفال پایه احیاي آموزش مرکز اندازي راه .22
  شبکه و مرکز بهداشت 3 در شیردهی ورهمشا هاي اتاق اندازي راه .23
 ) ع(اصغر علی حضرت درمانی آموزشی مرکز در کودکان تکامل جامع مرکز اندازي راه .24



 
 : 96 سال برنامه هاي سالمت کودکان در  وپژوهشی  آموزشی هاي فعالیت
 دانشگاه درمانی بهداشتی مراکز در (ASQ(" تکامل مراحل و سنین پرسشنامه اساس بر ماهه 12 کودکان تکامل وضعیت بررسی"مقاله  .1

 )95 بر اساس آمار سال ایران
 جهت پرسنل  ASQبرگزاري آزمون الکترونیک  .2
 برگزاري آزمون الکتروینک پیشگیري از سوانح و حوادث جهت پرسنل .3
بهداشت و درمان رباط برگزاري کارگاه هاي بسته جدید بازنگري شده سالمت کودکان(کودك سالم و مانا) جهت هسته هاي آموزشی شبکه  .4

 کریم و پرسنل
 کارشناسان /شیرمادر کارشناسان/آموزشی دوستدارکودك  جهت سوپروایزرهاي بیمارستان ارزیابی و پایش دستورالعمل آموزشی برگزاري کارگاه .5

 مراکز ستاد شیرمادر
 بیمارستان تحت پوشش  10آموزش عملی و نکات کاربردي برنامه ترویج تغذیه باشیرمادر در  .6

 :96 سال در شده برگزار هاي کمیته و جلسات
 موجود نواقص رفع جهت ها بیمارستان در برنامه کارشناسان با درمان و بهداشت هاي معاونت مشترك جلسات  و عملکرد ارزیابی جلسات برگزاري .1

 بهداشت مسوول/  نوزادان برنامه شناسکار /کودك مرگ مراقبت نظام کارشناس/آموزشی سوپروایزر/کودك(مترون مرگ و شیرمادر هاي برنامه در
 مرتبط) کارشناسان و مراکز و ستادشبکه خانواده

  درمان معاونت مامایی واحد با کودك مرگ مراقبت نظام و باشیرمادر تغذیه ترویج برنامه اجراي هماهنگی جهت مشترك جلسات .2
 سال معاونت بهداشت 5برگزاري کمیته نظام مراقبت مرگ کودك زیر  .3
 مراکز در برنامه ترویج تغذیه باشیرمادر و شبکه ستاد/آموزشی سوپروایزرهاي /ها بیمارستان شیرمادر جلسه کارشناسی با کارشناسان 2 برگزاري .4
 برگزاري جلسات کارشناسی برنامه هاي سالمت کودکان در شبکه ها و مراکز بهداشت .5

 

 1396پایش هاي انجام شده از برنامه سالمت کودکان سال  -20جدول 

 نام برنامه  مورد پایش ردبف
 هاي انجام شدهپایش تعداد

 /جامع سالمتمرکز 
 سالمت پایگاه 

ستاد مرکز 
 شبکه/

 سایر( ذکر شود)

  14 14 برنامه کودك سالم و مانا 1
  14 10 برنامه ترویج تغذیه باشیرمادر 2

  14 - ماهه 59تا 1برنامه نظام مراقبت مرگ کودك  3

 
 

 96ت روانی اجتماعی و اعتیاد در سال ـ مدیریت سالم5
مرکز ، یک  9با داشتن  تعداد  96) که معاونت بهداشتی دانشگاه ایران در سال  DICاز طریق ارائه خدمات در مراکز کاهش آسیب اعتیاد ( -1

نفر  8055ر از آنان تزریقی و نف 2635نفر از مصرف کنندگان کارتن خواب که  10690تیم سیار به تعداد  22موبایل سنتر  ،  دو مدد سرا  و 
ند غیرتزریقی بودند خدمات کاهش آسیب ( سرنگ و سرسوزن و کاندوم و ... ) و خدمات حمایتی ( غذاي گرم و لباس و استحمام و ...) ارائه نمود

 بعمل آمده است.   HIVنفر آزمایش رایگان  1386تحت درمان با داروي متادون قرار گرفتند و ار تعداد  2460. و عالوه بر آن تعداد 
  2اجراي طرح مکان یابی مراکز تجمع معتادین تزریقی در منطقه  -2
 برگزاري هفته مبارزه با مواد مخدر در کلیه مراکز و شبکه هاي بهداشت  -3
 شبکه تحت پوشش دانشگاه ایران 7اجراي طرح مداخالت اجتماع محور در  -4

 
  



 اعتیاد شاخص هاي مدیریت سالمت روانی اجتماعی و -21جدول 
 ردیف فعالیت تعداد
 1 تعداد کارشناس سالمت روان فعال 85

 2 جمعیت تحت پوشش برنامه هاي حوزه سالمت روان 5213014
 3 تعداد بیماران شناسایی شده 9301

 4 تعداد افراد آموزش دیده توسط کارشناس سالمت روان 183471
 5 ت عمومیتعداد جلسات آموزشی گروهی برگزار شده براي جمعی 890

 6 تعداد افراد غربال شده توسط کارشناس مراقب سالمت 369434
 7 تعداد افراد غربال مثبت روان از کل افراد غربال شده توسط کارشناس مراقب سالمت 20093
 10 تعداد افراد غربال مثبت روان ارجاع شده به پزشک، توسط کارشناس مراقب سالمت 42422
 11 مثبت روان ارجاع شده از پزشک به کارشناس سالمت روان تعداد افراد غربال 4965

تعداد افراد غربال منفی روان، اعتیاد و اجتماعی از کل افراد غربال شده توسط  635768
 12 کارشناس مراقب سالمت

 13 اورژنس هاي روانپزشکی 3082
 14 تعداد افراد غربال مثبت سالمت اجتماعی 5519
 15 جوانان شاهد خشونت خانگیتعداد کودکان و نو 311

 

 شاخص هاي مدیریت سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد -21جدول ادامه 

  

 ردیف فعالیت تعداد
 16 غربال مثبت همسرآزاري 88
 17 تعداد افراد ارجاع شده به پزشک در سالمت اجتماعی 687
 18 تعداد افرادغربال مثبت طالق 229
 19 رکهتعداد افراد غربال مثبت متا 164
 20 توانمند سازي سالمت اجتماعی 4202
 21 سرپرست خانوار زندانی 45

 22 غربالگري اولیه برنامه اختالل مصرف دخانیات الکل و مواد توسط مراقب سالمت و بهورز 857977

تعداد موارد مثبت در غربالگري  اختالل مصرف دخانیات الکل و مواد توسط مراقب سالمت و  23855
 23 بهورز

 24 غربالگري تکمیلی برنامه اختالل مصرف دخانیات الکل و مواد توسط کارشناس سالمت روان 59932
 25 تداوم فعالیت مراکز / مددسراهاي کاهش آسیب اعتیاد 11
 26 تداوم فعالیت موبایل سنتر 1
 cmhc 27تداوم مراکز سالمت روان جامعه نگر  2

 یک همایش در سطح دانشگاه •
 ر سطح شهرستان هاهمایش د 22 •
 بیلبورد 2نصب  •
 پمفلت و تراکت و بنر 9200توزیع  •
 مصاحبه تلوزیونی در حاشیه همایش •
 8کمیته هاي درون بخشی  •
 7کمیته هاي برون بخشی  •

 28 برگزاري هفته سالمت روان با تاکید بر سالمت روان در محیط کار

نفر   53بیمارستان  براي  4تیم دو نفره در  4
 روز 15دت مجلسه به  4ر حداقل بیمار هر بیما

همکاري در ارائه مداخالت روان شناختی در بیماران حادثه زلزله کرمانشاه بستري در بیمارستان 
 29 هاي دانشگاه

 30 یک ماه اعزام روان شناس به منطقه زلزله زده کرمانشاه به مدت نفر 9
 31 انپزشکی جهت پزشکان عمومیتشخیص و درمان اختالالت رو ساعته 25ی آموزشکارگاه  نفر 150



 
 اعتیاد از اولیه پیشگیري زمینه در آموزشی هاي فعالیت -22جدول 

 تعداد افراد آموزش دیده گروه هدف ردیف
 116352 خانواده 1
 11494 محیط هاي آموزشی 2

 14856 برگزاري کارگاه هاي آموزشی ویژه دانشجویان  جدیدالورود 3
 4155 گی ویژه مددجویان ،خانواده زندانیان و سربازان در زندان هاآموزش مهارت هاي زند 4
 334 برگزاري کارگاههاي آموزشی جهت مدیران،معلمان و مربیان و مشاوران مدارس 5
 5560 صنعتی)-نظامی-محیط هاي کاري(اداري  6
 7132 محله ها 7
 5125 بسته اموزشی 8
 5125 ارتقاء دانش تخصصی 9

 7935 ، کارگاه و جلسات آموزشی تعداد همایش 10
 222708 تعداد افراد شرکت کننده در همایش ها ،  کارگاهها و جلسات 11
 38 تعداد جشنواره و نمایشگاه 12
 7518 تعداد افراد شرکت کننده در جشنواره ها و نمایشگاهها 13

 
 96مدیریت سالمت محیط وکار سال  -6

 1396اهم فعالیت هاي واحد بهداشت محیط در سال الف) 
 

 1396در سال  ش دانشگاه علوم پزشکی ایرانتحت پوش فعال  لیست دفاتر خدمات سالمت - 23جدول 
 

  

 نام مدیر منطقه شهرداري شهر ردیف
1 

 تهران

شهرداري 2منطقه   محمد مهدي حسنی 
شهرداري 5منطقه  2  خانم مریم الهامیان 
شهرداري 5منطقه  3  آقاي اکبر قاسمی 
شهرداري 6منطقه  4  آقاي محسن صلحی 
شهرداري 9منطقه  5  خانم شیوا مختاري 
شهرداري 18منطقه  6  خانم فرنوش علی پور 
ینخانم فرنوش فرز شهریار شهریار 7  
 خانم ساره محمدي املش شهر قدس شهر قدس 8
 آقاي خسرو آزاد پور رباط کریم رباط کریم 9

 خانم مریم ملکی زاد مالرد مالرد 10

 آقاي معین گلفام  بهارستان بهارستان 11



 دفتر ارائه خدمات سالمت در بخش غیر دولتی شامل خدمات بهداشت محیطی در حوزه تحت پوشش همزمان با سایر دانشگاهها استان تهران: 11ادامه فعالیت 

 و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی شامل نظارت بهداشتی بر کلیه مراکز تهیه  97-96اجراي برنامه سالمت نوروزي - 24جدول 
 رانحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ای

 بسمه تعالی
 ایران دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 2فرم شماره /معاونت بهداشتی 
 »سالمت نوروزي « گزارش برنامه  -جدول 

 گزارش نهایی  نوبت نهم  نوبت هشتم  نوبت هفتم  نوبت ششم  جم نوبت پن نوبت چهارم  نوبت سوم  نوبت اول نوبت دوم 
 

 15/01/97لغایت  15/12/96از 
 

 الف: نظارت بر مراکز و اماکن و سامانه هاي آبرسانی
تعداد کارت 
بهداشت 
 صادر شده

تعداد موارد 
 تعطیل شده

تعداد موارد معرفی شده به 
مراجع قضایی/ سازمان 

 مسئول

اخطار  تعداد موارد 
 نواقص غیر بحرانی

تعداد موارد  
اخطار نواقص 

 بحرانی

تعداد موارد بازدید 
 شده

تعد اد 
تحت 
 پوشش

 نوع امکنه و مرکز

6054 89 531 1615 626 21283 21162 
مراکز تهیه،  عرضه و 

 فروش مواد  غذایی
 اماکن عمومی 6397 5330 66 180 22 7 681
 اماکن بین راهی 122 280 4 6 4 0 16
 تعدادسامانه آبرسانی 300 317   0  

 ب: نمونه برداري
 فعالیت تعداد کل موارد موارد مطلوب موارد نامطلوب موارد صفر موارد فاقد نتیجه

 نمونه برداري از موادغذایی سنتی 567 20 24  502
 نمونه برداري از موادغذایی صنعتی 45 0 0  45
 پرتابلسنجش با تجهیزات  10754 8405 2349  0

نمونه برداري میکروبی  آب آشامیدنی 1115 955 15  145
 آب استخر شنا 206 170 11  25 آب

تعداد موارد سنجش  آب آشامیدنی 8227 7306 808 113 
 آب استخر شنا 247 198 41 8  کلر آزاد باقیمانده

 ج: متفرقه

 نمک و کنسرو  یراشکی شیرینی و پ لبنی  رنگ غیر مجاز  مواد غذایی فاسد  مقدار کل
نوع مواد غذایی فاسد، 

 کشف و معدوم شده
 کیلو گرم / لیتر * * * * * 9363

  190گزارش سامانه  672
 تعداد موارد رسیدگی به شکایات مردمی 

 گزارش متفرقه مردمی 39
 تعداد موارد برخورد با دستفروشان دوره گرد 139
 ك با سازمان ها و دستگاه هاي درگیر برنامه نوروزيتعداد موارد نظارتی و بازرسی مشتر 321
 تعداد جلسات هماهنگی و برنامه ریزي (درون و برون بخشی) 29

 اصناف پرسنل جامعه

برنامه آموزشی
 

چاپ و توزیع 
رسانه 
 آموزشی

 برنامه 
 تلویزیونی 

برنامه 
 رادیویی

 تعداد جلسات تعداد نفرات
تعداد 
 نفرات

 تعداد جلسات

9950 1 1 414 11 15814 601 
 میانگین تعداد اکیپ هاي بازرسی در هر روز در کل منطقه تحت پوشش (زمان گزارش) 82



 میانگین تعداد اکیپ هاي نظارتی در هر روز در کل منطقه تحت پوشش(زمان گزارش) 11
 میانگین تعداد پرسنل فعال در اکیپ هاي بازرسی و نظارتی (زمان گزارش) 1,5

 کاري انجام شده بر حسب نفر ساعت (زمان گزارش)حجم  22593
 
 

 . اجراي برنامه نظارت بهداشتی ویژه سالگرد مراسم ارتحال امام خمینی(ره):3
 تعداد نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه مواد غذائی و بازدید محل هاي اسکان زائرین در مراسم ویژه - 25 جدول

 96خرداد ماه سال  سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام (ره) در 

 ردیف عنوان فعالیت مرتبط با مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) حجم فعالیت
 1 تعداد جلسات هماهنگی 12
 2 تعداد جلسات توجیهی 9
 3 تعداد بازرسین بهداشت محیط اعزامی همراه کاروان ها 0

 4 گاه هاي صلواتیتعداد بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ایست 5716
 5 تعداد بازرسی بهداشتی از اماکن بین راهی 76
 6 تعداد بازرسی بهداشتی از مراکز طبخ مواد غذایی زائرین 7

 7 تعداد بازرسی بهداشتی از اماکن عمومی و مراکز اسکان زائرین 628
 8 تعداد کلر سنجی از آب شرب 3675
 9 تعداد نمونه برداري آب شرب 508
 10 داد نمونه برداري مواد غذاییتع 282

 11 ٭مقدار مواد غذایی و آشامیدنی خارج شده از سطح عرضه و مصرف 3242,85
 12 تعداد کارت بهداشت صادره 3368
 13 تعداد اخطار هاي صادر شده 690
 14 تعداد موارد متخلف بهداشتی معرفی شده به مراجع قضایی 2386

 
 شکی حوزه تحت پوشش دانشگاه:. نظارت بر واحد هاي پرتو پز4

 1396عملکرد  نظارتی بر واحد هاي پرتو پزشکی در سال  - 26جدول 
 
 
 
 
 
 
 

  

فعالیت عنوان  مورد   
 491 تعداد استعالم هاي بهداشتی و حفاظتی پرتوپزشکی بررسی شده 

 1300 تعداد دزیمتري از تجهیزات مولد اشعه یونیزان
کیتعداد نقشه هاي بررسی شده مراکز پرتوپزش  850 

 250 تعداد نقشه هاي تایید/تمدید شده مراکز پرتوپزشکی
 143 تعاد کد رهگیري صادره : مجوز پرتوپزشکی سامانه جامع بازرسی 



 
 . انجام سنجش هاي سالمت محیط و مواد غذایی محل اماکن تهیه و توزیع درمواد غذایی و  اماکن عمومی: 5

1396اد غذایی و ابزار و تجهیزات با رپید تست در محل بازرسی طی سال سنجش سالمت محیط مو - 27جدول    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1396ی) با رپید تست در محل بازرسی طی سال سنجش سالمت مواد غذایی (صنف - 28جدول

 
 
 
 

  

 (سطوح/مواد غذایی/ تجهیزات)با دستگاه پرتابلي سالمت محیط تعداد کل سنجش ها
 مغایر استاندار مطابق استاندارد تعداد کل مرکز/شبکه

 458 1553 2011 غرب
 218 929 1147 شمال غرب

 585 2756 3341 شهریار
 1458 3264 4722 رقدسشه

 239 1697 1936 مالرد
 1012 2100 3112 بهارستان
 103 666 769 رباط کریم

 4073 12965 17038 جمع

 )PHدما بار میکروبی /قطبیت  روغن/  (میزان نمک/ید/ آفالتوکسین /با دستگاه پرتابل  "صنفی"ي مواد غذایی سنجش ها

 مرکز/شبکه
مواد غذایی 

(تعداد صنفی
 ش)آزمای

 مغایر استاندارد مطابق استاندارد

 253 1042 1295 غرب
 108 704 812 شمال غرب

 213 1463 1676 شهریار
 323 1580 1904 شهرقدس

 90 498 588 مالرد
 470 1176 1646 بهارستان
 69 381 450 رباط کریم

 1526 6844 8371 جمع



 
 1396سنجش سالمت مواد غذایی (صنعتی) با رپید تست در محل بازرسی طی سال  -29 جدول

 
 

غذائی و اماکن عمومی از طریق سامانه ثبت تلفنی شکایات شکایت واصله بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد  10067رسیدگی به  .1
190. 

 ادامه تفویض صدور کارت هاي بهداشت به دفاتر پیشخوان دولت. .2
مورد بازدید از روند افزایش تخت  21مورد بررسی نقشه درمانگاه دندانپزشکی،  32در بخش نظارت بهداشتی بر مراکز بهداشتی و درمانی تعداد  .3

مورد مکاتبات مختلف  در خصوص درمانگاه ها ، مطب ها ، فیزیو تراپی و  920مورد بازدید نظارتی از بیمارستان هاي و  20و بخش بیمارستان،
 ارتوپدي ، مراکز درمان سوء مصرف مواد و...

 بازدید از آموزشگاه بهداشت اصناف و تمدید سه مجوز آموزشگاه بهداشت اصناف  .4
  1396ماهه دوم  6لزله کرمانشاه در اجراي برنامه مبارزه با ناقلین در ز .5

  نفر (راننده، اپراتور سمپاش، کارشناس بهداشت محیط و کارشناس مبارزه با بیماري ها  12اعزام یک تیم ارزیاب و دو تیم عملیاتی مبارزه با ناقلین  به استعداد
 به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و انجام :

  سرپل ذهاب وکنسرو نمونه ها جهت تشخیص در دانشگاه علوم پزشکی تهرانچک حشره شناسی محدود در شهرستان 
 بررسی محدود کلنی هاي جوندگان درمناطق پرخطر شهرستان 
 بررسی وضعیت کمپ ها ازنظر دفع پسماند وفاضالب هاي خانگی و مسائل بهداشتی 
 بررسی نواقص تنها درمانگاه پیشگیري از هاري در شهرستان سرپل ذهاب 
 ناطق ؛مسکن مهر، میراث فرهنگی ،منطقه آتشنشانی و.. با سموم سایپرمترین و دلتامترین(به صورت مجزا). سمپاشی م 
 گزارش اقدامات انجام شده به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مسئولین وکارشناسان شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب 
  ه جهت گندزدایی آب و فاضالب تنی پرکلرین به کرمانشا 2,5ارسال محموله 

  مورد بازدید از انبار سموم و مواد گندزداي معاونت بهداشتی ، نیاز سنجی و مدیریت پسماندهاي باقیمانده  8انجام تعداد 
  نظارت بر شرکت هاي خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذي داراي مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه 

  شرکت هاي خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذي  مورد بازدید از 43انجام 
  کمیسیون نظارت بر صدور/تمدید مجوز شرکت هاي خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذي  4برگزاري 
  دوره آزمون تعیین صالحیت مسئولین فنی شرکت هاي متقاضی دریافت مجوز  4برگزاري 
  خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذي متخلف از ضوابط مجوز شرکت هاي 4برخورد قانونی و ابطال تعداد 
   شرکت متقاضی  28صدور/تمدید مجوز 

  

 )PHدما/ بار میکروبی /قطبیت  روغن/  (میزان نمک/ید/ آفالتوکسین /با دستگاه پرتابل  "صنعتی"ي مواد غذایی سنجش ها

 مرکز/شبکه
مواد غذایی 

نعتی(تعداد ص
 آزمایش)

 مغایر استاندارد مطابق استاندارد

 7 17 24 غرب
 4 19 23 شمال غرب

 88 494 582 شهریار
 11 130 141 شهرقدس

 1 4 5 مالرد
 9 71 80 بهارستان
 9 202 211 رباط کریم

 129 937 1066 جمع



 : 1396اجراي برنامه نظارت بهدشتی اماکن و مراکز ویژه ماه مبارك رمضان  .6
 1396نظارت هاي بهداشتی بر روي اصناف داراي اولویت در ماه مبارك رمضان  -30 جدول         

 38 اهنگی با مساجد و اماکن مذهبیتعداد جلسات هم
 75 تعداد جلسات توجیهی و آموزشی برگزار شده 

 15609 تعداد بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی
 649 تعداد نمونه برداري از مواد غذایی 

 6104 میزان مواد غذایی معدوم شده و خارج شده از سطح عرضه
 8435 تعداد موارد سنجش کلر آزاد باقیمانده آب شرب 

 1113 تعداد نمونه برداري میکروبی آب شرب
 1547 تعداد اخطارهاي بهداشتی صادره

 433 تعداد مراکز متخلف معرفی شده به مراجع قضایی
 153 تعداد مراکز و اماکن متخلف تعطیل شده 

 0 تعداد موارد بروز مسمومیت غذایی
 0 تعداد افراد مسموم شده 

 25951 حجم کار انجام شده به نفر / ساعت
 
 

 انجام برنامه کنترل کیفی آب آشامیدنی در حوزه تحت پوشش : .7
 96کنترل کیفیت آب آشامیدنی از طریق سنجش شیمیایی و میکربی در سال  -  31جدول

 بت شده در سامانه جامع بازرسیطبق مستندات ث 96فعالیتهاي انجام شده مرتبط با آب شرب  در سال 

 79876 96آب شرب شهري در سال  PHتعداد موارد سنجش 

 42664 96آب شرب روستایی در سال  PHتعداد موارد سنجش 

 2003 96کلی فرم گرماپاي انجام شده در آب آشامیدنی  در مناطق روستایی در سال -تعداد نمونه برداري میکروبی 

 10204 96کلی فرم گرماپاي انجام شده در آب آشامیدنی  در مناطق شهري در سال -روبی تعداد نمونه برداري میک

 4487 96تعداد مواد شیمیایی سنجش شده از آب اشامیدنی شهري در سال 

 1370 96تعداد مواد شیمیایی سنجش شده از آب اشامیدنی روستایی در سال 

 79876 96ر سال تعداد کلر سنجی انجام شده از آب اشامیدنی شهري د

 42664 96تعداد کلر سنجی انجام شده از آب اشامیدنی روستایی در سال 

 
 ؛1397اقدامات آتی بهداشت محیط در سال 

 پیگیري ادامه روند گسترش کمی و کیفی دفاتر خدمات سالمت. -1
 بار پایش سراسري از مراکز و شبکه هاي بهداشت و درمان 2برنامه ریزي و اجراي حداقل  -2
 65م اعتبار بخشی ادواري در محورهاي مدیریت پسماند/رختشویخانه /بهداشت محیط  از کلیه بیمارستان هاي وابسته و تحت نظارت (انجا -3

 بیمارستان)
 1398-1397برنامه ریزي و اجراي برنامه کشوري سالمت نوروزي  -4
 برنامه ریزي و اجراي برنامه بهداشت مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی  (ره)  -5
 رنامه ریزي و اجري برنامه بهداشت محیط در ماه مبارك رمضان ب -6
 برنامه ریزي و اجراي برنامه بهداشت محیط در ماه محرم و صفر -7
 تکمیل تجهیزات بازرسی پرتابل بازرسان بهداشت محیط و تهیه شیوه نامه استفاده از سخت افزار سامانه جا مع بازرسی   -8
 ادستانی/دامپزشکی و نیروي انتظامی  بر اي بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تشکیل تیم هاي بهداشت/  تعزیرات  /د -9

 تشکیل تیم هاي بازدید مشترك بهداشت و  درمان و  بازدید آشپزخانه بیمارستان ها ي وابسته به دانشگاه  -10
 و سیب در موضوعات بهداشت محیطی . 190، حذف پرونده کاغذي اماکن و مراکز و پیگیري به روز رسانی  اطالعات سامانه هاي بازرسی -11

 



 1396اهم فعالیت هاي واحد بهداشت حرفه اي در سال 
 زشک  طب کار واحد کاري 70تمدید مجوز فعالیت  -
 مرکز تخصصی طب کار  3صدر مجوز فعالیت -
 کارگاه تحت پوشش 47706ثبت اطالعات بازرسی  کارگاهی در سامانه جامع بازرسی  -
 جلسه) 60هاي مشاغل سخت و زیان آور بدوي و تجدید نظر ات کمیتهشرکت در جلس -
 محیط کار) 50بازدید مشترك با اداره کار و تعاون از کارگاه هاي متقاضی مشاغل سخت و زیان آور( -
 پایش) 80ي و طب کاراها ي تحت پوشش و شرکتها ي خصوصی ارایه دهنده خدمات بهداشت حرفهاي مراکز و شبکهپایش واحدهاي بهداشت حرفه -
 جلسه کمیته صدور مجوز شرکتهاي بهداشت حرفه اي  2برگزاري  تعداد -
 )120هاي آموزشی و درمانی  و خصوصی تحت پوشش( بازدید نظارت بر عملکرد ایمنی و بهداشت بیمارستان -
 کارگاه)399متقاضی مشاغل سخت و زیان آور (اندازه گیري عوامل فیزیکی و شیمیایی و ارگونومی  محیط کار  در صنایع تحت پوشش و   -
 )%59/58اي و قبل از استخدام شاغلین  کارگاههاي تحت پوشش(انجام معاینات دوره  -
 بازرسی هدف مند بهداشت کشاورزي،روشنایی محیط کار، پرتوها،شرایط جویی،ارگونومی، کنترل صدا ، هاي آموزشی مدیریت حواد شیمیایی،برگزاري دوره -

 اي بازرس و کارشناسان واحدهاي کاري. اي براي کارشناسان بهداشت حرفههاي بهداشت حرفهو سایر برنممه
بازرسی هدفمند،، آزبست، بهداشت  کنترل سرب، کنترل جیوه،کنترل سیلیس،روشنایی،اي شامل:  ارگونومی ،هاي کشوري بهداشت حرفهاجراي برنامه  -

 بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور هاي بهداشت کارگري،خانه کنترل صدا،، عوامل شیمیایی،بهداشت کشاورزي پرتوها،
 اي.شاغل در خصوص مباحت ایمنی وبهدالشت حرفه 85586آموزش تعداد   -
 جلسه)4جلسات با کارشناسان مسئول مراکز (  - 
 دانشگاه تهران و اداره کل زندانهاي استان تهران برگزاري جلسات مشترك با معاونت بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی و -
 اسپکتروفتومترو...-GC- -   ICP-  FTIRهاي شیمیایی شامل  توسعه و تجهیز آزمایشگاه به دستگاههاي آنالیز مواد و نمونه -
 ايآموزش تخصصی کارشناسان آزمایشگاه بهداشت حرفه -

 درصد 60آور زیان عوامل کنترل و گیري اندازه خدمات از مند بهره شاغلین درصد  -
 هاي تحت پوشش( شهریار و غرب)راه اندازي مرکزتخصصی ارایه خدمات طب کار در بخش مراکز و شبکه -

 
 

 96اي و طب کار  در سال هاي بهداشت حرفهاهم شاخص -32جدول 
 درصد نام شاخص

 4/95 بازرسی شده کارگاههاي درصد
 49 آموزش دیده شاغلین درصد
 9 شاغلین در مواجهه با صداي زیان آور درصد
 6/19 شاغلین داراي ایستگاه کار و و ضعیت مناسب بدن در حین کار درصد
 9/85 ايکارگاههاي داراي تشکیالت بهداشت حرفه درصد

 7/6 درصد شاغلین مواجهه با عوامل شیمیایی زیان آور
 322761 تعداد شاغلین بازرسی شده
 25 اي داراي مجوزبهداشت حرفه تعداد شرکتهاي مهندسی

 15 1اي داراي مجوز سطح تعداد شرکتهاي  مهندسی بهداشت حرفه
2اي داراي مجوز سطح تعداد شرکتها و مراکز تخصصی  مهندسی بهداشت حرفه  8 

3اي داراي مجوز سطح تعداد شرکتها و مراکز تخصصی   مهندسی بهداشت حرفه  2 
 38 ها)مات طب کار ( مراکز تخصصی وشرکتها و شبکهتعداد مراکز ارایه دهنده خد

 74 تعداد واحدهاي کاري داراي پزشک طب کار
 4 هاي طب کارتعداد مطب

 25 تعداد مراکز تخصصی خصوصی

 
  



 
 96ه اند در سال درصد کارگاههایی که صدا ، روشنائی زیان آور و عوامل شیمیایی زیان آور را کنترل کرد -33جدول 

 کنترل عوامل شیمیایی زیان آور کنترل روشنایی زیان آور کنترل صداي زیان آور مراکز
 63 4/41 4/6 غرب

 06/0 0 6/12 شمال غرب
 2/14 58 3 شهریار

 8/5 51 1/3 شهرقدس
 8/10 3/13 1/1 مالرد

 8/38 43 1/1 بهارستان

 8/20 8/58 7/0 رباط کریم

 
 

96ظت فري استفاده می کنند در سال درصد شاغلینی که از وسایل حفا -34جدول   

 از وسایل حفاظت شیمیایی استفاده مرکز
درصد شاغلینی که از حفاظت شنوایی 

 استفاده می کنند
 87/7 86 غرب

 55 68 شمال غرب
 50 71/2 شهریار

 69/21 64/22 شهرقدس
 54 6/4 مالرد

 28 18/6 بهارستان
 73 84 رباط کریم

 
 
 

 اصالح کرده اند ایستگاه کاري را از نظر ارگونومیایی که درصد کارگاهه -35 جدول
 ( کارگاه)ایستگاه کاري را از نظر ارگونومیاصالح  مرکز
 3/6 غرب

 0/5 شمال غرب
 17/4 شهریار

 65/9 شهرقدس
 1/3 مالرد

 18/8 بهارستان
 51/6 رباط کریم

 
  



 
 96ند در سال درصد شاغلینی که مورد معاینه شغلی قرار گرفته ا -36جدول 

 درصد معاینات تعدادشاغلین تحت پوشش تعداد معاینات شغلی مرکز
 74/22 143928 106830 غرب

 61/26 50301 30816 شمال غرب
 32/54 37525 12212 شهریار

 56/1 27630 15500 شهرقدس
 37/9 23611 8952 مالرد

 16 16258 2636 بهارستان
 53/4 30947 16533 رباط کریم
59/58 330200 193479 مجموع  

 
 

 : 96در سال  ارتقا سالمت آموزش و -7
اجراي برنامه ملی خودمراقبتی در چهار برنامه خودمراقبتی سازمانی، اجتماعی، فردي و خودیاري در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم  -

 پزشگی ایران
 سفیر سالمت  335220جذب و آموزش  -
سازمان تحت پوشش دانشگاه در راستاي اجراي برنامه خودمراقبتی  1261ن برنامه عملیاتی مشارکتی در تشکیل کمیته ارتقاي سالمت و تدوی -

 سازمان عیر دولتی) 372سازمان دولتی و  142مدرسه،  747سازمانی ( 
د تفاهم نامه با هاي تحت پوشش دانشگاه در راستاي اجراي برنامه خودمراقبتی اجتماعی و عقشوراي شهر و شورایاري 110هماهنگی با  -

 هاي شهر تهرانشورایاري
هاي آموزش و ارتقا سالمت جهت ها در راستاي اجراي برنامههاي علمیه استان تهران و مرکز خدمات حوزهنامه با مدیریت حوزهانعقاد تفاهم -

 طالب و تربیت مربیان طالب براي آموزش به جامعه
 ران سالمت دانش آموزشی و تربیت مربیانسفی 112500هماهنگی با آموزش و پرورش براي تربیت -
 سفیر سالمت دانشجویی و سفیر سالمت جوان15262تربیت  -

 : 96برنامه آموزشی در سال 
 

 آموزش کارکنان:
هاي مذکور در سامانه جام ستاد نفر شرکت کننده در دوره 1249ي آموزشی برگزار شده و دوره 49نیازسنجی، طرح درس، اخذ مجوز و ثبت  -

 ت معاون
 گواهی تدریس داخل و خارج سازمان 89صدور  -

 
 :96دانشجویی در سال 

 نفر از دانشجویان در حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی 32همکاري در انجام امور تحقیقاتی و پایان نامه   -1
اونت بهداشتی و دانشجویان دانشجوي مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه تحت پوشش مع 1030 کارورزيکارآموزي و -2

ز مقاطع کاردانی و کارشناسی (پرستاري، مامائی، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده،  بهداشت محیط، بهداشت عمومی و بهداشت حرفه اي) ا
 96-97دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی در نیمسال اول و دوم تحصیلی سال 

 
 در ستاد و حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی  پزشکی اجتماعینفر دانشجو و دستیار سال اول و دوم  469حضور هماهنگی جهت -3

  : 96پژوهشی در سال 
 طرح تحقیقاتی ارسالی از واحدهاي تحت پوشش 13و بررسی و مشاوره  HSRي کمیته جلسه 4برگزاري  -1
 ار به معاونت پژوهشیطرح تحقیقاتی ثبت شده در سامانه پژوهشی 13ارسال  -2
 انجام طرح پژوهشی در خصوص توزیع جغرافیایی هپاتیت توسط گروه اموزش سالمت -3

  



 
 رسانه هاي آموزشی:

 همکاري در تهیه مجموعه آموزشی تغذیه با شیر مادر -
عنوان بیلبورد و مجموعا با  5وستر، عنوان پ 10عنوان پمفلت،  13عنوان بنرو استند،  5عنوان تراکت،  7عنوان آموزشی در قالب  40طراحی  -

 تیراژ 202543
 عنوان مطلب آموزشی در سایت معاونت بهداشتی  14کلیپ آموزشی از وزارت متبوع و  13بارگذاري  -
 گزارش فعالیتهاي انجام شده در سایت معاونت بهداشتی 6بارگذاري حداقل  -
 هاي آموزشی در سامانه ارسثبت رسانه -
 ي آموزشی از حوزه تحت پوشش در کمیته فنی رسانه رسانه 69بررسی  -

    
 پایش از مراکز تابعه: 

 هاي مربوطهها و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و ارسال گزارشپایش از شبکه 7انجام  -           
 

 هاي اطالع رسانی:ها و بسیجکمپین
 96اي اطالع رسانی ذیل در سال هبرگزاري ، همکاري در برگزاري و تهیه گزارش کمپین و بسیج

 کمپین برنامه خودمراقبتی فردي، سازمانی، اجتماعی و خودیاري -           
 کمپین خطرسنجی سکته هاي قلبی ، مغزي و سرطان ها -
 بسیج اطالع رسانی هفته سالمت (غلبه بر دیابت) -
 پیشگیري از سوء مصرف مواد -دخانیات تهدیدي براي سالمت و جامعه  -
 کمپین بیماري ایدز -
 کمپین بیماري دیابت -
 کمپین بیماري هپاتیت -
 بسیج ملی تغذیه -
 هفته سالمت مردان و زنان -
 تغذیه با شیر مادر -
 روز جهانی تخم مرغ -
 کمپین ببین وبدان و دیده شو -
 کمپین تفاوت هاي مان رابپذیریم -
 پویش ملی ازدواج مناسب سالم و پایدار -
 ه جهانی سالمندانکمپین هفت -
 هفته کودك -
 کمپین سالمت روان -
 کمپین بالیا و زلزله -
 کمپین دخانیات -
 کمپین پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت (گزارش هفته جمعیت) -
 کمپین ترویج زایمان طبیعی  -
- 

 گزارش ها:
 ها و مراکزدرقالب یک گزارشهاي هفته سالمت شبکهآوري کلیه گزارشجمع -
 ها و مراکزدرقالب یک گزارشهاي کمپین پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت شبکهآوري کلیه گزارشجمع -
 هاي برنامه خودمراقبتیآوري گزارش ماهانه پنل مدیریتی شاخصجمع -
 هاي پنل خودمراقبتی در سامانه یکپارچه برنامه عملیاتی بصورت ماهانثبت آمار و گزارش -

  



 
 

 :96ندان در سال گروه سالمت دهان ود -8
 

 1396سالبرنامه سالمت دهان و دندان دانش آموزان  -37 جدول
خدمت وارنیش فلوراید را دریافت  96-97دانش آموزانی که در نوبت اول سال تحصیلی 

 کرده اند 
 380000 تعداد 

 100 درصد پوشش
ح یک  در دانش آموزانی که ثبت اطالعات دهان ودندان آنها در برنامه نرم افزار سط 

 مرحله اول صورت گرفته است
 342000 تعداد

 90 درصد 
خدمت وارنیش فلوراید را دریافت  96-97دانش آموزانی که در نوبت دوم سال تحصیلی

 کرده اند 
 342000 تعداد 

 90 درصد پوشش
دانش آموزانی که ثبت اطالعات دهان ودندان آنها در برنامه نرم افزار سطح یک  در  

 دوم صورت گرفته استمرحله 
 304000 تعداد

 80 درصد 
 1109 تعداد نفراتی(افراد ارائه دهنده خدمات سطح یک) که آموزش دیده اند

 13589 تعداد خدمت فیشورسیلنت ارائه شده
 35984 تعداد خدمت ترمیم ارائه شده

 
 1396دندانپزشک خانواده و بیمه روستایی سال-38 جدول

 18 یی داراي یونیت دندانپزشکی تعداد کل مراکز روستا
 15 تعداد مراکز روستایی که فضاي فیزیکی واحد دندانپزشکی آنها بازسازي شده است

 17 تعداد مراکز روستایی که تجهیزات دندانپزشکی آنها به روز شده است
 3 تعداد واحدهاي دندانپزشکی راه اندازي شده در قالب بیمه روستایی

 رارداد بیمه روستاییتعداد نیروهاي طرف ق
 13 دندانپزشک

 0 مراقب سالمت دهان و دندان
 8 جمع کل
 3 تعداد مراکزي که دستیار دندانپزشکی (مراقب سالمت دهان) جذب کرده اند 

تعداد مراکزي که در آنها برنامه نرم افزاري سطح دو سامانه سیب راه اندازي شده است و اطالعات ارسال می 
 گردد.
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 1395دندانپزشک خانواده شهري سال -39 ولجد
 49 تعداد کل مراکز شهري داراي یونیت دندانپزشکی 

 45 تعداد مراکز شهري که فضاي فیزیکی واحد دندانپزشکی آنها بازسازي شده است
 47 تعداد مراکز شهري که تجهیزات دندانپزشکی آنها به روز شده است

 49 ي شده در قالب دندانپزشک خانواده شهريتعداد واحدهاي دندانپزشکی راه انداز

 تعداد نیروهاي طرف قرارداد
 44 دندانپزشک

 34 مراقب سالمت دهان و دندان
 78 جمع کل
 34 تعداد مراکزي که دستیار دندانپزشکی (مراقب سالمت دهان) جذب کرده اند 

 49 ه است و اطالعات ارسال می گرددتعداد مراکزي که در آنها برنامه نرم افزاري سطح دو راه اندازي شد
 

  



 1396تعداد خدمات دندانپزشکی سال-40 جدول
(دانش آموز در دو مرحله )722000 وارنیش فلورایدتراپی  

 13589 فیشورسیلنت
 14563 جرمگیري و بروساژ

 16597 رادیوگرافی
 35984 ترمیم

 65 درمان پالپ زنده
 4102 پالپوتومی

 44618 کشیدن دندان
 236781 انجام معاینه دهان و دندان

 425816 آموزش بهداشت دهان و دندان
 

 1396اردي بهشت  10و  9و  8برگزاري غرفه سالمت دهان ودندان در  -
 راه اندازي و استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق محروم شهرستان هاي شهریار و بهارستان -

نفر از پرسنل تحت پوشش(کارشناس مسئوالن و کارشناسان  100رنامه آموزشی باز آموزي براي کارگاه  آموزشی ضمن خدمت و ب 11برگزاري  -
 بهداشت دهان و دندان )

 نفر از پرسنل تحت پوشش 940جلسه  براي  30برگزاري جلسات هماهنگی و آموزشی به تعداد  -

رپرستان مراکز/ دندانپزشکان/سرپرستان مراکز/مراقبان نفر از پرسنل تحت پوشش (س 1500جلسه براي  75برنامه هاي باز آموزي به تعداد  -
 سالمت دهان و دندان/مراقبان سالمت/بهورزان) برگزار شده است .

 نفر از دانش آموزان تحت پوشش برگزار شده است .  425816جلسه براي   20000برنامه هاي آموزشی به تعداد  -

 200مراکزخدمات جامع سالمت / پایگاه هاي بهداشتی/ خانه هاي بهداشت به تعداد پایش و بازدید ازبرنامه هاي بهداشت دهان و دندان در  -
 جلسه 

 
 تغذیه بهبود گروه -9

 فعالیت هاي اجرایی و عملکرد
 سال تحت پوشش برنامه ي حمایتی مشارکتی 5کودکان زیر  272درصد از  43,01بهبود وضعیت سوء تغذیه   .1
   مهد روستا 18یک وعده غذاي گرم در  اجراي برنامه .2
 پرسشنامه ) 231سال ( 5اجراي طرح کشوري بررسی تن سنجی، شاخص هاي تغذیه اي و رشد و تکامل کودکان زیر  .3
% برنامه مکمل یاري با ویتامین د در متوسطه اول و دوم  100% برنامه مکمل یاري با آهن در مقطع متوسطه اول و دوم و پوشش 100پوشش  .4

 مدارس دخترانه 
 سطح خانوارهاي شهري و روستایی   پایش وضعیت ید در .5
 میکروگرم در دسی لیتر 10اقدام در جهت حفظ میانه ید ادرار دانش آموزان در حد مطلوب باالي  .6
 برگزاري مناسبت هاي مرتبط با سالمت (روز جهانی تخم مرغ ، روز جهانی غذا، بسیج اطالع رسانی تغذیه سالم ، هفته کودك ، هفته تیروئید) .7

 ) خدمتی خرید نیروي 22 و طرحی 61(  تغذیه کارشناس نفر 83 جذب و آزمون مرحله 5 برگزاري:  سالمت نظام ولتح طرح اجراي .8
 پایش از ستاد شبکه / مرکز بهداشت 10پایش از مراکز و پایگاههاي سالمت و  26انجام  .9

 
 : 96فعالیت هاي آموزشی  وپژوهشی در سال 

 کودکان، تغذیه و رشد بهبود ، چاقی و تغذیه مدرسه، سنین در تغذیه مختلف، هاي دوران در تغذیه(  الکترونیک آموزشی کارگاه دوره 5 برگزاري 1
  مغذیها) ریز دیگر و آهن ید، کمبود از ناشی اختالالت

 سالمت نظام تحول طرح تغذیه کارشناسان جهت درمانی رژیم و تغذیه روزه 3 کارگاه دوره 1 برگزاري 2
 ه کودك سالم دوره کارگاه تغذی 1برگزاري  3
 تهیه پوستر مواد غذایی مجاز و غیر مجاز در پایگاه تغذیه سالم مدارس 4
 تهیه پمفلت آموزشی کمبود آهن و اختالالت ناشی از آن 5
 تهیه پمفلت آموزشی کمبود ویتامین د و اختالالت ناشی از آن 6

  



 96جلسات و کمیته هاي برگزار شده در سال 
  ري و کنترل بیماریهاي ناشی از کمبود ید ( دانشگاهی پیشگی  کمیته 1برگزاريIDD( 
  کمیته استانی با کمیته امداد امام خمینی (ره) و پیگیري مصوبات و پایش و نظارت بر برنامه 1برگزاري 
  ارت بر کمیته استانی با بهزیستی در راستاي اجراي برنامه یک وعده غذاي گرم در مهد روستاها و پیگیري مصوبات و پایش و نظ 1برگزاري

 برنامه
 کمیته استانی با آموزش و پرورش در راستاي اجراي برنامه مکمل یاري با آهن و ویتامین د 2و شرکت در  گزاريبر 
 برگزاري جلسه هماهنگی با کارشناسان مسئول تغذیه مراکز و شبکه ها 

 
 

 
 
 
 
 



�ملل �عاونت
 � ا

 1396سالالملل دانشگاه در هاي معاونت بینآمار فعالیت -1جدول 
 1396سال موضوع

 3 فرصت مطالعاتی خارج کشور
 3 مأموریت آموزشی خارج کشور
 15 مأموریت آموزشی داخل کشور

 0 مدت داخل کشور بورس بلند
 0 بورس بلند مدت خارج کشور
 8 بورس کوتاه مدت خارجی

 51 هاي خارج از کشورهمایش
 . هاي داخل کشورهمایش

  هاي تحصیلیتأییدیه
 3 هاکارگاه

 12 سمینار و کنگره
 0 هاي مدونبرنامه

 
 

 96در سال  موقعیت دانشگاهیهاي خارج از کشور بر اساس آمار شرکت کنندگان در همایش - 2جدول 

 تعداد شرکت کنندگان موقعیت دانشگاهی
 1396سال

 51 اعضاي هیأت علمی

 - دانشجویان
 51 جمع

 
 

  



 
 
 

 96در سال شور هاي خارج از کدر همایش توسط شرکت کنندگانمقاالت نحوه ارائه آمار  - 3جدول 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سفرهاي انجام شده به کشورهاي واقع در قاره هاي مختلف جهان جهت  شرکت و ارائه مقاله در همایشهاي علمی   - 4جدول  
 96در سال 

 1396سال قاره

 28 اروپا

 13 آسیا

 7 آمریکا
 1 آفریقا

 3 اقیانوسیه
 51 مجموع

 
 
 

 تحقیقاتی مراکز هاي خارج از کشور بر اساس دانشکده ها وعلمی شرکت کننده در همایشآمار تعداد اعضاي هیات  - 5جدول 
 96در سال 

 1396سال دانشکده
 32 پزشکی
 9 بهداشت
 2 پرستاري

 3 پیراپزشکی
 0 توانبخشیعلوم 

 0 فناوریهاي نوین پزشکی
 1 علوم رفتاري وسالمت روان

 1 دانشکده مدیریت واطالع رسانی پزشکی
 2 موارد (بازنشستگان) سایر

 1 مراکز تحقیقاتی
 
 

  

 1396 ←سال 
 پوستر سخنرانی نحوه ارائه مقاله

 31 20 تعدادمقاله



 
 علمیهاي خارج از کشور توسط اعضاي دانشگاه بر اساس مرتبهآمار اعضاي هیات علمی شرکت کننده در همایش - 6جدول 

 96در سال 
 1396سال هیأت علمی

 12 استاد مرتبه علمی
 16 دانشیار
 20 استادیار
 3 مربی

 
 

 1396در سال  التحصیالن دانشگاههاي تحصیلی فارغصدور تأییدیه آمار - 7جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 1396هاي مطالعاتی ارائه شده درسالها و فرصتآمار بورس - 8جدول 

 عنوان بورس

 1396سال
 مدرك فرد دریافت کننده

 کارشناسی کارشناسی
 ارشد

پی اچ 
 دي

فوق  دستیاري فلوشیپ
 جمع تخصص

  0 0 0 0 0 0 بورسهاي داخلی بلندمدت
       0 بورسهاي خارجی بلندمدت
     8   بورس کوتاه مدت خارجی 

فرصت مطالعاتی خارج ازکشور هیات 
 علمی

  2   1  

  3      آموزشی خارج از کشورمأموریت 
  2 0 0 3 10 0 آموزشی داخل کشور مأموریت

 جهتتعداد دانشجویان اعزام شده 
استفاده از بورس کوتاه مدت تکمیلی 

 خارج کشور
0 0 0 00 0 0 0 

 
  

 1396 نوع خدمات

 270 استعالم از آموزش
 151 ارسال فیزیکی تاییدیه تحصیلی
 70 ارسال آنالین تاییدیه تحصیلی

 35 ارسال تاییدیه تحصیلی از طریق پست الکترونیک
 256 هاي خارجیتکمیل فرم

 270 بررسی مدارك
 هاي الکترونیکدریافت و پاسخگویی به نامه

 150 متقاضیان و مراکز به طریق الکترونیک



 
 

 1396هاي داخلی و خارجی دانشگاه علوم پزشکی ایران درسالآمار تفاهم نامه - 9جدول 

 
 
 
 
 

  

 نوع
 تفاهم نامه

 تعداد
تفاهم 

 هانامه

تعداد تفاهم 
 هاينامه
 شده امضاء

 محور
 سازمانهاي طرف تفاهم هانامهتفاهم

ارگانها و سازمانهاي داخل با 
علمی و  3 3 کشور

 آموزشی

تفاهم نامه همکاري مشترك فیما بین  .1
دانشگاههاي صنعتی امیرکبیر، تهران، صنعتی 
شریف، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی 

 )؛31/1/95تهران(
تفاهم نامه همکاري فیما بین دانشگاه علوم  .2

 )؛8/2/1395پزشکی ایران و دانشگاه عدالت(
تفاهم نامه همکاري مشترك فیما بین دانشگاه  .3

علوم پزشکی ایران، دانشگاه عدالت و موسسه 
بین المللی تحقیق و توسعه گردشگري با عالئق 

 ).  8/2/1395ویژه(

با ارگانها وسازمانهاي خارج 
علمی و  13 13 کشور

 آموزشی

 2دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه کوفه( .4
 )؛2016آگوست 

علوم پزشکی ایران و مدرسه اروپائی  دانشگاه .5
 )؛2016آگوست  27منوال تراپی فلورانس ایتالیا(

دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه لیوبلیانا،  .6
 )؛2016آوریل  8اسلوونی(

 )؛2016آوریل  2دانشگاه لنکستر( .7
 )؛2016می  30دانشگاه موالنا( .8
 )؛2016دسامبر  16دانشگاه بایزید( .9

 )؛2016فوریه  1دانشگاه مک کواري( .10
 )؛2017ژانویه  7دانشگاه مرکز کربال( .11
 )؛2016نوامبر  29دانشگاه بلونیا، ایتالیا( .12
 )؛2017می  6دانشگاه قبرس شمالی( .13
       BARI ALDO MOROدانشگاه  .14

 )؛2017می  3(
 )؛1395دانشگاه نیوکوزیا( .15
16. The Academy of Society of 

Cultural of Capital                   
 ).  2016نوامبر  26(



 
 1396در سال  اطالعات فناوري واحد عملکرد گزارش - 10جدول 

 وضعیت اجرا شیوه پایش مکان اجرا واحد مجري فعالیت
بروزرسانی وب سایت معاونت بین الملل و بارگذاري محتوا به زبان 

 فارسی و انگلیسی
فناوري 
 خاتمه یافته نمود اجرائی/مشاهده المللمعاونت بین  اطالعات

)100%( 
 راه اندازي فرم آنالین ثبت نام دانشجویان غیرایرانی
بر روي سایت فارسی و انگلیسی معاونت بین الملل 

)Application form( 

فناوري 
 خاتمه یافته نمود اجرائی/مشاهده معاونت بین الملل اطالعات

)100%( 

 دانش آموختگان دانشگاهراه اندازي فرم آنالین ثبت 
 Alumniبر روي سایت فارسی و انگلیسی معاونت بین الملل (

form( 

فناوري 
 اطالعات

 خاتمه یافته نمود اجرائی/مشاهده معاونت بین الملل
)100%( 

برگزاري جلسات و تعامل درخصوص سایت انگلیسی دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

فناوري 
 اطالعات

اجرائی/مشاهدهنمود  معاونت بین الملل  
 خاتمه یافته

)100%( 
اطالع رسانی و انجام مکاتبات با واحدهاي دانشگاه درخصوص 

سایت انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و شاخص هاي 
 وبومتریکس

فناوري 
 خاتمه یافته نمود اجرائی/مشاهده معاونت بین الملل اطالعات

)100%( 

 EducationIranبروزرسانی وب سایت 
 فناوري

 خاتمه یافته نمود اجرائی/مشاهده معاونت بین الملل اطالعات
)100%( 

فناوري  تعویض سیستم هاي کامپیوتري قدیمی با سیستم هاي جدید
 خاتمه یافته نمود اجرائی/مشاهده معاونت بین الملل اطالعات

)100%( 
راهبري و رفع اشکاالت کاربران چارگون و حل مشکالت بر اساس 

 فناوري اطالعاتشاخص مدیریت 
فناوري 
 خاتمه یافته نمود اجرائی/مشاهده معاونت بین الملل اطالعات

)100%( 

 ها  clientحل مشکالت 
فناوري 
 اطالعات

 معاونت بین الملل
 خاتمه یافته نمود اجرائی/مشاهده 

)100%( 

فناوري  نصب و بروزرسانی آنتی ویروس
 خاتمه یافته نمود اجرائی/مشاهده معاونت بین الملل اطالعات

)100%( 

 نرم افزار روزآمد (مدیریت مالی) Apsراه اندازي 
فناوري 
 نمود اجرائی/مشاهده معاونت بین الملل اطالعات

 خاتمه یافته
)100%( 

 پیگیري راه اندازي ایدورام دانشگاه علوم پزشکی ایران
 تا مرحله تخصیص سرور

فناوري 
اجرائی/مشاهدهنمود  معاونت بین الملل اطالعات  در حال اجرا 

)50%( 
 
 

 1396 سال در ها کنگره و بورسها مدیریت واحد حاصله نتایج و شده انجام اقدامات ها، برنامه - 11جدول 
 نتایج حاصله اقدامات انجام شده عنوان برنامه

 و ها کنگره در برگزاري نظارت و هماهنگی
 دانشگاه سمینارهاي
 

 و هماهنگی ها، درخواست دریافت
 معاونت در حضور با جلسات تشکیل

 الملل بین و تحقیقات

 و ها کنگره برگزاري در راهنمایی و صحیح هدایت
 غیر بازآموزي هاي برنامه – دانشگاه سمینارهاي

 مدعوین و خارجی دانشجویان روادید اخذ
 دانشگاه خارجی

 اخذ جهت کامل هماهنگی و نظارت
مدعوین و پردیس دانشجویان ویزاي  

 امور با هماهنگی و ایران در حضور بر نظارت
 ورود و خروج و اقامت و ویزا اخذ کنسول

 کشور از دانشجویان

 خارجی مدعوین ورود هاي هماهنگی تشریفات
 دانشگاه به

 حراست گزارشات و ضوابط اساس بر برنامه اجراي

 مطالعاتی فرصت اعطاي
 طریق از متقاضیان مدارك دریافت

 در طرح و بررسی ها، و دانشکده
 دانشگاه بورس شوراي

 مسئولیت نظر زیر مطالعاتی فرصت صحیح یتاهد
 دانشگاه عالی

 در علمی هیأت اعضاي شرکت امور هماهنگی
 کشور از خارج هاي کنگره

 و کار به اشتغال گواهی سازي آماده
 کمک پرداخت و ماموریت احکام

 سفر هزینه

 براي ویزا اخذ جهت متعارف سطح در هدایت
 هواپیمایی شرکت ویژه تخفیفات و اساتید



  
 
 
 

 96در سال  ها کنگره و بورسها مدیریت واحد عملکرد گزارش - 12جدول 

واحد  شاخص مکان اجرا واحد مجري فعالیت
 سنجش

شیوه  میزان
 پایش

وضعیت 
 اجرا

واحد مدیریت بورسها و  انجام امور مربوط به دانشجویان بورسیه دانشگاه
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

انجام امور مربوط به مارموریتهاي آموزشی اعضاء 
 هیئت علمی و کارکنان دانشگاه

واحد مدیریت بورسها و 
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 یافته خاتمه مستندات %100 درصد

انجام امور مربوط به فرصتهاي مطالعاتی خارج از کشور 
 اعضاي هیئت علمی دانشگاه

واحد مدیریت بورسها و 
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

انجام امور مربوط به کنگره هاي خارج از کشور 
 اعضاي هیئت علمی

مدیریت بورسها و واحد 
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

ایجاد ارتباط میان معاونت، وزارت بهداشت، وزارت امور 
 خارجه، وزارت علوم و سفارتخانه ها

واحد مدیریت بورسها و 
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 جارياداري 

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

واحد مدیریت بورسها و  اخذ ویزاي مدعوین خارجی دانشگاه از مراجع ذیربط
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

واحد مدیریت بورسها و  انجام امور کنسولی اخذ ویزاي دانشجویان خارجی
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

واحد مدیریت بورسها و  انجام امور کنسولی اقامت یکساله دانشجویان خارجی
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

واحد مدیریت بورسها و  ورود و خروج دانشجویان خارجیانجام امور کنسولی 
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

واحد مدیریت بورسها و  انجام امور کنسولی خروج کامل دانشجویان خارجی
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

واحد مدیریت بورسها و  انجام امور کارشناسی برگزاري گردهمائی هاي دانشگاه
 کنگره ها

بین  معاونت
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

انجام امور کارشناسی شرکت اعضاي هیئت علمی 
 گردهمائی هاي خارج از کشور

واحد مدیریت بورسها و 
 کنگره ها

معاونت بین 
 الملل

میزان انجام امور 
 اداري جاري

 خاتمه یافته مستندات %100 درصد

 
 

 بندي رتبه و اعتباربخشی الملل، بین روابط مدیریت حاصله واحد نتایج و اقدامات ها، برنامه مهمترین -23جدول 

 1396در سال الملل بین پردیس و معاونت 

 نتایج حاصله - اقدامات انجام شده برنامهعنوان  

 آمادگی دانشکده ها براي انجام ارزیابی بیرونی 
اصالح نواقص موجود در فرم هاي  -

خود ارزیابی موجود در دانشکده ها 
 مطابق برنامه بهبود پیشنهادي

آمادگی دانشکده هاي  -
دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت  

 انجام بازدید توسط ارزیاب بیرونی
 



 �عاونت ����قات و�نآوری دا�ه 
 
 

  1396سالعلوم پزشکی ایران  آمار تعداد پژوهشگران دانشگاه  -1جدول 

 تعداد کل اعضاي عنوان
 هیأت علمی

تعداد محققین غیر هیأت علمی مراکز تحقیقاتی 
 مصوب

دانشجویان تعداد 
 لیسانس به باالفوق

 تعداد کل پژوهشگر *
 تطبیق یافته

دانشگاه علوم 
 968 پزشکی ایران

پزشک 
دکتري تخصصی  پسا دکتري پژوهشگر 

 پژوهشی
 
 

6127 2656/75 
6 5 61 

دستیاران  و دستیاران فوق تخصص + یک سوم تعداد PhDیک دوم تعداد دانشجویان محاسبه می گردد: به روش زیرتعداد پژوهشگر تطبیق یافته    *
ت علمی آموزشی أمقطع تخصص + یک سوم تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد + یک دوازدهم تعداد دانشجویان دکتراي عمومی + یک سوم تعداد کل هی

میل فرم ارزشیابی عملکرد فعالیتهاي پژوهشی تحقیقاتی (راهنماي تک علمی مراکز هیأت+ تعداد کل هیئت علمی پژوهشی + تعداد کل محققین غیر
 )1389سالدانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کشور در 

 
 
 

  1396 توزیع امتیاز کسب شده از محور انتشار علم سال - 2جدول

 تعداد موضوع

 1690 شده و ایندکس نشده کل مقاالت چاپ شده در مجالت ایندکس
 scpouse 1948مقاالت چاپ شده در پایگاه اطالعاتی 

 44 تألیف کتاب
 

  



 1396سالمدرك تحصیلی  هاي معاونت تحقیقات و فناوري به تفکیک واحدمحل خدمت وآمار کارکنان غیر هیأت علمی حوزه -3جدول

 واحد محل خدمت ردیف

 مدرك تحصیلی

 مجموع

 و 
شد

ی ار
ناس

رش
کا

التر
با

سی 
شنا

کار
 

نی
ردا

کا
متر 

 وک
لم 

دیپ
 

 38 12 2 14 10 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی 1
 10  0 0  5 5 مدیریت توسعه فناوري سالمت 2
 16  0 1 7 8 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات  3
 5 3  0 2  0 مدیریت دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی 4
 18 8 1 9 0  مدیریت امور عمومی 5
 0 0 0 0 0 تحقیقات اعتیاد و رفتارهاي پرخطرمرکز  6
 1  0  0 1 0  مرکز تحقیقات آلودگی هوا 7
 2  0  0 1 1 مرکز تحقیقات بازسازي استخوان و مفاصل 8
 1  0  0  0 1 مرکز تحقیقات پیشگیري از بیماریهاي قلب و عروق 9
 1  0 0  0  1 مرکز تحقیقات تکنولوژي بهداشت محیط 10
 3  0 1 0  2 تحقیقات چشممرکز  11
 1 0  0  1  0 مرکز تحقیقات زنان و اندمترویوز 12
 2 0  0   0 2 مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت 13
 4 2 0  1 1 مرکز تحقیقات طب پیشگیري و سالمت جمعیت 14
 4  0  0 2 2 مرکز تحقیقات طب کار 15
 1 0   0 1  0 مرکز تحقیقات عصبی عضالنی اسکلتی 16
 3 1 0  2 0  مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت 17
 2  0  0  0 2 مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم 18
 2 0   0 1 1 مرکز تحقیقات قاعده جمجمه 19
 0 0  0   0 0 مرکز تحقیقاتی بیولوژي پرتو 20
 1  0  0 1  0 مرکز تحقیقات درد 21
 3  0  0 2 1 مرکز تحقیقات سوختگی 22
 2  0 0  2 0 مرکز تحقیقات کولورکتال  23
 1 0  0  0  1 مرکزتحقیقات آموزش علوم پزشکی 24
 23  0 1 11 11 مرکزتحقیقات جراحی هاي کم تهاجمی 25
 5  0 1 1 3 مرکزتحقیقات علوم دارویی رازیی 26
 2  0 1 0  1 مرکزتحقیقات ایمونولوژي 27
 2  0  0 0  2 سرطان مرکزتحقیقات آسیب شناسی 28
 5 0   0 2 3 مرکزتحقیقات بهداشت روان 29
 7 1  0 2 4 مرکزتحقیقات بهداشت کار 30
 2  0  0 1 1 مرکزتحقیقات بیماریهاي عفونی کودکان 31
 2  0  0 1 1 مرکزتحقیقات بیماریهاي گوارش وکبد 32
 5  0  0 1 4 مرکزتحقیقات علوم اعصاب 33

 



 
 

 1396مدرك تحصیلی سال هاي معاونت تحقیقات و فناوري به تفکیک واحدمحل خدمت وآمار کارکنان غیر هیأت علمی حوزه -3جدولادامه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

 خدمتمحل واحد  ردیف

 مدرك تحصیلی

 مجموع

 و 
شد

ی ار
ناس

رش
کا

التر
با

سی 
شنا

کار
 

نی
ردا

کا
متر 

 وک
لم 

دیپ
 

 3  0 0  1 2 مرکزتحقیقات فیزیولوژي 34
 11 2  0 4 5 مرکزتحقیقات گوش وگلو وبینی وسروگردن 35
 4 1  0 2 1 مرکزتحقیقات مراقبتهاي پرستاري 36
 6  0 0  2 4 مرکزتحقیقات مقاومت میکروبی 37
 11 2 0  5 4 مرکزتحقیقاتی علوم سلولی ومولکولی 38
 10 5 0 4 1 موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی ومکمل 39
 0  0  0 0   0 مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس 40
 0 0 0 0 0 مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان 41
 0 0 0 0 0 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي میکروبی 42
 0 0 0 0 0 تحقیقات سالمت معنويمرکز  43
 0 0 0 0 0 مرکز تحقیقات ارتقا سالمت 44
 0 0 0 0 0 مرکز تحققات مدیریت بیمارستانی 45
 0 0 0 0 0 مرکز تحقیقات توانبخشی 46
 1 0   0  0 1 مرکز رشد 47
 4 0   0 3 1 مرکز مطالعات تجربی 48
 ICRT 0 1 0 0 1مرکزثبت کارآزمائی بالینی ایران 49
 6  0  0 3 3 آزمایشگاه جامع تحقیقاتی 50

 231 37 8 96 91 مجموع



  1396سال استخدام نوع و خدمت واحدمحل تفکیک به  فناوري و تحقیقات معاونت هايحوزه علمی هیأت غیر کارکنان آمار - 4 جدول 

 
  

 واحد محل خدمت ردیف

 مدرك تحصیلی

 کل
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یر 
ادغ

ارد
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فه 

حر
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علمی منابع و پزشکی رسانی اطالع مدیریت 1  0 20 1 1 12 4 38 
سالمت فناوري توسعه مدیریت 2  0 6 1  0 3 10 
تحقیقات ارزیابی و توسعه مدیریت 3  0 10 0 3 0 3 16 
تحقیقاتی مراکز هماهنگی دفتر مدیریت 4  0 3 0  2 0 5 
عمومی امور مدیریت 5  0 4 0 2 6 6 18 
پرخطر رفتارهاي و اعتیاد تحقیقات مرکز 6  0 0 0 0 0 0 0 
هوا آلودگی تحقیقات مرکز 7  0 0 0 0 0 1 1 
مفاصل و استخوان بازسازي تحقیقات مرکز 8  0 1 0 0 0 1 2 
عروق و قلب بیماریهاي از پیشگیري تحقیقات مرکز 9  0 0 0 0 0 1 1 
محیط بهداشت تکنولوژي تحقیقات مرکز 10  0 0 0 0 0 1 1 
چشم تحقیقات مرکز 11  0 0 0 1 0 2 3 
اندمترویوز و زنان تحقیقات مرکز 12  0 0 1 0 0 0 1 
مصدومیت و سوانح تحقیقات مرکز 13  0 0 0 0 0 2 2 
جمعیت سالمت و پیشگیري طب تحقیقات مرکز 14  0 1 0 1 0 2 4 
کار طب تحقیقات مرکز 15  0 1 0 0 2 1 4 
اسکلتی عضالنی عصبی تحقیقات مرکز 16  0 0 0 0 0 1 1 
سالمت اقتصاد و مدیریت علوم تحقیقات مرکز 17  0 0 0 0 1 2 3 
متابولیسم و ریز درون غدد تحقیقات مرکز 18  0 0 0 0 0 2 2 
جمجمه قاعده تحقیقات مرکز 19  0 0 0 0 0 2 2 
پرتو بیولوژي تحقیقاتی مرکز 20  0 0 0 0 0 0 0 
درد تحقیقات مرکز 21  0 0 0 0 0 1 1 
سوختگی تحقیقات مرکز 22  0 1 0 1 1 0 3 
کولورکتال تحقیقات مرکز 23  0 0 0 0 1 1 2 
پزشکی علوم آموزش مرکزتحقیقات 24  0 1 0 0 0 0 1 
تهاجمی کم هاي جراحی مرکزتحقیقات 25  0 0 0 0 1 22 23 
رازیی دارویی علوم مرکزتحقیقات 26  1 1 0 2 0 1 5 
ایمونولوژي مرکزتحقیقات 27  0 1 0 0 0 1 2 
سرطان شناسی آسیب مرکزتحقیقات 28  0 0 0 0 2 0 2 
روان بهداشت مرکزتحقیقات 29  0 1 0 0 0 4 5 
کار بهداشت مرکزتحقیقات 30  0 3 0 1 0 3 7 
کودکان عفونی بیماریهاي مرکزتحقیقات 31  0 0 0 1 1 0 2 
وکبد گوارش بیماریهاي مرکزتحقیقات 32  0 1 0 0 1 0 2 



  1396واحدمحل خدمت و نوع استخدام سالهاي معاونت تحقیقات و فناوري  به تفکیک آمار کارکنان غیر هیأت علمی حوزه– 4جدول ادامه 

 واحد محل خدمت ردیف

 مدرك تحصیلی
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اعصاب علوم مرکزتحقیقات 33  0 1 0 0 0 4 5 
فیزیولوژي مرکزتحقیقات 34  0 1 0 0 0 2 3 
وسروگردن وبینی وگلو گوش مرکزتحقیقات 35  1 2 0 5 1 2 11 
پرستاري مراقبتهاي مرکزتحقیقات 36  0 0 0 1 1 2 4 
میکروبی مقاومت مرکزتحقیقات 37  0 0 0 3 1 2 6 
ومولکولی سلولی علوم مرکزتحقیقاتی 38  0 4 0 2 2 3 11 
و اسالمی ،طب پزشکی تاریخ مطالعات موسسه 39  10 0 5 3 0 2 0 مکمل 
اورژانس مدیریت تحقیقات مرکز 40  0 0 0 0 0 0 0 
کودکان نمو و رشد تحقیقات مرکز 41  0 0 0 0 0 0 0 
میکروبی بیوتکنولوژي تحقیقات مرکز 42  0 0 0 0 0 0 0 
معنوي سالمت تحقیقات مرکز 43  0 0 0 0 0 0 0 
سالمت ارتقا تحقیقات مرکز 44  0 0 0 0 0 0 0 
بیمارستانی مدیریت تحققات مرکز 45  0 0 0 0 0 0 0 
توانبخشی تحقیقات مرکز 46  0 0 0 0 0 0 0 
رشد مرکز 47  0 1 0 0 0 0 1 
تجربی مطالعات مرکز 48  0 0 0 0 2 2 4 
تحقیقاتی جامع آزمایشگاه 49  0 1 0 0 0 5 6 

 231 91 42 27 3 66 2 مجموع
 
 
 

  1396سال دانشگاه در پژوهشی هايفعالیت ارزشیابی به مربوط اطالعات  -5جدول 

 موضوع علوم پزشکی ایران دانشگاه

 هاي مصوب (میلیون ریال)کل بودجه طرح 130,000,000,000

 هاي منطبق با اولویت (میلیون ریال)بودجه طرح 117,000,000,000

 نسبت بودجه پژوهشی دانشگاه به بودجه کل دانشگاه %1

 هاي مصوب به بودجه پژوهشی دانشگاهنسبت بودجه طرح 70%

 
 

  



 1396سال  ها در مراحل مختلف درد طرحعملکرد مدیریت امور تحقیقات دانشگاه از نظر تعدا -6جدول

 تعداد عنوان ردیف

 1100 هاي مصوبطرح 1

 757 هاي منعقد شدهقرارداد 2

 2226 هاي در حال اجراطرح 3

 614 هاي خاتمه یافتهطرح 4

 
 

  1396هاي کتابخانه مرکزي طی سالمهمترین فعالیت  -7جدول 

 تعداد عنوان

 143159 میزان مراجعه به کتابخانه

 24000 راهنمایی جهت استفاده از اینترنت

 10521 ارائه خدمات اطالعات گزینشی

 6150 هاي الکترونیکیآموزش استفاده از بانک

 15000 استفاده کنندگان از جستجوي اینترنتی

 1500 میزان افزایش کتاب

 835 میزان افزایش مجله

 
 

  



 1396هاي برگزار شده در کتابخانه مرکزي دانشگاه طی سال اسامی کارگاه -8جدول 
 واحد برگزار کننده تعداد دوره عنوان کارگاه

scopus 1 کتابخانه 

 کتابخانه 1 هیجانی کنترل:  روانشناختی ارتقا و سالمت مطالعه

END NOTE 1 کتابخانه 

 کتابخانه 1 ) پوینت پاور(  الکترونیکی محتواي تولید

 کتابخانه Camptesia( 1( الکترونیکی محتواي تولید

 کتابخانه 1 آذرخش پارس

 کتابخانه 2 الکترونیک منابع جستجوي

 کتابخانه 1 سنجی علم بر تاکید با الکترونیک منابع جستجوي

 کتابخانه WOS , Scopus 1  اطالعاتی هاي پایگاه

 کتابخانه روزه) 3(  2 مند نظام مرور

 علم سنجی روز) 6(  3 آن با آماري و آنالیز R افزار نرم با آشنایی

 علم سنجی 1 نویسی مقاله

 سنجی علم 2 کیفی پژوهش در شناسی روش

 سنجی علم 1 علمی هیات اعضاي براي علمی نویسی مقاله اصول

 سنجی علم 1 علمی هیات اعضاي براي سنجی علم

 سنجی علم 1 علمی هیات اعضاي براي علمی مقاله انتشار اصول

 سنجی علم 1 پژوهش در اخالق

 آموزش ضمن خدمت search strategy 1و متون بررسی

 خدمت ضمن آموزش 1 متاآنالیز و سیستماتیک مرور

 خدمت ضمن آموزش 1 آزمایشگاه در ایمنی مدیریت

 خدمت ضمن آموزش 1 مقدماتی نویسی مقاله

 خدمت ضمن آموزش 1 سنجی علم شاخص هاي

 خدمت ضمن آموزش 1 مقدماتی آماري آنالیز

 آموزش ضمن خدمت 1 آنالیز آماري پیشرفته

 خدمت ضمن آموزش 1 تحقیق در اخالق

 خدمت ضمن آموزش HPLC 2 دستگاه با کار و  کروماتوگرافی اصول

 خدمت ضمن آموزش SPSS 1 آموزش

 خدمت ضمن آموزش 1 حریق اطفاء

 خدمت ضمن آموزش 1 پژوهشی محصوالت سازي تجاري

 خدمت ضمن آموزش 1 آزمایشگاهی تجهیزات کیفیت تضمین

 خدمت ضمن آموزش 1 نشر

 
  



  1396سال طی دانشگاه مرکزي کتابخانه در شده برگزار هايکارگاه اسامی -8 جدولادامه 

 واحد برگزار کننده تعداد دوره عنوان کارگاه

 خدمت ضمن آموزش 1 آزمایشگاه در کاربردي مستندسازي

 خدمت ضمن آموزش 1 پروژه مدیریت

 خدمت ضمن آموزش 1 تحقیقاتی آزمایشگاه در مدیریت

 خدمت ضمن آموزش 1 پژوهش چرخه مدیریت

 خدمت ضمن آموزش 1 )فنون و اصول( گرنت جذب

 خدمت ضمن آموزش 1 سنتی طب کلیات

 خدمت ضمن آموزش 1 ها آشامیدنی و ها خوردنی

 خدمت ضمن آموزش 1 هوا نفسانی، اعراض استفراغ، و احتباس

 خدمت ضمن آموزش 2 1مقاالت انگلیسی ویراستاري

 خدمت ضمن آموزش 1 ورزش بیداري، و خواب

 خدمت ضمن آموزش 1 نمونه حجم محاسبه و گیري نمونه

 خدمت ضمن آموزش stata 1 آموزش

 خدمت ضمن آموزش 1 پرسشنامه طراحی

 خدمت ضمن آموزش 1 نویسی پروپوزال

 
 

 1396هاي ثبت شده در سال آمار تعداد پایان نامه -9  جدول
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 488 4 3 1 21 30 67 9 15 37 12 289 تعداد

 
 سایر فعالیت هاي انجام شده:

 دیجیتال سازي پایان نامه هاي کتابخانه مرکزي دانشگاه و آپلود فایلها در نرم افزار .1
 ایجاد، طراحی و تکمیل پورتال کتابخانه مرکزي و کتابخانه هاي تابعه .2
 تغییر نرم افزار کتابخانه و کانورت اطالعات .3
 تهیه دستنامه ورود اطالعات پایان نامه ها در نرم افزار جدید .4
 جلد کتاب  6000سازماندهی کتابهاي کتابخانه فرهنگی و راه اندازي سرویس دهی این کتابخانه با  .5
 ارائه خدمات کتاب درمانی و برگزاري کارگاههاي متعدد .6
 خرید متمرکز کتاب براي تمام کتابخانه هاي دانشگاه .7
 نظارت بر سازماندهی منابع کتابخانه هاي تابعه بر اساس درخواستآموزش و  .8
 تشکیل کمیته نظارت بر کتابخانه هاي تابعه و بازدید و تهیه گزارش .9

  



 
 1396دانشگاه در سال  تخصصی مجالت علمی نمایه سازي فهرست و مشخصات -  10جدول
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 ∗  ∗ ∗  ∗   ∗    7051-2228 مجله علوم پزشکی رازي 1

2 Medical Journal of The 
Islamic Republic of Iran 

2251-6840  ∗  ∗   ∗    ∗ ∗ 

 ∗ ∗ ∗   ∗     ∗  7493-2228 پژوهشی سالمت کار ایرانمجله علمی  3

4 Basic and Clinical 
Neuroscience Journal 

2228-7442 ∗ ∗     ∗     ∗ 

5 Journal of Minimally 
Invasive Surgical Sciences 

2251-7030       *    * * 

 ∗   ∗  ∗       5931-2008 نشریه پرستاري ایران 6

7 Research in Cardiovascular 
Medicine 

2251-9580       ∗     ∗ 

 ∗     ∗   ∗    6659-2228 بیهوشی و درد فصلنامه علمی 8

9 
Iranian Journal of 
Pharmacology & 

Therapeutic 
1735-2657             

10 
    پژوهشی روانپزشکی،  -علمی فصلنامه

 روانشناسی بالینی و بهداشت روان
 

2228-7515            ∗ 

11 
مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی،طب اسالمی 

              و مکمل

 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗       1219-2008 نشریه مدیریت سالمت 12

13 International Journal of 
Hospital Research 

2251-8940       ∗    ∗ ∗ 

14 Shafa Orthopedic Journal 2383-4315       ∗    ∗ ∗ 

15 Journal of Client-Centered 
Nursing Care 

2476-4132             

 
  



 1396طی سالکشور  ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکیمراکز تحقیقاتی شرکت داده شده در طرح  - 11جدول 

 زمینه فعالیت نوع مرکز تحقیقاتی

 تعداد مراکز دانشگاه
 در ارزشیابی

 مجموع تعداد

 ايداراي ردیف مستقل بودجهمراکز 
 2 2 بالینی

 1 1 علوم پایه پزشکی
اي با بیش از سه سال فعالیت مراکز فاقد ردیف مستقل بودجه

 رسمی
 14 14 بالینی

 10 10 علوم پایه پزشکی
اي با یک تا سه سال فعالیت مراکز فاقد ردیف مستقل بودجه

 رسمی
 10 10 بالینی

 9 9 علوم پایه پزشکی
اي با کمتر از یک سال فعالیت مراکز فاقد ردیف مستقل بودجه

 رسمی
 0 0 بالینی

 0 0 علوم پایه پزشکی

 مراکز تحقیقاتی غیردولتی وابسته با فعالیت رسمی
 5 5 بالینی

 1 1 علوم پایه پزشکی

 مجموع
 31 31 بالینی

 21 21 علوم پایه پزشکی
 
 
 

 1396تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات خارجی و داخلی تحت پوشش بانکهاي اطالعاتی معتبر در سال  -12جدول 

 مجموع مقاالت نام بانک اطالعاتی

 3820 کل مقاالت

*  در رتبه بندي جدید تقسیم بندي داخلی و خارجی و معتبر و نامعتبر نداریم و صرفا مقاالت 
 گرفته می شود.معتبر ارائه شده در نظر 

 
 1396سال قیقات بالینی موجود در دانشگاه نام و تلفن مراکزتوسعه تح - 13جدول

 تلفن سال راه اندازي نام مرکز ردیف

 1394 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان اکبرآبادي 1
داخلی  55632277
282 

 66554785 1390 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) 2

 82141795 1389 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فیروزگر 3

 23046253 1395 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علی اصغر 4

 

  



  

 1396سال  در بالینی تحقیقات توسعه واحدهاي امور واحد فعالیتهاي

 دانشگاه بالینی تحقیقات توسعه واحدهاي کشوري ارزیابی مستندات بررسی، ، گرداوري .1
 دانشگاه در بالینی تحقیقات توسعه واحد اندازي راه مستندات بررسی، ، گرداوري .2
 واحد پژوهشی شوراي اعضاي و رئیس ابالغ صدور .3
 جدید واحد سازمانی وابستگی اعالم .4
 واحدها وبسایت بررسی .5
 واحدها در اپیدمیولوژي مشاور بکارگیري به مربوط اقدامات .6
 واحدها از مشاوران کار گواهی اخذ .7

  
  1396تحصیلی در سالآمارکارکنان مرکزتوسعه تحقیقات بالینی برحسب مدرك  -14جدول 

 تعداد نوع استخدام
 1 رسمی-متخصص بیهوشی-دکتري
 1 رسمی-متخصص بیهوشی-دکتري
 1 قراردادي-نرم افزار کامپیوتر -لیسانس

 1 قراردادي-روانشناسی -فوق لیسانس
 1 مترجمی زبان انگلیسی رسمی -لیسانس

 3 دانشجو-رزیدنت پزشکی اجتماعی
 4 دانشجو-اپیدمیولوژي -فوق لیسانس

 1 رسمی-متخصص نفرولوژي-دکتري
 1 رسمی-دکتري آمار زیستی

 1 رسمی-جراحی کولورکتال-دکتري
 1 رسمی-متخصص بیهوشی-دکتري

 1 رسمی-دکتري اخالق پزشکی
 
 

 1396همکار مرکزتوسعه تحقیقات بر حسب نوع تخصص در سالآمار مشاورین  - 15جدول

 تعداد نوع تخصص
 1 متخصص بیهوشی

 1 لیسانس نرم افزار کامپیوتر
 1 فوق لیسانس روانشناسی

 1 لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
 3 رزیدنت پزشکی اجتماعی
 4 فوق لیسانس اپیدمیولوژي

 1 متخصص نفرولوژي
 1 دکتري آمار زیستی

 1 دکتري اخالق پزشکی
 1 ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی

 
  



 1396وضعیت مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانها در ارزیابی سال -16جدول 
 اکبرآبادي علی اصغر رسول اکرم فیروزگر 

 1 6 4 6 تعداد مشاور
 25 16 45 50 فضاي فیزیکی

 بلی بلی بلی بلی بروزرسانی وبسایت
 1 - 21 11 تعداد کارگاههاي برگزار شده

 - - - - بانک داده هاي پژوهشی
 - 8 14 6 تعداد مقاالت منتشر شده با نام واحد

 4 3 7 - اقدامات نواورانه
 

 

 1396 سال در تحقیقاتی آزمایشگاههاي انسانی و فیزیکی منابع آمار  -  17جدول
 17 تعداد آزمایشگاههاي مراکز تحقیقاتی دولتی

 3 تعداد آزمایشگاههاي مراکز تحقیقاتی خصوصی
-مرکز مطالعات تجربی-تعداد آزمایشگاههاي تحقیقاتی خارج از مراکز تحقیقاتی(کلین روم

 3 آزمایشگاه جامع)

 730 تعداد اقالم تجهیزات آزمایشگاهی کل مراکز
 160 تعداد انواع تجهیزات آزمایشگاهی کل مراکز

 28 با  پست کارشناس آزمایشگاهنیروي انسانی آزمایشگاهی 
 6 96تعداد آزمایشگاههاي راه اندازي شده/بازسازي شده در سال 

 
 1396فعالیتهاي واحد امور آزمایشگاههاي تحقیقاتی در سال    -  18جدول

 اخذ مجوز راه اندازي شبکه آزمایشگاههاي تحقیقاتی
 تعدادي از تجهیزات آزمایشگاهی کل مراکز تحقیقاتی  sopتهیه

 بروزرسانی تهیه فرم هاي کنترل کیفی تعدادي از تجهیزات آزمایشگاهی مراکز
 کل مراکز تحقیقاتی (pmq)بروزرسانی بانک اطالعات تجهیزات آزمایشگاهی

 بروزرسانی لیست خدمات آزمایشگاهی تحقیقاتی قابل ارائه در شبکه آزمایشگاهی
 گردآوري و بررسی و تصویب تعرفه خدمات آزمایشگاهی تحقیقاتی در هیات امناء
 گردآوري و بررسی و تصویب خدمات آزمایشگاهی تحقیقاتی قابل ارائه به دیگران

 انتقال تجهیزات پزشکی مازاد مراکز به مراکز تحقیقاتی متقاضی 
 نیازسنجی آموزشی آزمایشگاههاي تحقیقاتی

 آموزشی آزمایشگاهی برگزاري دوره 
 پایش آزمایشگاههاي تحقیقاتی

 برگزاري کمیته تجهیزات جهت بررسی درخواستهاي خرید تجهیزات آزمایشگاهی
 تهیه پیش فاکتور تجهیزات پزشکی از شرکتهاي مربوطه

 شرکت در جلسات معاونت غذا و دارو در خصوص تجهیزات پزشکی
 شرکت در جلسات آزمایشگاه مرجع سالمت

 تدوین و پیگیري برنامه عملیاتی مشترك و اختصاصی 
 پیگیري تهیه سامانه شبکه آزمایشگاهی

انجام تمام فرایندهاي مربوط به بروزرسانی اطالعات شناسنامه اي تجهیزات پزشکی و انتقال و 
 اسقاط و تعمیر آنها

 pmqمایندگان بررسی و رفع ایرادات کد اموال تجهیزات پزشکی به همکاري امین اموال و ن

 



 9613 سال در آزمایشگاه واجد دولتی تحقیقاتی مراکز  -19 جدول

 ی دولتی واجد آزمایشگاهنام مرکز تحقیقات ردیف

 مطالعات تاریخ پزشکی طب اسالمی و مکمل 1

 سوختگی 2

 بیماریهاي عفونی اطفال 3

 گوش، گلو، بینی، جراحی سر و گردن 4

 مقاومتهاي میکروبی 5

 بیماریهاي گوارش و کبد 6

 غدد درون ریز و متابولیسم 7

 ایمونولوژي 8

 آزمایشگاه جامع تحقیقاتی 9

 آسیب شناسی سرطان 10

 سلولی و مولکولی 11

 علوم اعصاب 12

 علوم دارویی رازي 13

 فیزیولوژي 14

 مرکز مطالعات تجربی و مقایسه اي 15

 آزمایشگاه کوهورت کارکنان 16
 
 

 1396در سال  اجد آزمایشگاه تحت پوشش دانشگاهکز تحقیقاتی خصوصی وامر  -20جدول 

 نام مرکز تحقیقاتی خصوصی واجد آزمایشگاه ردیف

 باروري و ناباروري بیمارستان صارم 1

 روشهاي پیشرفته و کم تهاجمی پارس 2

 استراتژي کنترل دخانیات 3

 



 �د�یت ��� ر�ی �ود� وپا�ش �مل��د 
 
 

 سایت مدیریت بودجه دانشگاه -1جدول

http://bgm.iums.ac.ir 

 
 

 1396آمار کارکنان شاغل در مدیریت بودجه برحسب مدرك تحصیلی در سال  -2جدول

ترا مدیریت بودجهواحدهاي  ردیف
دک
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 2 0 0 0 0 2 0 )گروه بودجه (تملک دارائی هاي سرمایه اي 1
 5 0 1 0 2 2 0 )گروه بودجه (بهداشت ودرمان 2
 4 0 1 0 2 1 0 )و پژوهش بودجه (آموزشگروه  3
 4 1 0 0 0 2 1 مدیریت 4

 15 1 2 0 4 7 1 مجموع
 
 

 1396آمار کارکنان شاغل در مدیریت  بودجه  برحسب نوع استخدام در سال  -3جدول

 واحدهاي مدیریت  بودجه ردیف
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گروه بودجه (تملک دارائی هاي سرمایه  1
 2 0 0 1 0 1 0 )اي

 5 0 1 1 0 3 0 )ودرمانگروه بودجه (بهداشت  2
 4 0 1 1 0 2 0 و پژوهش) بودجه (آموزشگروه  3
 4 0 1 0 0 3 0 مدیریت 4

 15 0 3 3 0 9 0 مجموع

 
  



 

 1396نرم افزارهاي مورد استفاده در مدیریت بودجه دانشگاه    -4جدول 

 سیستم حسابداري روزآمد

 
 

 1396فرایندهاي مدیریت بودجه دانشگاه   - 5جدول 
  1395و اصالحیه  1396تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی مصوب  1
 1397تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادي سال  2
 1396تهیه و تنظیم تفاهم نامه هاي یکساله  3
 صدور تخصیص ردیف هاي متمرکز و بازنشستگان 4
 پایش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته به واحدها 
 طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي ملی و استانیتهیه و تنظیم موافقتنامه هاي  5
 صدور تخصیص طرح هاي تملک دارائی هاي سرمایه اي ملی ،استانی و متمرکز وزارت متبوع 6
 بازدید از پروژه هاي در دست اجرا در دست اجرا در معیت کارشناسان سازمان مدیریت و وزارت متبوع 7
 عملیاتی دانشگاه در مدیریت بودجهاستقرار دبیرخانه دائمی برنامه  8
 برنامه عملیاتی دانشگاهو پایش تدوین  9

 
 1396موافقتنامه هاي مدیریت بودجه دانشگاه    -6جدول 

 مورد 19مبادله موافقتنامه طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي استانی 

 مورد 11مبادله موافقتنامه طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي ملی 
 

 1395عناوین بودجه  -7جدول 

 عنوان بودجه محل بودجه
 بودجه عمومی
 ( میلیون ریال)

 بودجه اختصاصی
 ( میلیون ریال)

بخش بهداشت 
 و درمان

 12,360,000 3,160,953 بودجه مصوب
 0 0 بودجه متمم / افزایش سقف

 12,360,000 3,160,953 جمع سقف
 8,181,793 2,932,479 دریافتی از خزانه / درآمد تحقق یافته

 66 93 درصد تحقق

بخش آموزش 
 عالی

 265,000 1,964,857 بودجه مصوب
 1,324 0 بودجه متمم / افزایش سقف

 266,324 1,964,857 جمع سقف
 179,976 1,393,827 دریافتی از خزانه / درآمد تحقق یافته

 67 71 درصد تحقق

 بخش پژوهشی

 2,300 61,745 بودجه مصوب
 0 0 بودجه متمم / افزایش سقف

 2,300 .61,745 جمع سقف
 1,266 26,597 دریافتی از خزانه / درآمد تحقق یافته

 55 43 درصد تحقق

 

 



 ��ول اداری �د�یت �و��ه سازمان و
 
 

 دانشگاه توسعه سازمان و تحول اداريسایت مدیریت   -1جدول 

http://vcodac.iums.ac.ir 

 
 

 1396برحسب مدرك تحصیلی در سال  توسعه سازمان و تحول اداريآمار کارکنان شاغل در مدیریت  - 2جدول

ترا توسعه سازمان وسرمایه انسانی واحدهاي ردیف
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 کل

 1 0 0 0 0 1 0 سازمان و تحول اداريمدیریت توسعه  1

 1 0 0 0 0 1 0 معاون مدیریت 2

 1 0 1 0 0 0 0 مسئول دفتر 3

 4 0 0 0 1 3 0 اداره آموزش وتوسعه کارکنان و مدیران 4

 3 0 0 0 0 2 1 گروه سیستم ها و روشها 5

 3 0 0 0 1 2 0 گروه مهندسی سازمان 6

 3 0 0 0 2 1 0 گروه مهندسی مشاغل 7

 16 0 1 0 4 10 1 مجموع

 
 

  



 

 1396برحسب نوع استخدام در سال  تحول اداري توسعه سازمان وآمار کارکنان شاغل در مدیریت  - 3جدول

 توسعه سازمان و تحول اداريواحدهاي  ردیف
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 کل

 1 0 0 0 0 1 0 سازمان و تحول اداريمدیریت توسعه  1

 1 0 0 0 0 1 0 معاون مدیریت 2

 1 0 0 0 0 1 0 مسئول دفتر 3

 4 0 0 1 0 3 0 اداره آموزش وتوسعه کارکنان و مدیران 4

 3 0 0 0 0 3 0 گروه سیستم ها و روشها 5

 3 0 0 0 0 3 0 گروه مهندسی سازمان 6

 5 0 0 0 0 3 0 گروه مهندسی مشاغل 7

 16 0 0 1 0 15 0 مجموع

 
 1396دانشگاه سال  توسعه سازمان و تحول ادارينرم افزارهاي مورد استفاده در مدیریت   -4جدول 

 نرم افزار چارگون 1

 نرم افزار پرسنلی 2

 نرم افزار تشکیالت 3

 نرم افزار جام 4

 نرم افزار نظام پیشنهادات 5
 

 1396دانشگاه سال  توسعه سازمان و تحول اداريسامانه الکترونیک در مدیریت  - 5جدول 

 سامانه رشد وزارت بهداشت  1

 )OPسامانه جامع مدیریت عملکرد وزارت بهداشت ( 2

 سامانه یکپارچه مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان (تسما) 3

 )HOPسامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی وزارت متبوع ( 4

 سامانه جامع پژوهشیار 5

 سامانه نقل و انتقاالت  6

 سامانه ساختار نرم نگاران  7

 سامانه مهندسی مشاغل 8

 سامانه ارتقاي خبره و عالی 9
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35%

9%

نفرساعت آموزشی 

شغلی  

مدیریتی  

عمومی 

توجیھی بدو استخدام  

 آ�وزش و�و��ه کار�نان و �د�ان اداره
 مهمترین اقدامات: 

 ) یادگیري بصورت دستی براي اولین بار در سطح واحدهاي محیطی دانشگاه. 2انجام اثربخشی سطح ( .1

 برگزاري دوره هاي الکترونیکی بصورت مولتی مدیا براي اولین بار در بین دانشگاههاي علوم پزشکی کشور  .2

 

 1396نفر ساعت آموزشی سال   - 6جدول 

 عمومی مدیریتی شغلی ردیف
توجیهی بدو 

 استخدام
 مجموع

1 433649 10229 271317 68950 784145 
 

 1396نفر ساعت آموزشی سال   - 1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396سرانه کل آموزشی کارکنان و مدیران سال   - 7جدول 
 سرانه مدیران سرانه کارکنان ردیف

1 82 34 
 

  



 

 
 1396سرانه کل آموزشی کارکنان و مدیران سال   - 2نمودار

 
 1396مجموع دوره هاي آموزشی برگزار شده سال   - 8جدول 

تعداد کل دوره هاي برگزار  غیر حضوري  حضوري  ردیف
 شده 

1 1468 42 1510 
 

 1396مجموع دوره هاي آموزشی برگزار شده سال   - 3نمودار

 

 

 

  

سرانھ کارکنان
٧١%

سرانھ مدیران
٢٩%

سرانه کارکنان و مدیران

97%

3%

سرانه کارکنان و مدیران 

حضوري  

غیر حضوري  



 

 

 1396ادامه کلیه امور انجام شده سال   - 9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد عنوان ردیف
 6 برگزاري دوره هاي آموزشی بدو انتصاب مدیران 1

 4 کارکنانبرگزاري دوره هاي توجیهی بدو خدمت  2

 1510 برگزاري دوره هاي  آموزشی کارکنان 3

 3 برگزاري جلسات رابطین آموزشی 4

 1504 انتقال دوره هاي آموزشی به شناسنامه کارکنان 5

 714 انجام نیازسنجی آموزشی کارکنان و استخراج عناوین  دوره هاي آموزشی 6

 3 مجوز برگزاري دورهبرگزاري کمیته آموزش به منظور تصمیم گیري و صدور  7

 قرارداد 2 برقراري قرارداد پشتیبانی نرم افزار آموزش ضمن خدمت کارکنان 8

 40 برگزاري کالسهاي مدیران میانی 9

 27 برگزاري کالسهاي مدیران پایه 10

 نفر 303 تکمیل بانک اطالعاتی مدیران دانشگاه 11

 60 تکمیل بانک اطالعاتی رابطین آموزشی 12

 20 خرید  دوره آموزشی چند رسانه اي شغلی و عمومی 13

 4 دوره شغلی) 3-دوره عمومی 1برگزاري دوره آموزشی چند رسانه اي ( 14

 4 بازدید و پایش عملکرد رابطین آموزشی در مراکز  واحدهاي تحت پوشش 15

 دوره 4 برگزاري دوره مقدماتی آموزش قوانین و مقررات استخدامی ویژه کارگزینان 16

ثبت نام از از پرسنل کارگزینی در آزمون مقدماتی مجموعه قوانین و مقررات اداري و استخدامی از طریق  17
 نفر 130 سامانه رشد



 

 ��وه ����م � و رو�ھا:
 1396گزارش عملکرد گروه سیستم ها و روشها در سال  -10جدول 

 
 

 

 96سال  اقدامات انجام شده عنوان فعالیت ردیف

 نظام پیشنهادات  1

 بررسی اولیه کلیه پیشنهادات ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه به عنوان دبیرخانه مرکزي
 طراحی و تدوین فرم آسیب شناسی نظام پیشنهادات

اجرایی نظام پیشنهادات تهیه گزارش مقایسه اي دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با دستورالعمل 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 تاکنون 1393تهیه گزارش آسیب شناسی استقرار نظام پیشنهادات در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از سال 

برنامه عملیاتی  2
op 

 اقدامات مدیریت هاي حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابعبرگزاري جلسات متعدد جهت تهیه و تدوین پروژه ها و 
 ثبت پروژه ها و اقدامات مدیریت هاي معاونت توسعه مدیریت و منابع در سامانه مدیریت عملکرد وزارت بهداشت

 ارسال برنامه زمانبندي پایش پروژه هاي تاشش به مدیریت هاي معاونت توسعه مدیریت و منابع
 تی تا شش (پروژه ها و اقدامات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع) به صورت ماهیانهپایش برنامه هاي عملیا

ساس بند        شگاه بر ا سعه مدیریت و منابع دان صورت ماهانه به معاونت محترم تو صوبه هجدهمین   6گزارش انحراف پروژه ها و اقدامات به  م
 9/6/95جلسه شوراي مدیران مورخ 

ــرفت  ــی و پنجمین   ماهه پروژه ها 8گزارش پیش ــگاه جهت ارائه در س ــعه مدیریت و منابع دانش ــالحی به معاونت محترم توس و اقدامات اص
 اصفهان)-96همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع کشور (اول و دوم آذرماه 

 به معاونت توسعه مدیریت و منابع  1396گزارش اتمام،پیشرفت و عدم پیشرفت پروژه ها و اقدامات اصالحی سال 
 تدوین چالشهاي برنامه ریزي عملیاتی و ارائه راه کار پیشنهادي

شت، درمان و آموزش        سالمت و اهداف ابالغی مقام عالی وزارت بهدا ست محترم جمهوري در نظام  سانی محورهاي اولویت دار ریا اطالع ر
 پزشکی در دولت دوازدهم به مدیریت هاي معاونت توسعه

سال اهداف کلی و کمی در حوزه م  شکی جهت اعالم نظر به مدیریت      ار شت، درمان و آموزش پز سعه مدیریت و منابع وزارت بهدا عاونت تو
 هاي معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

سال) توسط مدیریت هاي معاونت توسعه و پیشنهاد حذف و اضافه  5تدوین اهداف کلی و کمی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع (در طی 
 م شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاهداف اعال

 بررسی، اصالح و ارسال اهداف کمی حوزه معاونت توسعه دانشگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پژوهشیار 3

 بررسی طرحهاي ارسالی به کمیته معاونت توسعه مدیریت و منابع 
 شده به اعضاي کمیته پژوهشی جهت تائید و امتیاز دهیارسال طرحهاي بررسی 

 ارسال طرحهاي تائید شده به معاونت پژوهشی
 تکمیل فرم جمع آوري اطالعات کمیته هاي پژوهشی معاونت

در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  HSRمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بعنوان کمیته منتخب و برتر  HSRانتخاب کمیته 
  درمانی ایران

4 

ارزیابـی عملکـرد 
دستگاه هاي 

اجـرایی 
(جشـنواره شهید 

 رجایی)

 اطالع رسانی شاخص هاي عمومی و اختصاصی ابالغی ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی به معاونتها و مدیریت هاي مربوطه
 مربوطه در خصوص معرفی نماینده جهت تکمیل شاخص هاي عمومی و اختصاصیمکاتبه با معاونتها و مدیریت هاي 

 تدوین برنامه زمانبندي ثبت اطالعات در فرآیند ارزیابی عملکرد شاخص هاي عمومی و اختصاصی دستگاه هاي اجرایی
 و مدیریت ها  اطالع رسانی آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد به همراه آدرس سامانه، کاربري و رمز عبور به معاونتها

صی،             صا شهید رجایی) به تفکیک محورهاي عمومی و اخت شنواره  ستگاه هاي اجرایی (ج سامانه مدیریت عملکرد د گزارش گیري جامع از 
 معیارها و زیر معیارهاي ارزیابی

 د)تدوین فرم آسیب شناسی جشنواره شهید رجایی (نقاط قوت، نقاط ضعف، نقاط قابل بهبود و پروژه هاي قابل بهبو
 ارسال فرم آسیب شناسی جشنواره شهید رجایی مدیریت هاي معاونت توسعه و کلیه معاونت هاي دانشگاه

 گرد آوري و بررسی تحلیل آسیب شناسی دریافتی از معاونت ها و مدیریت ها به منظور برنامه ریزي در جهت بهبود عملکرد
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طرح هاي ثبت 
شده

طرح هاي بررسی 
شده

طرح هاي تصویب 
شده

طرح هاي تصویب 
نشده

طرح هاي ارسالی 
به مجري جهت 

اصالح

طرح هاي ارسالی 
به معاونت پژوهشی

 1396نام شده در سامانه نظام پیشنهادات در سال نسبت پیشنهادات ثبت شده به کل کاربران ثبت  -11جدول 

تعداد کارکنان ثبت نام شده در سامانه نظام  تعداد پیشنهادات ردیف
 نسبت پیشنهادات

1 302 12992 2,32 
 

 1396نسبت پیشنهادات بررسی شده به کل پیشنهادات ثبت شده در سال  -12جدول
 درصد عنوان ردیف

 75,50 به کل پیشنهادات ثبت شدهنسبت پیشنهادات بررسی شده  1

 

نتایج بررسی طرحهاي ثبت شده در سیستم پژوهشیار حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در  -13جدول
 96سال 

طرح هاي ثبت 
 شده

طرح هاي بررسی 
طرح هاي تصویب  طرح هاي تصویب شده شده

 نشده
طرح هاي ارسالی به 
 مجري جهت اصالح

به طرح هاي ارسالی 
 معاونت پژوهشی

7 7 4 3 3 4 

 

 نتایج بررسی طرحهاي ثبت شده در سیستم پژوهشیار حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه -4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 1396آمار تعداد پروژه ها و اقدامات اصالحی سال  -14جدول

 96تعداد اقدام سال 96 سال تعداد پروژه ردیف

1 53 2 



 

 1396تعداد پروژه ها و اقدامات اصالحی سال  -5نمودار

 

 1396درصد پیشرفت پروژه ها و اقدامات اصالحی تا پایان سال -15جدول

 اقدامات اصالحی روژه ها

 2 تعداد اقدامات 53 تعداد پروژه ها

 100 پیشرفت برنامه اقدامات 100 پیشرفت برنامه پروژه ها

 65 پیشرفت واقعی اقدامات 91,64 پیشرفت واقعی پروژه ها

 -35 انحراف اقدامات -8,36 انحراف پروژه ها

 

 1396درصد پیشرفت پروژه ها و اقدامات اصالحی تا پایان سال  -6نمودار
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 ��وه ��ند�ی سازمان:
 

 1396گزارش عملکرد گروه مهندسی سازمان  در سال  -16جدول

 

 
 

 

 

 نتیجه 96سال  اقدامات انجام شده عنوان فعالیت ردیف

 سیستم تشکیالت 1
اقدام در جهت برقراري ارتباط بین سیستم 

تشکیالت چارگون دانشگاه ونرم نگاران وزارت 
 متبوع

ساختار پیشنهادي  در دست اقدام از سوي شرکت 
چارگون طرحی گردیده و  تشکیالت مصوب در ساختار 

به منظور  پیشنهادي  توسط  گروه مهندسی سازمان 
ارتباط بین سیستم تشکیالت چارگون دانشگاه ونرم 

 نگاران وزارت متبوع  در دست بررسی می باشد.

 ساختار سازمانی ستاد دانشگاه  ساختار سازمانی 2

ساختار سازمانی ستاد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت 
و پس از ابالغ از سوي وزارت متبوع به معاونتهاي زیر 

و جایریزي نیروي انسانی نیز صورت مجموعه ابالغ 
پذیرفت. پستهاي سازمانی در سیستم ساختار سازمانی 

 چارگون و نرم نگاران تعریف گردید.

3 

 تشکیالت تفصیلی

برگزاري جلسات کارشناسی و بررسی اطالعات 
و آمار ثبت شده  در فرم سابنا ارسالی  از سوي 

 بیمارستانها

جایریزي نیروي انسانی با هماهنگی  امور اداري  
 3بیمارستان در تهران و  5بیمارستانها صورت پذیرفت 

 بیمارستان در شهرستان  

4 
برگزاري جلسات کارشناسی و بررسی اطالعات 
و آمار ثبت شده در فرم سابنا ارسالی از سوي 

 مراکز آموزشی و درمانی

مور اداري مراکز جاریزي نیروي انسانی با هماهنگی ا
 مرکز آموزشی ودرمانی 9آموزشی و درمانی جهت 

 

مرکز 2تدوین تشکیالت تفصیلی پیشنهادي 
تحقیقات ویک پژوهشکده وارسال از طریق 
اتوماسیون وسیستم جامع تشکیالت وزارت 

 متبوع

مرکز تحقیقات کولورکتال ومرکز تحقیقات بازسازي 
استخوان ومفاصل وپژوهشکده ایمونولوژي وبیماریهاي 

مقاومتهاي  –عفونی ( مرکز تحقیقات ایمونولوژي 
عفونی اطفال ) در وزارت متبوع تحت بررسی  –میکربی 

 می باشد

تصویب  نهایی تشکیالت مراکز تحقیقاتی از  5
 سوي وزارت متبوع 

مرکر تحقیقاتی جدیددر  12تشکیالت تفصیلی
ردیف سازمانی به به معاونت تحقیقات ابالغ 132قالب

گردید و پستهاي سازمانی در سیستم ساختار سازمانی 
 چارگون جایریزي گردید.



 

 1396گزارش عملکرد گروه مهندسی سازمان  در سال  -16جدولادامه 
 

  

 نتیجه 96سال  اقدامات انجام شده عنوان فعالیت ردیف

6 

تشکیالت 
 تفصیلی

 پایش بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی 
بیمارستان به  3مرکز آموزشی و درمانی و  2بازدید از 

منظور به روز رسانی تشکیالت اسمی ، دقت در ثیبت 
 تغییرات تشکیالتی 

بررسی در خصوص اختصاص پست به اعضاي  7
 هیات علمی (انتصابات ،نقل وانتقال،استخدام و..)

ف ، ابالغ و انتصاب اعضاي هیات فقره تایید اردی 25
 8 ساماندهی نیروي انسانیعلمی به منظور 

9 

بررسی در خصوص اختصاص پست به کارکنان 
(انتصاب ،تغییر عنوان ،نقل وانتقال ،استخدام 

)،بررسی در مورد انجام خدمات قانونی(مشمولین 
طرح)وانعقاد قراردادباکارکنان ،....) بر اساس شرح 

فعالیتها ي واحدبر اساس تشکیالت  وظایف وحجم
 مصوب

  820طرحی : 
  213استخدام 

  133نقل و انتقاالت  و انتصابات و تغییر عنوان 
 به منظور ساماندهی نیروي انسانی

ارائه گزارشات وتهیه آمار واطالعات حسب  تهیه گزارش 10
 دستورات صادره ازسوي مقامات ارشد

تصمیم گیري ها گزارش جهت کاربرد در   9به تعداد 
 از سوي مقاما ت ارشد

برگزاري  11
 جلسات آموزشی

برگزاري جلسات کارشناسی به منظور آموزش 
 کارکنان شاغل در امور اداري واحدهاي تابعه

جلسه  ایجاد هماهنگی با کارشناسان امور  9به تعداد 
اداري واحد هاي تابعه به منظورتسهیل در انجام 

 مربوطه



 ��وه ��ند�ی �شا�ل:
 به تفکیک واحد 96ارتقاهاي طبقه شغلی انجام شده در سال  - 17جدول 

  

 1396 نام واحد ردیف
 19 معاونت درمان 1
 10 یمعاونت بهداشت 2
 14 معاونت غذا و دارو 3
 35 معاونت توسعه مدیریت و منابع 4
 7 دانشجویی و فرهنگی معاونت 5
 11 معاونت تحقیقات و فن آوري 6
 7 معاونت آموزشی 7
 2 دانشکده پزشکی 8
 10 دانشکده پیراپزشکی 9
 5 دانشکده پرستاري و مامایی 10
 1 دانشکده بهداشت 11
 9 دانشکده علوم توانبخشی 12
 5 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 13
 15 رفتاري و سالمت رواندانشکده علوم  14
 7 بیمارستان شهداي هفتم تیر 15
 13 بیمارستان لوالگر 16
 42 بیمارستان شهداي یافت آباد 17
 1 بیمارستان شهید فهمیده 18
 2 شهریاربیمارستان امام سجاد(ع) 19
 1 بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم 20
 16 بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان 21
 2 بیمارستان فیروزآبادي 22
 2 مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص) 23
 30 مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س) 24
 4 مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر(ع) 25
 48 مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان 26
 42 مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادي 27
 44 آموزشی و درمانی شهید مطهري(سوانح سوختگی)مرکز  28
 5 مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد 29



 

 به تفکیک واحد 96ارتقاهاي طبقه شغلی انجام شده در سال  - 17ادامه جدول 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 به تفکیک واحد 96انجام شده در سال  )عالی و خبره ارشد، پایه،( رتبه ارتقاي - 18جدول 

  

 1396 نام واحد ردیف
 26 مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران 30
 5 انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم 31
 5 شبکه بهداشت و درمان شهریار 32
 14 شبکه بهداشت و درمان قدس 33
 19 شبکه بهداشت و درمان مالرد 34
 18 شبکه بهداشت و درمان بهارستان 35
 3 مرکز بهداشت غرب 36
 9 مرکز بهداشت شمالغرب 37
 9 حوزه ریاست 38
 517 جمع 

 جمع  96خبره و عالی 96 ارشد پایه و نام واحد ردیف

 12 9 3 معاونت درمان 1
 11 7 4 معاونت بهداشت 2
 8 6 2 معاونت غذا و دارو 3
 2 1 1 معاونت بین الملل 4
 19 13 6 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع 5
 10 5 5 معاونت دانشجویی و فرهنگی 6
 7 5 2 معاونت تحقیقات و فن آوري 7
 2 2 0 معاونت آموزشی 8
 6 6 0 دانشکده پزشکی 9
 4 1 3 دانشکده پیراپزشکی 10
 2 2 0 دانشکده پرستاري و مامایی 11
 2 1 1 دانشکده بهداشت 12
 5 3 2 دانشکده علوم توانبخشی 13
 4 0 4 اطالع رسانی پزشکیدانشکده مدیریت و  14
 7 3 4 دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان 15
 5 5 0 بیمارستان شهداي هفتم تیر 16
 16 14 2 بیمارستان لوالگر 17
 38 14 24 بیمارستان شهداي یافت آباد 18



 به تفکیک واحد 96انجام شده در سال  )عالی و خبره ارشد، پایه،( رتبه ارتقاي - 18ادامه جدول 

 

  

 جمع  96خبره و عالی 96 ارشد پایه و نام واحد ردیف
 7 6 1 بیمارستان شهید فهمیده 19
 12 12 0 بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم 20
 3 3 0 بیمارستان فیروزآبادي 21
 25 25 0 مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص) 22
 8 1 7 مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س) 23
 3 3 0 مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر(ع) 24
 29 3 26 شفایحیائیانمرکز آموزشی و درمانی  25
 35 16 19 مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادي 26

مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهري(سوانح  27
 سوختگی)

11 24 35 

 23 14 9 مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد 28
 15 4 11 مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران 29
 14 14 0 فیروزگرمرکز آموزشی و درمانی  30
 4 1 3 انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم 31
 15 15 0 شبکه بهداشت و درمان شهریار 32
 7 7 0 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم 33
 6 3 3 شبکه بهداشت و درمان قدس 34
 2 2 0 شبکه بهداشت و درمان مالرد 35
 16 2 14 شبکه بهداشت و درمان بهارستان 36
 15 15 0 مرکز بهداشت غرب 37
 18 12 6 مرکز بهداشت شمالغرب 38
 3 2 1 حوزه ریاست 39
 455 281 174 جمع 



 

 به تفکیک واحد 96اعمال مدرك تحصیلی انجام شده در سال  -19جدول 
 96سال  واحد نام ردیف

 3 معاونت درمان 1
 3 معاونت غذا و دارو 2
 10 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع 3

 2 معاونت دانشجویی و فرهنگی 4
 1 معاونت تحقیقات و فن آوري 5
 4 معاونت آموزشی 6
 6 دانشکده پزشکی 7
 2 دانشکده پیراپزشکی 8
 3 دانشکده پرستاري و مامایی 9
 2 دانشکده بهداشت 10
 1 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 11
 1 دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان 12
 6 بیمارستان شهداي هفتم تیر 13
 6 بیمارستان لوالگر 14
 2 بیمارستان شهداي یافت آباد 15
 2 بیمارستان شهید فهمیده 16
 6 بیمارستان امام سجاد(ع) 17
 4 حضرت فاطمه (س) رباط کریمبیمارستان  18
 3 بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان 19
 4 بیمارستان فیروزآبادي 20
 10 مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص) 21
 3 مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س) 22
 4 مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر(ع) 23
 4 شفایحیائیانمرکز آموزشی و درمانی  24
 4 مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادي 25
 7 مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهري(سوانح سوختگی) 26
 2 مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد 27
 2 مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران 28
 11 شبکه بهداشت و درمان شهریار 29
 1 کریم شبکه بهداشت و درمان رباط 30
 4 شبکه بهداشت و درمان قدس 31
 4 شبکه بهداشت و درمان مالرد 32
 2 بهارستان درمان و بهداشت شبکه 33

  



 

 به تفکیک واحد 96اعمال مدرك تحصیلی انجام شده در سال  -19ادامه جدول 
 

 

 
 
 

 
  به تفکیک واحد 96انجام شده در سال هاي مدیریتی (پایه و میانی) انتصاب به پست -20جدول 

 96سال  نام واحد ردیف
 1 معاونت بهداشت 1
 5 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع 2
 1 معاونت آموزشی 3
 1 کریمحضرت فاطمه الزهرا(س) رباط بیمارستان  4
 1 شهریارشبکه بهداشت و درمان  5
 2 مرکز بهداشت غرب 6
 1 حوزه ریاست 7

 12 جمع کل

 
  به تفکیک واحد 96برگزار شده در سال  کمیته فرعی -21جدول 

 جمع تعداد نام واحد ردیف

 66 3 مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر 1
 95 2 بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار 2
 81 2 بهداشت و درمان شهریارشبکه  3
 186 2 مجتمع حضرت رسول (ص) 4
 122 3 بیمارستان شهداي هفتم تیر 5
 31 2 بیمارستان لوالگر 6
 36 2 پزشکیدانشکده  7
 27 1 شهید فهمیدهبیمارستان  8
 39 1 فاطمه الزهرا(س) رباط کریم بیمارستان 9
 71 2 بیمارستان فیروزآبادي 10
 79 2 هاشمی نژادمرکز آموزشی و درمانی  11
 82 2 مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر(ع) 12
 22 1 بهداشت شمال غربمرکز  13
 47 2 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم 14
 71 2 مرکز بهداشت غرب 15

 1055 29 جمع کل

 96سال  نام واحد ردیف
 10 غرب بهداشت مرکز 34
 6 شمالغرب بهداشت مرکز 35
 2 ریاست حوزه 36

 147 جمع کل



 

 
  به تفکیک واحد 96انجام شده در سال انتقال و انتصابات   -22جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1396 نام واحد ردیف

 4 معاونت درمان 1
 4 یمعاونت بهداشت 2
 3 معاونت غذا و دارو 3
 4 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع 4
 1 معاونت دانشجویی و فرهنگی 5
 4 معاونت تحقیقات و فن آوري 6
 2 معاونت آموزشی 7
 2 دانشکده پزشکی 8
 1 دانشکده پیراپزشکی 9
 3 دانشکده پرستاري و مامایی 10
 2 طب سنتیدانشکده  11
 2 توانبخشیدانشکده علوم  12
 11 بیمارستان شهداي هفتم تیر 13
 6 بیمارستان لوالگر 14
 9 بیمارستان شهداي یافت آباد 15
 1 شهریاربیمارستان امام سجاد(ع) 16
 3 بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم 17
 4 بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان 18
 1 بیمارستان فیروزآبادي 19
 2 و درمانی حضرت رسول اکرم(ص) مجتمع آموزشی 20
 6 مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س) 21
 4 مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر(ع) 22
 2 مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان 23
 1 مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادي 24
 6 مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهري(سوانح سوختگی) 25
 5 مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران 26
 4 شبکه بهداشت و درمان بهارستان 27
 8 شبکه بهداشت و درمان شهریار 28
 3 مالردشبکه بهداشت و درمان  29
 2 شبکه بهداشت و درمان قدس 30
 3 مرکز بهداشت غرب 31
 9 مرکز بهداشت شمال غرب 32
 1 حوزه ریاست 33
 123 جمع 



 
  به تفکیک واحد 96انجام شده در سال   احتساب سوابق خدمتی -23جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 1396 نام واحد ردیف

 1 معاونت درمان 1
 1 یمعاونت بهداشت 2
 2 معاونت غذا و دارو 3
 6 منابعمعاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي  4
 2 معاونت دانشجویی و فرهنگی 5
 2 معاونت تحقیقات و فن آوري 6
 2 معاونت آموزشی 7
 1 دانشکده پیراپزشکی 8
 1 بهداشتدانشکده  9
 3 دانشکده علوم توانبخشی 10
 1 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 11
 1 دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان 12
 20 شهداي یافت آبادبیمارستان  13
 3 بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان 14
 26 مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س) 15
 7 مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان 16
 6 مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادي 17
 14 مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهري(سوانح سوختگی) 18
 1 درمانی روانپزشکی ایرانمرکز آموزشی و  19
 3 انستیتو غدد 20
 2 شبکه بهداشت و درمان بهارستان 21
 2 مالردشبکه بهداشت و درمان  22
 2 شبکه بهداشت و درمان قدس 23
 1 مرکز بهداشت شمال غرب 24
 110 جمع 



 

 
 
 

  تفکیک واحدبه  96انجام شده در سال   اعطاي یک مقطع باالتر (جبهه) -24جدول 

 

 

 

 

 

  

 1396 نام واحد ردیف

 1 معاونت درمان 1
 6 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع 2
 3 معاونت دانشجویی و فرهنگی 3
 1 معاونت تحقیقات و فن آوري 4
 3 دانشکده پیراپزشکی 5
 3 بهداشتدانشکده  6
 3 بیمارستان لوالگر 7
 3 بیمارستان شهداي یافت آباد 8
 3 شهریاربیمارستان امام سجاد(ع) 9
 11 مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص) 10
 1 مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر(ع) 11
 4 مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران 12
 2 مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر 13
 1 شبکه بهداشت و درمان بهارستان 14
 1 غربمرکز بهداشت شمال  15
 46 جمع 



 �د�یت ا�ور�قو�ی
 

 سایت مدیریت امورحقوقی دانشگاه  -1جدول 

http://legal.iums.ac.ir 

 
 
 

  1396آمار کارکنان شاغل در مدیریت امورحقوقی برحسب مدرك تحصیلی در سال -2جدول

 
 واحد مدیریت حقوقی
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 13 0 2 1 2 8 0 تعداد

 
 
 
 

 1396آمار کارکنان شاغل در مدیریت امورحقوقی برحسب نوع استخدام در سال  -3جدول

 
 واحد مدیریت حقوقی
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 13 1 2 3 1 6 0 تعداد

 
 
  



 

 
 

 

 

 1396سال نرم افزارهاي مورد استفاده درمدیریت امورحقوقی دانشگاه    -4جدول 

 چارگون 1

2 word 

 اکسل 3

 پاور پوینت 4

 فرجام 5

 اتوکد 6

 سامانه جامع امور حقوقی وزارتخانه 7

 hopسامانه  8

 سامانه ثنا 9

 سامانه ثبت نام الکترونیکی دانشجویان 10

 
 

 
 1396سالاهداف مدیریت امور حقوقی دانشگاه    -5جدول 

 کلیه قراردادهاي دانشگاه و انطباق مفاد آن با قوانین و مقررات مربوطه تنظیم 1

 استیفاي حقوق دانشگاه در محاکم قضایی و دفاع از منافع دانشگاه 2

 صحیح و به موقع تعهدات متعهدین اخذ 3

 
 

  



 

 

 ٩٦سال �مل��د �د�یت �قو�ی � 
 

 تعداد پرونده هاي مطروحه حقوقی: -

مطالبه  –مطالبه وجه –تخلیه و مطالبه اجورمعوقه  –اعتراض ثالت  –اجرت المثل ایام تصرف  –(تعدیل و افزایش اجاره بهاء 
اثبات  –دستور موقت  –تعدیل و افزایش اجاره بهاء  –خلع ید و قلع و قمع بنا  -ابطال و اجراي راي داوري -اعسار -خسارت 

 نسب و ... )

 دعاوي حقوقی
 96وارده در سال  11
 مختومه 10

 

 تعداد پرونده هاي مطروحه کیفري : -

 –رفع تصرف عدوانی  –سرقت  –حکم جلب  –جعل و استفاده از سند مجعول  –اختالس  –رشوه  –(تحصیل مال نامشروع 
شرکت در جلسه آزمون به  –اخالل در نظم و تخریب عمدي اموال عمومی دولتی و توهین  -فحاشی  -ضرب و شتم و درگیري

نقض  –دخالت در امور پزشکی  –دخانیات  –آب و فاضالب  -مواد غذایی –عدم رعایت نظامات دولتی  -جاي داوطلب اصلی
 -تحویل نوزاد و متوفی -قتل غیرعمد –محیط و بهداشت حرفه اي) فک پلمپ (بهداشت  –نواقص پزشکی  -قوانین بهداشتی 
 دیه و ... )  –جرائم و قصور پزشکی  –سقط جنین   -مزاحمت تلفنی 

 دعاوي کیفري
 96وارده در سال 12
 مختومه 11

 

  



 

 

 امور تعهدات : -
ملکی از دانشجویان بورسیه و خروج موقت از اخذ ضمانت نامه بانکی از دانشجویان جهت خروج موقت از کشور،  مورد اخذ وثیقه 

کشور و دوره تخصص و فوق تخصص، اخذ تعهد رسمی ( محضري) از دانشجویان جهت خروج از کشور،  اخذ تعهد رسمی 
(محضري) از دانشجویان دوره تخصص و فوق تخصص  (دستیاري)، ابطال ضمانتنامه بانکی دانشجویان خروج از کشور، فک رهن 

دانشجویان و اساتید بورسیه و خروج موقت از کشور و دوره هاي دستیاري، اخذ تعهد و سفته جهت فرصت مطالعاتی، وثیقه ملکی 
 ابطال تعهد محضري دانشجویان خروج موقت از کشور و دوره هاي دستیاري

 

 تعهدات

 547 96وارده در سال

 95 مختومه

     

 دیوان عدالت اداري: -

) محاسبه حقوق متناسب با نرخ تورم 2ویژه و هیات امناء و ضریب حق شغل در احکام بازنشستگی (اصالح و اعمال فوق العاده  )1(
) حق عائله 4) تقاضاي حق بیمه دوران طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاري و فوق تخصص (3( 87و  86در سالهاي 

 مندي زنان مجرد

 دیوان عدالت اداري

 96وارده در سال  423

 مختومه 204

 

 اداره کار: -

 حق و حقوق پرسنل مشمول حقوق کار

 اداره کار

 96وارده در سال 10
 مختومه 10

   

 حمایت قضایی

 کتبی که نیازمند صرف وقت بسیار ومستلزم بررسی مطالعاتی فروان می باشد.–تعداد استعالمات شفاهی 

 تعداد معتنابهی پرونده هاي تعزیرات حکومتی که توسط مراکز تابعه پیگیري شده است.     -

  



 گزارش اداره نقل و انتقاالت

 �عاونت �و��ه و �رما� ا�سا�ی
 

 
 سایت مدیریت منابع انسانی دانشگاه-1جدول 

http://hcod.iums.ac.ir 

 
 

 1396برحسب مدرك تحصیلی در سال  منابع انسانیآمار کارکنان شاغل در مدیریت -2جدول 

کترا توسعه سازمان وسرمایه انسانی واحدهاي ردیف
د

 

شد
س ار

شنا
کار

 

س
شنا

کار
دان 

کار
پلم 

دی
پلم 

 دی
زیر

 

 کل

 3 1 1 0 0 1 0 انسانی مدیریت منابع 1

 0 0 0 0 0 0 0 معاون مدیریت 2

 3 0 0 0 2 1 0 اداره دیده بانی منابع انسانی 3

 2 0 0 0 1 1 0 ریزي منابع انسانیگروه برنامه  4

 4 0 0 0 1 3 0 اداره کارگزینی کادر هیات علمی 5

 7 0 0 1 3 3 0 اداره کارگزینی غیر هیات علمی 6

 5 0 2 0 0 3 0 اداره استخدام وامورمشمولین 7

 4 0 0 0 2 2 0 اداره نقل و انتقاالت 8

 2 0 0 0 1 0 1 اداره محاکمات 9

 10 1 3 0 3 3 0 اموربازنشستگیاداره  10

 4 0 3 0 1 0 0 واحد بایگانی 11

 44 2 9 1 14 17 1 مجموع

  



 

 
 
 

 1396برحسب نوع استخدام در سال منابع انسانیآمار کارکنان شاغل در مدیریت -3جدول 

 توسعه سازمان وسرمایه انسانیواحدهاي  ردیف

شی
مای

ی آز
سم

ر
عی 

قط
ی 

سم
ر

 

نی
یما

پ
 

اي
فه 

حر
داد

رار
ق

اي 
فه 

حر
یر 

ادغ
ارد

قر
 

ایر
س

 کل 

 3 0 1 1 0 1 0 انسانی مدیریت منابع 1

 0 0 0 0 0 0 0 معاون مدیریت 2

 3 1 0 0 1 1 0 اداره دیده بانی منابع انسانی 3

 2 0 0 1 1 0 0 گروه برنامه ریزي نیروي انسانی 4

 4 0 0 1 1 2 0 اداره کارگزینی کادر هیات علمی 5

 7 1 0 1 0 5 0 هیات علمیاداره کارگزینی غیر  6

 5 0 0 2 0 3 0 اداره استخدام وامورمشمولین 7

 4 0 1 0 1 2 0 اداره نقل و انتقاالت 8

 2 0 0 0 0 0 2 اداره محاکمات 9

 10 0 2 2 0 6 0 اداره اموربازنشستگی 10

 4 0 0 1 0 3 0 واحد بایگانی 11

 44 2 4 9 4 23 2 مجموع

 
 1396دانشگاه  سال  منابع انسانینرم افزارهاي مورد استفاده در مدیریت   -4جدول  

 نرم افزار پرسنلی چارگون 1

 نرم افزار حضور و غیاب چارگون 2

 نرم افزار ارزیابی عملکرد آذرخش 3

 
 1396سامانه الکترونیک در مدیریت منابع انسانی دانشگاه  سال  -5جدول 

 ریزي نیروي انسانیسامانه برنامه  1

 سامانه جامع اطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت 2

 سامانه اطالعات نیروهاي شرکتی وزارت بهداشت 3

 سامانه نقل و انتقاالت 4

 سامانه ارزیابی عملکرد 5

 سامانه رشد 6

 سامانه کارمند ایران 7

 سامانه پورتال آزمون استخدامی دانشگاه ها  8
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ورودي

خروجی

 ��روی ا�سا�ی ا�التاداره ��ل و 
 

پرونده پرسنل متقاضی انتقال و ماموریت بررسی و مصوبات  281 کمیته نقل و انتقاالت برگزار شده، تعداد 7در طی  1396سال 
 کمیته مذکور منجر به نتایج زیر گردید :

 
 پرونده متقاضی انتقال و ماموریت بررسی گردید. 56: 18/11/96کمیته نقل و انتقاالت مورخ  •
 پرونده متقاضی انتقال و ماموریت بررسی گردید. 40: 08/09/96کمیته نقل و انتقاالت مورخ  •
 پرونده متقاضی انتقال و ماموریت بررسی گردید. 68: 04/06/96کمیته نقل و انتقاالت مورخ  •
 پرونده متقاضی انتقال و ماموریت بررسی گردید. 68: 13/04/96کمیته نقل و انتقاالت مورخ  •
 پرونده متقاضی انتقال و ماموریت بررسی گردید. 20: 23/02/96نقل و انتقاالت مورخ کمیته  •
 پرونده متقاضی انتقال و ماموریت بررسی گردید. 29: 17/02/96کمیته نقل و انتقاالت مورخ  •
 

 96نقل انتقاالت پرسنل در سال  -6جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 تعداد 1396سال 

 141 ورودي

 41 خروجی

 100 در حوزه نقل و انتقاالت  96پرسنل در سال  افزایش



 

 
 

 آمار انتقال ورودي به تفکیک ، واحد انتقال گیرنده و رسته به شرح زیر می باشد: •
 

 در رسته بهداشتی درمانی و با پست پرستار به شرح جدول زیر می باشد:  96بیشترین انتقال ورودي در سال  رسته:
 

   96در سال به تفکیک رسته شغلی  گیرنده انتقال واحد -7جدول 
 
 

 

 

 

 

 

 به بیمارستان شهداي یافت آباد به شرح جدول زیر می باشد. 96سال  بیشترین انتقال ورودي در واحد انتقال گیرنده:

 
   96در سال  واحد ، تفکیک به گیرنده انتقال -7جدول 

 1396 واحد انتقال گیرنده
 0 دانشکده بهداشت
 0 دانشکده پزشکی

 0 دانشکده پیراپزشکی
 1 دانشکده پرستاري مامایی

 0 دانشکده طب سنتی
 3 شبکه بهارستان
 2 شبکه رباط کریم

 2 شبکه شهریار
 1 شبکه قدس
 2 شبکه مالرد

 1 بیمارستان روانپزشکی ایران
 4 بیمارستان رسول اکرم (ص)

 3 بیمارستان حضرت فاطمه (س)
 0 بیمارستان شهید اکبرآبادي
 0 بیمارستان شهید مطهري
 4 بیمارستان علی اصغر (ع)

  

 1396 عنوان رسته 
 4 پزشک متخصص
 0 پزشک عمومی

 39 بهداشتی و درمانی
 8 اداري و مالی

 2 فناوري اطالعات
 0 فنی و مهندسی

 0 آموزشی و فرهنگی
 0 امور اجتماعی

 0 خدمات



   96در سال  واحد ، تفکیک به گیرنده انتقال -7ادامه جدول 
 

  
 1396 واحد انتقال گیرنده

 4 بیمارستان فاطمه الزهرا(س) رباط کریم

 2 بیمارستان فیروزآبادي
 2 بیمارستان فیروزگر
 0 بیمارستان لوالگر

 2 بیمارستان شهید فهمیده

 4 بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان

 0 بیمارستان هفتم تیر
 5 بیمارستان یافت آباد

 1 بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار
 0 بهداشتیمعاونت 

 2 مرکزبهداشت شمالغرب
 1 مرکز بهداشت غرب

 0 مرکز تحقیقات جراحیهاي کم تهاجمی

 0 مدیریت حقوقی
 1 معاونت توسعه

 1 مدیریت امور مالی
 0 مدیریت حراست

 0 معاونت دانشجویی
 2 معاونت غذا و دارو

 1 معاونت درمان
 0 معاونت تحقیقات

 0 وبینیمرکز تحقیقات گوش و حلق 

 0 مدیریت نظارت
 1 حوزه ریاست

 1 مرکز تحقیقات علوم اعصاب
 1 مدیریت بودجه

 0 واحد برون سپاري
 1 مدیریت فنی

 1 مدیریت توسعه
 0 مدیریت آمار



 

 
 گیرنده، به شرح زیر می باشد:آمار ماموریت ورودي به تفکیک رسته ، واحد مامور  •

 
 در رسته بهداشتی درمانی و با پست پرستار به شرح جدول زیر می باشد. 96بیشترین ماموریت ورودي در سال رسته:

   96در سال شغلی رسته  تفکیک به ورودي ماموریت -8جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجتمع آموزشی درمانی رسول اکرم (ص) به شرح جدول زیر می  96بیشترین ماموریت ورودي در سال  واحد مامور گیرنده:
 باشد.

   96در سال  واحد تفکیک به ورودي ماموریت -9جدول 
 1396 واحد مامور گیرنده

 6 بیمارستان رسول اکرم (ص)
 5 بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

 2 بیمارستان شهید اکبرآبادي
 0 بیمارستان شهید مطهري
 3 بیمارستان شهیدفهمیده
 4 بیمارستان علی اصغر (ع)

 2 شفایحیائیانبیمارستان 
 1 بیمارستان فاطمه الزهرا(س) رباط کریم

 1 بیمارستان فیروزآبادي
 0 بیمارستان لوالگر

 0 بیمارستان هفتم تیر
 4 بیمارستان یافت آباد

 2 بیمارستان حضرت فاطمه(س)
 4 بیمارستان روانپزشکی ایران
 4 بیمارستان امام حسین(ع)

 1 بیمارستان فیروزگر
  

 1396 1395 1394 عنوان رسته 
 7 8 8 پزشک متخصص
 4 4 3 پزشک عمومی

 49 43 50 درمانی بهداشتی و
 8 14 8 اداري و مالی

 3 0 3 فناوري اطالعات
 0 0 0 فنی و مهندسی

 0 1 2 آموزشی و فرهنگی
 0 0 0 امور اجتماعی

 0 0 0 خدمات



   96در سال واحد  تفکیک به ورودي ماموریت -9ادامه جدول 
 

  

 1396 مامور گیرندهواحد 
 2 شبکه بهارستان
 2 شبکه رباط کریم

 2 شبکه شهریار
 5 شبکه قدس
 3 شبکه مالرد

 1 مرکزبهداشت شمالغرب
 2 مرکزبهداشت غرب
 1 دانشکده بهداشت
 0 دانشکده پرستاري
 1 دانشکده پزشکی

 0 دانشکده طب سنتی
 1 معاونت بهداشتی
 0 معاونت تحقیقات

 0 مدیریت معاونت توسعه
 2 معاونت دانشجویی
 0 معاونت آموزشی
 1 معاونت درمان

 2 معاونت غذا و دارو
 0 معاونت بین الملل
 1 پردیس بین الملل
 0 مدیریت امور مالی

 0 مدیریت آمار
 0 مدیریت دفتر فنی

 0 مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 0 مدیریت حراست

 0 مدیریت روبط عمومی
 2 پردیس بین الملل دانشگاه

 1 دفتر ارتباط صنعت (معاونت تحقیقات)
 2 مدیریت توسعه

 1 مدیریت تحول اداري



 

 

 آمار انتقال خروجی به تفکیک رسته ، واحد انتقال دهنده، به شرح زیر می باشد: •
 

 در رسته بهداشتی درمانی و با پست پرستار به شرح جدول زیر می باشد. 96خروجی در سال بیشترین انتقال  رسته:

 96انتقال خروجی به تفکیک رسته در سال  -10جدول 

 1396 عنوان رسته 
 0 پزشک متخصص
 2 پزشک عمومی

 17 بهداشتی و درمانی
 3 اداري و مالی

 0 فناوري اطالعات
 1 فنی و مهندسی

 2 فرهنگیآموزشی و 
 1 امور اجتماعی

 0 خدمات
 

  از مجتمع آموزشی درمانی رسول اکرم (ص) به شرح جدول زیر می باشد. 96بیشترین انتقال خروجی در سال  واحد انتقال دهنده:

 96انتقال دهنده به تفکیک واحد در سال  -11جدول 
 1396 واحد انتقال دهنده

 2 بیمارستان  حضرت فاطمه(س)
 1 حضرت فاطمه (س) رباط کریم بیمارستان

 4 بیمارستان رسول اکرم (ص)
 0 بیمارستان روانپزشکی ایران
 1  بیمارستان شهید مطهري
 1 بیمارستان شفایحیائیان
 0 بیمارستان هاشمی نژاد
 0 بیمارستان فیروزآبادي

 1 بیمارستان فهمیده
 1 بیمارستان یافت آباد
 3 بیمارستان فیروزگر

 0 هفتم تیر بیمارستان
 1 بیمارستان شهید اکبرآبادي

 1 بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار
 1 مرکز بهداشت غرب
 0 شبکه رباط کریم

  



 96انتقال دهنده به تفکیک واحد در سال  -11ادامه جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آمار ماموریت خروجی به تفکیک رسته ، واحد ماموردهنده، به شرح زیر می باشد: •

 در رسته بهداشتی درمانی و با پست پرستار به شرح جدول زیر می باشد.  96سال بیشترین ماموریت خروجی در  رسته:

 96در سال  ماموریت خروجی به تفکیک رسته -12جدول 

 1396 عنوان رسته 
 1 پزشک متخصص
 1 پزشک عمومی

 8 بهداشتی و درمانی
 1 اداري و مالی

 0 فناوري اطالعات
 0 فنی و مهندسی

 0 آموزشی و فرهنگی
 0 امور اجتماعی

 0 خدمات
 

 

  

 1 شبکه شهریار
 1 شبکه قدس
 1 شبکه مالرد

 1 شبکه بهارستان
 0 مرکزتحقیقات سلولی ومولکولی

 0 مدیریت امور مالی
 1 دفتر فنی

 1 معاونت درمان
 1 معاونت بهداشتی
 3 معاونت غذا و دارو
 1 معاونت بین الملل
 0 معاونت دانشجویی
 1 دانشکده پزشکی



 

از بیمارستان هاي فیروزآبادي و فیروزگر و شبکه بهداشت شهریار  96بیشترین ماموریت خروجی در سال  واحد مامور دهنده:
 .به شرح جدول زیر می باشد

 96به تفکیک واحد در سال  دهنده امورم -13جدول 
 1396 واحد مامور دهنده

 1 بیمارستان هفتم تیر
 0 بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار
 0 بیمارستان حضرت فاطمه (س)

 0 بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم
 1 بیمارستان رسول اکرم (ص)
 0 بیمارستان روانپزشکی ایران
 0 بیمارستان علی اصغر (ص)

 2 بیمارستان فیروز آبادي
 0 بیمارستان شفایحیائیان

 0 بیمارستان شهداي یافت آباد
 1 بیمارستان شهید مطهري
 0 بیمارستان شهید فهمیده

 2 بیمارستان فیروزگر
 0 بیمارستان لوالگر
 1 شبکه رباط کریم

 2 شبکه شهریار
 0 شبکه قدس

 0 شبکه بهارستان
 0 شبکه مالرد

 0 مدیریت توسعه
 0 مدیریت آمار

 0 مدیریت بودجه
 0 مدیریت فنی

 0 مرکز بهداشت شمالغرب
 1 مرکز بهداشت غرب

 0 معاونت بهداشت
 0 معاونت دانشجویی

 0 معاونت درمان
 0 معاونت غذا ودارو

 

  



 
 اداره کارگزینی اعضاي هیات علمی

 
 : است یافته ادامه 96 سال در اقدامات برخی

 یعلم اتیهي اعضاي ادار امور در خطا زانیم کاهش باعث که آموزشی هايدوره برگزاري -

 احکامي امضا روند خصوص در IT برنامه در رییتغ و ندیفرا اصالح با هفته کی از کمتر به ماه کی از احکام صدور زمان لیتقل -
  محک صدور ندیفرا در عیتسر علت بهي مند تیرضا شیافزا باعث که

  مربوطه ندیفرآ سرعت شیافزا وی انتظام اتیه وي بدو اتیه آراء ابالغ ندیفرآ رییتغ -

 96در سال  علمی هیات اعضاي کارگزینی ادارهاقدامات  -14جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد بایگانی
تداوم قراداد شرکت جهت اسکن اواراق پرونده پرسنلی افراد شاغل درستاد می دانشگاه جهت و پرونده هاي  در پی 1396در سال 

پرونده اسکن گردید. و نرم افزاري الکترونیی خریدار شده در حوضه پرونده هاي  2000افراد بازنشسته در سالهاي قبل بالغ بر 
 بازنشستگی  به صورت آزمایشی شروع به فعالیت کرد .

جلد از جلدهاي مستهلک شده از  پرونده پرسنلی کارکنان  2500به همت کارکنان شاغل در بایگانی نزدیک به  96در طول سال 
 تعوض ونوسازي گردید.

  

 96 تعداد عنوان ردیف
 65 قانونی تعهدات مشمولین علمی هیات اعضاي جذب 1
 1076 علمی هیات اعضاي سالیانه هیپا عیترف 2
 111 علمی هیات اعضايی قیتشو هیپا ترفیع 3
 7 يثارگریا پایه ترفیع 4
 38 علمی هیات اعضايي اریدانش به اریاستاد از مرتبهي ارتقا 5
 26 علمی هیات اعضايي استاد بهي اریدانش از مرتبهي ارتقا 6
 4 علمی هیات اعضايي اری استاد بهی مرب از مرتبهي ارتقا 7
 8 یعلم اتیهي اعضای آموزش سوابق احتساب گزارش هیته 8
 7 علمی هیات اعضاي عاتیترف تهیکم جلسات تعداد 9
 4  علمی هیات اعضايی خروج انتقال 10
 12 علمی هیات اعضايي ورود انتقال 11
 42 علمی هیات اعضايی مانیپ استخدام تعداد 12
 4 علمی هیات اعضايي قرارداد جذب تعداد 13
 - دانشگاهی علم اتیهي اعضای استخدامي ادار نامه نییآ نیتدو 14



 

 96اقدامات انجام شده در واحد بایگانی کارگزینی در سال -15جدول 

 موضوع 96عمکرد 

 نفر1100
قانون پزشکان وپیراپزشکان، کد کذاري وثبت پس تشکیل پرونده براي پذیرفتگان مشمول 

 از صدور معرفینامه از اداره استخدام ومشمولین طرح و نامه شروع بکار از واحد مربوطه

 نفر 550
راکد نمودن پرونده مشموالن قانون پزشکان و پیرا پزشکان پس از صدور گواهی پایان طرح 

 توسط اداره استخدام و مشمولین

 پرونده بازنشتگی وکد گذاري و ثبت براي بازنشستگان سطح دانشگاهتشکیل  نفر165

 تعویض جلد پرونده هاي مستهلک شده کارکنان شاغل ستاد مرکزي جلد 2500نفر 1500

 برگ شماري و ارسال پرونده به واحدهاي تابعه و سایر دانشگاه ها و..... مورد 100

انی وبرون سازمانی مربوط به مدیریت توسعه سازمان تحویل مکاتبات ادراي درون سازم مورد 1200حدود 
 وسرمایه اسانی از دبیرخانه مرکزي و ارسال آن به کارشناس مربوطه مدیریت

 
 

 96در سال  اداره کارگزینی اعضاي غیر هیات علمیفعالیتهاي  -16جدول 

 تعداد عنوان فعالیت

 189 دادخواست هاي دیوان
 9 مکاتبات معاضدت حقوقی

 33 مکاتبات حق فنی
 173 مکاتبات گواهی اشتغال به سفارت

 83 مکاتبات تاییدیه تحصیلی
 824 سایر مکاتبات

 223 بررسی پرونده هاي پرسنل صورتجلسه ها جهت ارائه به طبقه بندي مشاغل
 11 95صورتجلسه افراد بازنشسته جهت بکارگیري مجدد و تنظیم قرارداد ماده

 5742 اصالحیه هاصدور انواع حکم و 
 

 

  



 1396ماموریت آموزشی کارکنان دانشگاه در سال  -17جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 معاونت

 واحد
 تعداد
 موزشی)(ماموریت آ

 1 حوزه ریاست
 0 معاونت بهداشتی
 2 معاونت تحقیقات
 3 معاونت توسعه
 1 معاونت درمان

 1 معاونت غذا و دارو
 2 معاونت دانشجویی
 0 معاونت آموزشی

 دانشکده

 0 دانشکده علوم رفتاري
 0 دانشکده پزشکی

 0 دانشکده پیراپزشکی
 0 دانشکده پرستاري

 0 دانشکده طب ایرانی
 0 دانشکده توانبخشی

 0 دانشکده فناوري نوین
 2 دانشکده مدیریت
 0 دانشکده بهداشت

شبکه ها و مراکز 
 بهداشتی

 4 شبکه بهداشت قدس
 3 شمالغربمرکز بهداشت 

 2 شبکه بهداشت شهریار
 4 شبکه بهداشت بهارستان
 1 شبکه بهداشت رباط کریم

 0 مرکزبهداشت غرب
 1 شبکه بهداشت مالرد

مراکز آموزشی درمانی و 
 بیمارستانها

 1 مرکز آموزشی درمانی شفا
 3 مرکز آموزشی درمانی مطهري

 1 مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم
 0 آموزشی درمانی شهید اکبرآباديمرکز 

 0 بیمارستان لوالگر
 1 مرکز آموزشی درمانی یافت آباد

 1 بیمارستان هفتم تیر
 1 مرکز روانپزشکی ایران

 0 مرکز آموزشی درمانی فیروزگر



 

 
 1396ماموریت آموزشی کارکنان دانشگاه در سال  -17جدول ادامه 

 

 

 

 

 

 1396دانشگاه در سال مرخصی بدون حقوق  کارکنان  -18جدول 

  

 

 1 علی اصغر مرکز آموزشی درمانی
 0 مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد
 0 مرکز آموزشی درمانی فیروز آبادي

 0 مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه
 0 بیمارستان امام سجاد شهریار

 0 بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم
 0 بیمارستان امام حسین بهارستان

 معاونت

 واحد
تعداد( مرخصی بدون 

 حقوق)
 - حوزه ریاست

 - معاونت بهداشتی
 7 معاونت تحقیقات
 4 معاونت توسعه
 4 معاونت درمان

 1 معاونت غذا و دارو
 4 معاونت دانشجویی
 1 معاونت آموزشی

 دانشکده

 - دانشکده علوم رفتاري
 5 دانشکده پزشکی

 2 دانشکده پیراپزشکی
 - دانشکده پرستاري

 - دانشکده طب ایرانی
 2 دانشکده توانبخشی

 - دانشکده فناوري نوین
  دانشکده مدیریت
 1 دانشکده بهداشت

شبکه ها و مراکز 
 بهداشتی

 3 شبکه بهداشت قدس
 5 مرکز بهداشت شمالغرب
 5 شبکه بهداشت شهریار

 - شبکه بهداشت بهارستان
 5 شبکه بهداشت رباط کریم

 10 مرکزبهداشت غرب
 - شبکه بهداشت مالرد



 1396مرخصی بدون حقوق  کارکنان دانشگاه در سال  -18ادامه جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مراکز آموزشی 

درمانی و 
 بیمارستانها

 - مرکز آموزشی درمانی شفا
 2 مرکز آموزشی درمانی مطهري

 5 مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم
 3 مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادي

 1 بیمارستان لوالگر
 4 مرکز آموزشی درمانی یافت آباد

 7 بیمارستان هفتم تیر
 1 مرکز روانپزشکی ایران

 5 مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
 3 مرکز آموزشی درمانی علی اصغر

 2 مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد
 5 مرکز آموزشی درمانی فیروز آبادي

 2 مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه
 8 بیمارستان امام سجاد شهریار

 2 بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم
 0 بیمارستان امام حسین بهارستان



 

 

 1396تعداد کل مرخصی بدون حقوق در سال  -19جدول 

 تعداد کل مرخصی بدون حقوق عنوان

 21 ستاد

 10 دانشکده ها

 28 شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی

 50 بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

 119 جمع
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 1396محرومیت از مطب کارکنان در سال  -20جدول 

 محل خدمت نوع استخدام نام و نام خانوادگی ردیف

 مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان رسمی پروین گرانمایه 1

 بیمارستان امام حسین بهارستان رسمی نفیسه شیرانی سرمازه 2

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی رسمی محمود مصاحبی 3

 مرکز بهداشت شمالغرب رسمی جواد گلشنی 4

 غرب شمال مرکزبهداشت رسمی مصطفی صاحب زاده 5

 شبکه بهداشت بهارستان رسمی المیرا سلیمانی جوان 6

 شبکه بهداشت بهارستان رسمی اسکندريابراهیم  7
 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهري رسمی فرانک عالی نژاد 8
 درمانی شهیدمطهري مرکزآموزشی رسمی رزیتا جباریان 9

 درمانی شهیدمطهري مرکزآموزشی رسمی حبیب اله عزیزي جوان 10

 درمانی شهیدمطهري مرکزآموزشی رسمی علی اصغر کریمی 11

 درمانی شهیدمطهري مرکزآموزشی رسمی اله ترابی زیستگاهی کرامت 12

 درمانی شهیدمطهري مرکزآموزشی رسمی رامین هومند 13

 دانشکده علوم رفتاري kضریب مهشید رابطیان 14

 ستاد رسمی مرتضی آرمیده 15

معاونت بهداشتی مامور در دانشکده مدیریت و اطالع  رسمی فخرالسادات امامی 16
 پزشکیرسانی 

 معاونت بهداشتی پیمانی پیمان پرچمی 17
 معاونت بهداشتی رسمی فتانه رهنما 18
 معاونت بهداشتی رسمی مسعود بابا 19
 معاونت بهداشتی رسمی علی گل محمدي 20
 معاونت بهداشتی رسمی فرانک رحیمی بیرانوند 21
 معاونت بهداشتی رسمی غالمرضا عسگري 22
 معاونت درمان رسمی سعیده مهدي پور 23
 معاونت درمان رسمی مهناز یثرب دوست 24
 معاونت درمان رسمی معصومه کمین 25
 معاونت درمان رسمی علیرضا رفیعی 26
 معاونت درمان رسمی علیرضا فعلی 27
 معاونت درمان رسمی رضا محمدي 28
 معاونت درمان رسمی پرستو زرین قلمی 29
 درمانمعاونت  رسمی احمد ملکی 30
 معاونت درمان رسمی سعید متجدد 31

  



 

 1396محرومیت از مطب کارکنان در سال  -20جدول ادامه 
 معاونت دانشجویی رسمی طاهره ناصري پور 32
 معاونت دانشجویی kضریب  آزاده عرفانی 33
 معاونت دانشجویی رسمی علیرضا بحرالعلوم 34
 معاونت دانشجویی رسمی سیدشهاب احمدیان 35
 معاونت غذا و دارو رسمی نوشین احمدي 36
 معاونت غذا و دارو رسمی فرهاد بارانی 37
 معاونت غذا و دارو رسمی علیرضا حبیبی 38
 معاونت غذا و دارو رسمی فروغ قدس 39
 معاونت غذا و دارو رسمی طاهره کاظمی 40
 معاونت غذا و دارو رسمی پیمان غالم نژاد 41
 معاونت غذا و دارو رسمی مژگان محسنی 42
 معاونت غذا و دارو رسمی مهري محمدي 43
 معاونت غذا و دارو رسمی فیروزه نظري 44
 معاونت غذا و دارو رسمی افشین وهاب زاده 45
 معاونت غذا و دارو رسمی مارال تیمورزاده 46
 معاونت غذا و دارو رسمی مریم سلطان حسینی 47
 معاونت غذا و دارو رسمی آزاده رئیس دانا 48
 شبکه شهریار رسمی نادر احمدي 49
 شبکه شهریار رسمی آزمایشی سلیمه یوسفی 50
 شبکه شهریار قراردادي شهرزاد یزدان پناه 51
 شبکه شهریار قراردادي زهرا وفاداري 52
 شبکه شهریار رسمی محمدرضا قدیري 53
 بیمارستان هفتم تیر رسمی عاطفه امینی 54
 بیمارستان هفتم تیر رسمی سیدامین ستایش 55
 بیمارستان هفتم تیر رسمی محمدحسین بیگدلی 56
 بیمارستان هفتم تیر رسمی فاطمه شاکري المشیري 57
 بیمارستان هفتم تیر رسمی فرهاد کیائی 58
 بیمارستان هفتم تیر رسمی آزمایشی حسین قیاسی 59
 بیمارستان هفتم تیر رسمی مهدي شجاعی 60
 مرکز بهداشت غرب رسمی ماهرخ عالئی 61
 مرکز بهداشت غرب رسمی فاطمه عزیزي 62
 مرکز بهداشت غرب رسمی ویدا واحدي 63
 مرکز بهداشت غرب رسمی سوسن تقی زاده تبریزي 64
 مرکز بهداشت غرب رسمی طیبه نجفی مقدم 65
 مرکز بهداشت غرب رسمی نازیال چرخگري 66
 معاونت آموزشی رسمی سیده بتول امینی 67
 شبکه رباط کریم رسمی احمد سعیدلغوي 68
 تحول اداري رسمی مامک افتخاري 69

  



 1396محرومیت از مطب کارکنان در سال  -20جدول ادامه 
 مدیریت بازرسی رسمی منیره مجدي 70
 مدیریت بازرسی رسمی علی صادقی 71
 هسته گزینش رسمی رزاق بیات 72
 امام سجاد(ع) شهریار رسمی موسی دادگري 73
 امام سجاد(ع) شهریار رسمی مسعود میرزائی 74
 امام سجاد(ع) شهریار پیمانی سیدعلیرضا مرعشی نجفی 75
 اکبرآبادي رسمی مهرنوش احمدي 76
 اکبرآبادي kضریب  فرناز خداپرست 77
 فیروزآبادي رسمی سیدعبدالمجید موسوي زاده 78
 فیروزآبادي رسمی مهران عابدیان 79
 فیروزآبادي رسمی حمیدرضا نعمت الهی 80
 شهداي یافت آباد رسمی حسین زارعی 80
 شهداي یافت آباد رسمی مجید ناصري پور 82
 شهداي یافت آباد رسمی مجید صمدي 83
 شهداي یافت آباد رسمی فریده قلی زاده 84
 شهداي یافت آباد رسمی مهوش همتی 85
 شهداي یافت آباد رسمی فریدون فالح مهر 86
 شهداي یافت آباد رسمی نسرین صفري 87
 شهداي یافت آباد رسمی محمدمهدي غیرتیان 88
 شهداي یافت آباد kضریب  مهرداد بهلولی 89
 شهداي یافت آباد رسمی مهرنوش تحویلدارزاده 90
 مرکز بهداشت رباط کریم رسمی دانوش دمیریان 91
 معاونت بهداشتی رسمی زهره رجب فردي 92
 شهیدفهمیده رسمی جالل نژادجواد 93
 شهیدفهمیده رسمی آزمایشی محمد معنوي شاد 94
 مرکز بهداشت غرب رسمی هاله احمدنیا 95
 شبکه شهریار پیمانی خدیجه امیري 96
 فیروزآیادي پیمانی محمود سلطانی گرد فرامرزي 97
 یافت آبادشهداي  رسمی فرح السادات هاشمی قراکولی 98

 

  



 

 اداره  امور بازنشستگی 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  23/12/91د مورخ /4166/209الزم به توضیح است، این اداره در اجراي بخشنامه شماره  
خدمت خود را طی نموده اند و در آن زمان از  79پزشکی در خصوص مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که قبل از سال 

نفر از مشمولین یاد شده که هم اکنون   103ه ، کسور بازنشستگی حدود حقوق و مزایاي آنها کسور بازنشستگی کسر نگردید
مشترك صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی می باشند را محاسبه و مطابق بخشنامه صدر االشاره به حساب سازمان بازنشستگی 

شد و سازمان مذکور بر اساس  واریز و در اجراي قانون نقل انتقاالت کسور مذکور را به حساب سازمان تامین اجتماعی منتقل
ریاست محترم جمهوري مبالغ سنگینی را به عنوان مابه التفاوت کسور منتقله  17/7/93ه مورخ 50387ت/80954بخشنامه شماره 

از آنان طلب نمود و این امر باعث شد که تعداد کثیري از آنان شکایت خود را به دیوان عدالت اداري ببرند و در دادخواست خود از 
دیوان تقاضاي محکوم کردن دانشگاه به پرداخت حق بیمه و سازمان تامین اجتماعی را محکوم به دریافت حق بیمه و احتساب 
سابقه فوق را داشتند این اداره بواسطه اقدامات به موقعی که انجام داده بود توانست در پاسخ به داخواست آنان دفاعیه مناسبی 

همکاري دفتر حقوقی دانشگاه راي مثبت به نفع دانشگاه اخذ نماید بواسطه عدم محکومیت  تهیه و از دیوان عدالت اداري با
دانشگاه، دانشگاه از پرداخت مبالغ سنگین به سازمان تامین اجتماعی معاف گردید و بدین ترتیب این اداره از این طریق باعث خلق 

 ثروت زیادي براي دانشگاه شد.
 

 96اداره بازنشستگی در سال  اقدامات انجام شده در -21جدول 
 

 

 

 

 

 

 اداره استخدام و مشمولین طرح
مجوز جهت جذب نیروهاي متقاضی انجام خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته هاي  820وزارت بهداشت تعداد  1396درسال 

 820سازمانی  تعداد طرح اجباري به این دانشگاه اختصاص داده است که دانشگاه با توجه به رعایت سقف تفاهم نامه و ساختار 
 معرفینامه جهت متقاضیان صادر نموده است.

 96اداره استخدام و مشولین طرح در سال  -22جدول 
 عنوان 1396سال 

 شروع طرح 820
 پایان طرح 455
 معافیت از طرح 76
 شروع ضریب کا 11
 پایان ضریب کا 19

 

 

 موضوع 1396سال 
 تعداد احکام برقراري حقوق بازنشستگی 108

 تعداد احکام بازخریدي صادر شده 22

 انجام مکاتبه با واحدها و سایر دستگاههاي دولتی 3373
 تعداد انتقال کسور طرحی 96 

 تعداد تعیین بدهی هاي انجام شده 254

 احکام بازنشستگیتعداد اصالحیه ها ي  86



 

د مورخ /5483/209و مجوزهاي   20/2/95د مورخ /638/209و  11/2/95د مورخ /334/209براساس مانده مجوزهاي شماره
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  17/07/1396د  مورخ /5878/209و  29/06/1396د مورخ /5333/209 و  04/07/1396

در اختیار دانشگاه قرار  سایر رشته ها به صورت استخدام پیمانینفر در رشته هاي بهداشتی و  درمانی و  213 پزشکی مجوز جذب
 گرفته است که فرایند جذب در حال انجام است.

 عنوان 1396سال 

 استخدام پیمانی از طریق آزمون 213
 

 295 تعداد  37/3/93آیین نامه اداري استخدامی و تشکیالتی اعضاي غیر هیات علمی دانشگاه مصوب  38و  37براساس ماده 
 تبدیل وضعیت استخدامی پیدا کرده اند. نفر از پرسنل دانشگاه از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 عنوان 1396سال 
 تبدیل وضعیت استخدامی 295

 

قراردادي دانشگاه با نفر از کارکنان  10سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تعداد  29/1/95مورخ  26172طبق مجوز شماره 
 تبدیل وضعیت پیدا کرده اند. توجه به دارا بودن کارنامه قبولی آزمون ادواري به پیمانی

 

 

 

ه نفر موفق ب 3613کارکنان قراردادي تا کنون تعداد نفر  4352باتوجه به اطالعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  از تعداد 
 یافت شناسه شده اند.در

 عنوان 1396سال 
 دریافت شناسه قراردادي 3613

 

معاونت محترم  8/4/95د مورخ /1591/209مجوز شماره  6و بند  19/4/94د مورخ /548/205براساس مجوز قانونی و نامه شماره 
مورخ  134و  11/5/95مورخ  130بهداشت و مجوز قانونی و صورت جلسه هیات رئیسه شماره توسعه مدیریت و منابع وزارت 

 نفر در سیستم فعال  300صادر گردید که تعداد مجوز در خصوص جذب نیروهاي موسسه آوا سالمت  300 تعداد 15/6/95
 می باشند.

 عنوان 1396سال 
 صدور ابالغ شرکتی 300

 

  

 عنوان 1396سال 
 تبدیل وضع پرسنل قراردادي داراي کارنامه  قبولی آزمون ادواري 10



 

 ر��ی�د�یت ا�ور ��ی و 
 
 

 سایت مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه -1جدول 

http://mpa.iums.ac.ir 

 
 
 

 1396آمار کارکنان شاغل در مدیریت مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی برحسب مدرك تحصیلی در سال - 2جدول

یف
رد

 

 واحدهاي مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
اي

فه 
حر

ي 
ترا

دک
شد 

س ار
شنا

کار
 

س
شنا

کار
دان 

کار
پلم 

دی
پلم 

 دی
زیر

 

 کل

     1 1  مدیر 1

     1  1 مسئول دفتر 2

      1 1 پزشک معتمد 3

      1 1 پزشک 5

  1     1 کارشناس 6

     1  1 سرپرست انبار 7

  1 4  2 1 8 اداره امور قراردادها 8

  0 3 1 4  8 اداره امور مالی 9

  1 2  11 31 45 اداره خدمات 10

   2 3 13 13 31 اداره تاسیسات 11

    1 3 1 5 اداره تدارکات و کارپردازي 12

 8  2 0 3 3 0 اداره رفاه و تعاون 13

اداره دبیرخانه مرکزي و سامانه خدمات  14
 اداري

 1  1 7 4 13 

 15 4 4 1 4 2 0 مهد کودك 15

 139 54 48 7 18 10 2 مجموع
  



 1396آمار کارکنان شاغل در مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی برحسب نوع استخدام در سال  -3جدول

واحدهاي مدیریت امور پشتیبانی و  ردیف
 رفاهی

شی
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پ
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ارد
قر
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 کل 

  1     1 مدیر 1

       معاون مدیر 2

     1  1 مسئول دفتر 3

  1     1 پزشک معتمد 4

  1     1 پزشک 5

  1     1 کارشناس 6

     1  1 سرپرست انبار 7

  2 1 2 3  8 اداره امور قراردادها 8

  3  2 3  8 اداره امورمالی 9

  4   41  45 اداره خدمات 10

  3  3 25  31 اداره تاسیسات 11

  2  1 2  5 تدارکات و کارپردازياداره  12

  5  2 1  8 رفاه وتعاوناداره  13

دبیرخانه مرکزي وسامانه اداره  14
 خدمات اداري

 6   7  13 

  1  0 12 2 15 مهد کودك 15

 31 1 11 107 1 139 مجموع

  



 

 1396پشتیبانی و رفاهی دانشگاه سال سامانه الکترونیک درمدیریت امور  -4جدول

http://eghamati.iums.ac.irاماکن اقامتی و تسهیالت بانکی و تور  سامانه 
http://bpms.iums.ac.irبیمه تکمیلی  سامانه 

 
 

 1396هاي انجام شده در مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه سال مناقصه  -5جدول

 واگذاري امور ایاب ذهاب کارکنان -1
 واگذاري امور خودرو سواري -2
 واگذاري امور خدمات نظافتی ستاد مرکزي -3
 واگذاري امور هتلداري مرکز آموزشی و فرهنگی ایران(رامسر) -4
 مقدس) واگذاري امور هتلداري هتل آپارتمان ابرار (مشهد -5

 
 

 1396اماکن اقامتی ویژه کارکنان در مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه سال -6جدول

 هتل آپارتمان ابرار (مشهد مقدس) .1
 مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران(رامسر) .2
 هتل بوستان سرعین .3

 
 

 1396توافقنامه هاي اداره رفاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه سال  -7جدول 

 قرارداد واگذاري امور هتلداري هتل ابرار مشهد  .1
 قرارداد واگذاري امور هتلداري مرکز آموزشی و فرهنگی ایران(رامسر) .2
 قرارداد با هتل بوستان سرعین .3

 
 1396خدمات اداره رفاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه سال -8جدول

 ارائه اقامتگاه در مشهد مقدس(هتل ابرار) 1

 اقامتگاه در شمال(رامسر) ارائه 2

 ارائه اقامتگاه هتل بوستان سرعین  3

 برگزاري تورهاي یک روزه 4

 اعطاي وام به کارکنان 5

 برگزاري جشن شب یلدا 6

 ارائه کارتهاي چند منظوره سامان 7

 انجام امور مربوط به بیمه هاي تکمیلی کارکنان 8

 مسئولیتانجام امور مربوط به بیمه هاي اموال و  9

 انجام امور نگهداري فرزندان کارکنان پردیس همت در مهد کودك دانشگاه 10
 

 

http://eghamati.iums.ac.ir%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
http://bpms.iums.ac.ir%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87


 ١٣٩٦�د�یت ا�ور ��ی و ر��ی دا�ه سال  ��ارش �مل��د 

 �مل��د اداره ر�ه و �عاون
 باشد.فعالیتهاي اداره رفاه و تعاون در سه حوزه به شرح ذیل می

 امور رفاهی  -1
 سرعین)-شمال-مقدسمراکز اقامتی(مشهد  1-1
 تور(یک روزه) 2-1
 وام 3-1
 برگزاري جشنها (شب یلدا) 4-1
 کارتهاي تخفیف دار 5-1

 سایر امور رفاهی -1-6
 بیمه -2

 اشخاص -1
 اموال -2
 مسئولیت -3

 
 مهد کودك -4

 

 امور رفاهی     
 مرکز اقامتی در مشهد مقدس(هتل ابرار) -1-1-1
ریال براي هر خانوار 000/000/1اصلی) با هزینه  نفر با فرد 5خانوار (حداکثر  1705، 29/12/1396تا  1/1/1396از تاریخ ١

روز جهت استفاده از تسهیالت اقامتی مشهد مقدس معرفی شدند و هدایایی نیز به مسافران هتل  4شب و  3به مدت 
 دانشور از سوي دانشگاه اهدا گردید.

 
 96آمار استفاده کنندگان از تسهیالت اقامتی هتل دانشور مشهد در سال  -9جدول

 تاریخ پایان دوره تاریخ شروع دوره تعداد فرد اصلی و تبعی تعداد خانوار
1705 8480 1/1/139629/12/1396 

 
برنامه در جهت  که نتایج نظرسنجی گردیدپایش  هتل دانشوراز  کارکنانفرم هاي نظر سنجی طراحی شده در خصوص میزان رضایتمندي 

 .باشدذیل میتسهیالت اقامتی به شرح هر چه بهتر ریزي 
  



 

 
 96میزان رضایتمندي کارکنان از هتل دانشور در  سال  -10جدول

 متوسط خوب عالی

88% 12% 2% 

 

 
 
 

 مرکز اقامتی شمال(رامسر)-1-1-2
 3ریال براي هر خانوار به مدت 000/000/1نفر با فرد اصلی) با هزینه  5خانوار (حداکثر  1207، 1/1/1396از تاریخ  •

 استفاده از تسهیالت اقامتی مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران در رامسر معرفی شدند.روز جهت  4شب و 
 

 96آمار استفاده کنندگان از تسهیالت اقامتی رامسر در سال  -11جدول
 تاریخ پایان دوره تاریخ شروع دوره تعداد فرد اصلی و تبعی تعداد خانوار

1207 5912 1/1/1396 29/12/1396 
 

که نتایج  گردیدپایش مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران در رامسر از  کارکنانفرم هاي نظر سنجی طراحی شده در خصوص میزان رضایتمندي 
 .باشدتسهیالت اقامتی به شرح ذیل میهر چه بهتر برنامه ریزي در جهت  نظرسنجی

 
 96( رامسر) در  سال میزان رضایتمندي کارکنان از مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران - 12جدول

 متوسط خوب خوب

74% 22% 4% 
 

 
 
 



 
 

 مرکز اقامتی سرعین  - 1-1-3
شب  3ریال براي هر خانوار به مدت 000/000/1نفر با فرد اصلی) با هزینه  7خانوار (حداکثر  865، 1/4/1396از تاریخ  •
ریال جهت استفاده از تسهیالت اقامتی هتل 000/000/3نفر  2نفر هزینه اقامت هر نفر اضافه حداکثر تا  5روز  حداکثر  4و 

 بوستان سرعین در سرعین معرفی شدند 
 

که  گردیدپایش هتل بوستان سرعین در سرعین از  کارکنانهاي نظر سنجی طراحی شده در خصوص میزان رضایتمندي  فرم
 .باشدتسهیالت اقامتی به شرح ذیل میهر چه بهتر برنامه ریزي در جهت  نتایج نظرسنجی

 
 96آمار استفاده کنندگان از تسهیالت هتل بوستان سرعین در سال  -11جدول

 تاریخ پایان دوره تاریخ شروع دوره تعداد فرد اصلی و تبعی خانوارتعداد 
865 4157 1/4/1396 31/6/1396 

 
 96میزان رضایتمندي کارکنان از هتل سرعین در سال

 ضعیف متوسط خوب

66% 28% 6% 
 

 



 

 تورهاي یک روزه -1-2-1
ریال براي هر نفر از تورهاي یک روزه  000/200با هزینهتور  5نفر با فرد اصلی) در قالب  3خانوار (حداکثر  690، 96در سال  •

 دانشگاه استفاده نمودند.
 

 96آمار تورهاي برگزار شده در سال  -13جدول
 تعداد خانوار تعداد فرد اصلی و تبعی نام تور

17064 کاشان نیاسر
16063 کاشان نیاسر

12043 دریاچه شورمست
12042 قلعه رودخان

12040 دریاچه شورمست
690252 جمع کل

 
 21/2/96نیاسر در تاریخ  –تور کاشان  -1-2-1-1

 تعداد فرد اصلی و تبعی تعداد خانوار نام تور
64170 نیاسر-کاشان

 
 21/2/96ابیانه در تاریخ  -میزان رضایتمندي کارکنان از تور کاشان -14جدول

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی

59% 31% 7% 2% 1% 
 

 ابیانه داشتند. -نظرات عالی و خوب نسبت به دوره اول تور کاشان %90در مجموع 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 4/3/96نیاسر در تاریخ  –تور کاشان  -1-2-1-2
 تعداد فرد اصلی و تبعی تعداد خانوار نام تور

63160 نیاسر -کاشان
 
 

 4/3/96تاریخ ابیانه در  -میزان رضایتمندي کارکنان از تور کاشان -15جدول

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی

60% 34% 5% 1% 0% 
 

 نیاسر داشتند. -نظرات عالی و خوب نسبت به دوره دوم تور کاشان %94در مجموع 
 

 
  



 

 96/4/22تور دریاچه شورمست در تاریخ  -1-2-1-3
 

 تعداد فرد اصلی و تبعی تعداد خانوار نام تور
43120 دریاچه شورمست

 
 22/4/96میزان رضایتمندي کارکنان از تور دریاچه شورمست در تاریخ  -16جدول

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی

76% 21% 3% 0% 0% 
 
 

 نظرات عالی و خوب نسبت به تور دریاچه شورمست داشتند. %97در مجموع 

 
 

 96/5/5تور قلعه رودخان در تاریخ  -1-2-1-3
 

 فرد اصلی و تبعی تعداد تعداد خانوار نام تور

 120 42 قلعه رودخان

 
  



 
 5/5/96میزان رضایتمندي کارکنان از تور قلعه رودخان در تاریخ  -17جدول

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی

70% 20% 10% 0% 0% 
 
 

 نظرات عالی و خوب نسبت به تور قلعه رودخان داشتند. %90درمجموع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19/5/96دریاچه شورمست در تاریخ تور  1-2-1-3
 

 تعداد فرد اصلی و تبعی تعداد خانوار نام تور

 120 40 دریاچه شورمست

 
 5/5/96میزان رضایتمندي کارکنان از تور قلعه رودخان در تاریخ  -18جدول

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی

61% 23% 11% 5% 0 
 

  



 

 
 تور دریاچه شورمست داشتند. میزان رضایتمندي نسبت به  %84در مجموع 

 

 
 

 وام -1-3
 

 بانک ملت :
میلیون ریالی 100درصد،  4میلیون ریالی قرض الحسنه با کارمزد  50ریال تسهیالت بانکی  85,850,000,000مبلغ  96در سال 
درصد به پرسنل دانشگاه پرداخت گردیده  18میلیون ریالی با سود  400درصد و 18میلیون ریالی با سود  200درصد،  18با سود 

 است.

 96سال وامهاي بانک ملت به کارکنان در  -19جدول
بانک 

 96ملت 
میلیون ریالی  50

 قرض الحسنه
میلیون ریالی  100

 کارت اعتباري
میلیون ریالی  200

 کارت اعتباري
میلیون ریالی  400

 کارت اعتباري
 جمع

 762 9 160 412 181 تعداد 
 85،850،000،000 3،600،000،000 32،000،000،000 41،200،000،000 9،050،000،000 مبلغ وام 

 

  



 

 

 بانک مهر ایران 

به پرسنل  %4میلیون ریالی قرض الحسنه با کارمزد 150و100، 50ریال تسهیالت بانکی 42,900,000,000مبلغ  96در سال  
 دانشگاه پرداخت شده است.

 96وامهاي بانک مهر ایران به کارکنان در سال  -19جدول

تعداد اعضاي  تعداد وام گیرندگان سرانه هر نفر مبلغ وام سال
 سامانه

درصد وام گیرندگان به 
 کل اعضاي سامانه

 3,1 122,12 377 3,512,938 42,900,000,000 96سال 

 

 جشن شب یلدا -1-5
فرم هاي نظرسنجی طراحی شده در خصوص میزان رضایتمندي پرسنل از جشن شب یلدا پایش گردید که نتایج نظرسنجی در 

 به شرح ذیل می باشد:جهت برنامه ریزي هرچه بهتر برنامه هاي رفاهی 

 300تعداد شرکت کنندگان: •
 نفر کودك 60نفر بزرگسال +  50تعداد شرکت کننده ستاد دانشگاه: •
 نفر کودك90نفر بزرگسال +  75تعداد واحدهاي تابعه : •
  117تعداد فرم هاي تکمیل شده نظرسنجی  •
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96نمودار عددي تسهیالت بانک ملت در سال 



 

 1396آذر  27میزان رضایتمندي کارکنان از شب یلدا  -20جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 واحد) 61به  15538کاال برگ (توزیع  6-1
 

  کاال برگ تخفیف دار جهت خرید کاالهاي شب  15538با توجه به هماهنگی هاي انجام شده با شرکت پایش  به تعداد
 دانشگاه تسویع گردید.کت و شلوار و...) به کارکنان  -کفش–شلوار –عید (مانتو 

 
 کارت بازدید از دلفین ها و شیردریایی به رابطین رفاهی) 4000کارتهاي تخفیف دار (توزیع  7-1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب
%55 %24 %8 %6%7 



 بیمه -2
 پذیرد.شاخه اشخاص، اموال، مسئولیت توسط اداره رفاه (واحد بیمه) انجام می 3امور بیمه اي دانشگاه در 

 بیمه اشخاص-2-1
انتخاب شرکت بیمه گر از طریق برگزاري مناقصه صورت گرفت که شرکت  بیمه آرمان با ارائه حداقل نرخ به جداول  96در سال 

 پیشنهادي دانشگاه به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید. 
 96بیمه شدگان تکمیلی کارکنان در سال  -21جدول

 بیمه اموال و مسئولیت-2-2
درصد  100درصد مراکز تحت پوشش بیمه آتش سوزي می باشند، طبق درخواست واحدهاي تابعه دانشگاه،  100در حال حاضر 

بدنه قرار گرفته اند. کلیه مراکز تحت پوشش مسئولیت مدیران اتومبیلهاي دولتی درخواست شده تحت پوشش بیمه ثالث و بیمه 
 و فنی می باشند، کلیه خوابگاهها و ورزشگاهها بیمه آتش سوزي و مسئولیت اشخاص ثالث قرار گرفته اند.

  96 سال اموال در قراردادهاي -22جدول 
 مبلغ نوع بیمه  ردیف

 125,348,023 بیمه آسانسور 1

 3,721,743,623 بیمه مسئول فنی 2

 4,865,529,035 بیمه آتش سوزي 3

 1,474,272,869 بیمه ثالث و بدنه 4

 1,209,872,030 بیمه اردو و متفرقه 5

 11,396,765,580 جمع کل

 

  

 مبلغ حق بیمه(ریال) تعداد نفرات بیمه شده طرح
 000/000/1 2053 طالیی
 000/375 4055 نقره اي

 000/245 76 برنز

  6184 جمع



 

 مهدکودك
 96عملکرد مهد کودك دانشگاه در سال 

 ویزیت نمودن کلیه کودکان مهد کودك توسط متخصص کودك درمرکز بهداشت معاونت دانشجویی.  .1
 برگزاري کالس لگوي آموزشی. .2
 گذراندن کارورزي توسط دانشجویان  دانشکده پرستاري در مهد کودك. .3
 برگزاري جلسات مختلف با اولیاء و  همکاران مهد کودك. .4
 ودکان.برگزاري کالس آموزشی نمایش خالق براي ک .5
 برگزاري نمایش آموزشی توسط گروه نمایش عموقصه. .6
 برگزاري مسابقه آمادگی جسمانی به مناسبت ایام مبارك دهه فجر .7
 راه اندازي کتابخانه درمهد کودك براي کودکان .8
 برگزاري جشن شب یلدا براي کلیه کودکان مهد کودك واحد هاي مختلف. .9

 مختلف توسط عکاس در جشن شب یلدا. تهیه عکس از کلیه کودکان  مهدکودك واحد هاي .10
 حضور پزشک  یک روز در هفته در مهد کودك  .11
 برگزاري جشنواره مختلف براي کودکان. .12
 برگزاري کالس قرآن. .13
 شستشوي پتو، و روفرشی هاي مهد کودك. .14
 تهیه وتوزیع عکس شب یلدا براي کلیه کودکان واحد هاي مختلف دانشگاه .15
 تشکیل کالس پیش دبستانی .16
 نظر سنجی در ارتباط با عملکرد مهدکودك وتکمیل آن توسط اولیاء کالسهاي مختلف مهد کودك تهیه فرم .17

 باشد:به شرح زیر می 1396نتیجه نظرسنجی عملکرد مهد کودك در سال 

 96کودك در نیمه دوم سال نظرسنجی از مادران در خصوص عملکرد مهد  -23جدول 
 

 

 

  

 میزان درجه رضایتمندي 
 %50 عالی
 %30 خوب

 %19 متوسط
 %1 ضعیف



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نفر 93تعداد کل کودکان 
 مقاطع سنی وتعداد کودکان در مهد کودك:

 نفر14ماهگی  تعداد کودکان  24تا  6شیرخوار:       
 نفر 26سالگی   تعداد کودکان  3تا 2نوپا:                

 نفر 21سالگی تعداد کودکان  4تا 3:          1نوباوه
 نفر 15سالگی تعداد کودکان  5تا  4:          2نوباوه

 نفر 17سالگی تعداد کودکان 6تا 5پیش دبستانی:    
 -ارف -ارگ -آمادگی جسمانی -روباتیک  -نمایش خالق -زبان انگلیسی –کالسهاي آموزشی فوق برنامه عبارتند از : قرآن 

 نقاشی  –لگوي آموزشی 
 نقاط قوت :

. فراهم نمودن امکانات رفاهی براي همکاران  دانشگاه به دلیل محیط مناسب مهد کودك براي آموزش و نگهداري کودکان در 1
 سنین مختلف. 

. اجراي برنامه هاي مختلف آموزشی براي کلیه کودکان مقاطع مختلف  مهد کودك بدلیل همکاري مشاور آموزشی با مهد 2
 کودك.

 توسط متخصین بدلیل همکاري مرکز بهداشت با مهد کودك.. ویزیت نمودن کودکان 3
 . بر طرف نمودن مشکالت بهداشتی بدلیل حضور کارشناس بهداشت در مواقع ضروري در مهد کودك.4
 . ارائه برنامه تغذیه مناسب تربراي کودکان بدلیل مشاوره با متخصص تغذیه. 5

 نقاط ضعف:
سانی، نبودن فضاي مناسب براي تحویل دادن و تحویل گرفتن کودکان از اولیاء و . مشکالت بهداشتی  بدلیل کمبود نیروي ان1

 همچنین نبودن فضاي مناسب براي نگهداري کفش کودکان و پرسنل.
 .عدم پذیرش همه کودکان متقاضی استفاده از مهدکودك بدلیل کمبود نیروي انسانی. 2
 نامناسب بودن فضاي بازي و کمبود اسباب بازي مورد  نیاز. . عدم فعالیتهاي فیزیکی مناسب براي رشد کودکان بدلیل3

  

عالی
50%

خوب
30%

متوسط
19%

ضعیف
1%

96نظرسنجی از مادران در خصوص عملکرد مهد کودك در سال 



 

 

 ٩٦��ارش �مل��د  اداره تأ��سات � سال 
 سرویس سالیانه دستگاه چیلر جذبی ابارا و سرما افرین همراه با اسید شویی 
 داکت کشی همراه با کابل کشی تلفن برق و شبکه آي تی در طبقه همکف کتابخانه مرکزي 
  مربوط به آبرسانی محوطه 300مفصل زدن کابل 
 سرویس کامل الکترو موتور برج هاي خنک کننده دستگاه ابارا و سرما افرین 
  گیریس کاري و رفع ایراد تمامی الکتروپمپ هاي فعال داخل موتورخانه مرکزي 
  اینچ و نصب یک عدد شیر  12اینچ خط دهش از بوستر پمپ هاي معاونت دانشجویی و ستاد و چوش دو عدد فلنج  12بریدن کلکتور

 اینچ 12
  اینچ مربوط به دیگ بخار 10و  4تعویض واشر هاي 
 تعمیر بانک خازن از قبیل تعویض خازن ها و رگوالتور 
  3تعمیر الکترو موتور برج شماره 
  لیتر الکل به دستگاه ابارا 4لیتر آب مقطر و  45تزریق 
  صفحه اي اشپزخانهاسیدشویی و تعویض تمامی واشر هاي مربوط به مبدل 
  ترمیم سیستم اعالن و اطفاي حریق ساختمان ستاد مرکزي 
  وات همراه با قطعات تیرهاي روشنایی محوطه دانشگاه هر ساله 450تعویض المپ هاي  
  باز سازي اعالن و اطفا حریق مخزن کتابخانه مرکزي 
 ختمان همایش هاي رازي لوله کشی خط گاز جهت ساختمان جدید حراست و چیلر اتاق جلسات جدید سا 
  تخلیه و الي روبی حوضچه هوادهی تصفیه خانه 
  عدد قاب مهتابی اس ان بی در کالس هاي ساختمان پیراپزشکی  650نصب و تعویض 
  عایق کاري (ایزو گام) پشت بام ساختمان معاونت دانشجویی و پزشکی 
  مرحله 2سرویس دستگاه سانترال (تلفنخانه مرکزي) هر ساله 
 95-96وربین در محوطه کلی و داخلی ساختمان هاي دانشگاه در سال نصب د 
  95-96بازسازي سیستم اعالن و اطفا حریق ساختمان همایش هاي رازي در سال 
  نصب تلویزیون و ال اي دي در سالن اصلی ساختمان همایش هاي رازي 
  بازسازي کلی سرویس بهداشتی هاي ساختمان همایش هاي رازي 
  96و  95و خروج در ساختمان ستاد و کتابخانه مرکزي و درب ورودي اصلی در سال نصب گیت ورود 
 (دو دستگاه) تعویض هواسازهاي ساختمان همایش هاي رازي 

 
 



 ٩٦�مل��د اداره �دمات ��و�ی � سال 
 

   (نظافتچی،آبدارچی و کارکنان مهد کودك)نفر 38اخذ کارت بهداشت پرسنل 
  اخذ مجوز طرح ترافیک سالیانه و توزیع آن 
 ) دستگاه مینی بوس)34دستگاه اتوبوس 17کنترل روزانه تردد سرویس هاي ایاب و ذهاب و ثبت ساعت ورود و خروج روزا نه 
 ) دستگاه) 14محاسبه ماهیانه هزینه سوخت خودروهاي در اختیار ستاد مرکزي دانشگاه بر اساس کیلومتر و کارت سوخت 
 تیریپ 2330در خواستهاي ارسالی از مدیریتها به منظور استفاده از سرویس خودرو سواري و هماهنگی با واحد نقلیه ( بررسی

 ساعت خودرو در اختیار) 2200ماهیانه و 
 پذیرایی از مهمانان و مدعوین همایشها،جلسات و کنفرانسهایی که در ستاد برگزار می شود 
 )نفر 37نظافتچی،آبدارچی،فضاي سبز و مهد کودك)به تعداد تهیه توزیع دو دست لباس جهت پرسنل 
 انجام امور مربوط به شارژ ارتقاء و پشتیبانی اینترنت پر سرعت مدیران و کار شناسان 
 نظارت بر کار رستوران دانشگاه از طریق قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی 
  1396حفظ نگهداري فضاي سبز مطابق باتقویم نگهداري فضاي سبز 
 متر مربع شامل (چمن،گلکاري،کاشت درختچه و ......)از ضلع هاي شمالغربی،شمالشرقی و  1500ازسازي فضاي سبز به قرار ب

 جنوبی دانشگاه
  متر مربع 2900احداث پارکینگ ضلع شرقی دانشگاه به وسعت 

 

  96در سال  عملکرد اداره حسابداري 
 گزارش عملکرد درآمد   ♦

 شناسایی مراکز درآمد زا و اخذ مجوز الزم جهت واگذاري و انعقاد قرارداد  .1
 انجام ثبتهاي درآمد مربوط به سالن همایشها ، هتلها ، فروش امالك و مهدکودك  .2
 کنترل تراز درآمد واحد باستاد .3
 تهیه صورت تطبیق درآمد  .4
 ارائه گزارشهاي درآمد اخذ شده طی دوره به مدیریت  .5

 

 در رسیدگیگزارش عملکرد  ♦
 سند رسی اسناد و کنترل مدارك مثبته و برطرف کردن و اخواهی اسناد  .1
 پیگیري در تسریع ارسال مدارك از شرکت و کارپردازان جهت افزایش سرعت در روندکار  .2
 پاسخگویی به کارشناس رسیدگی مستقر در واحد  .3
 د صورت گرفت سن4988کاربررسی و سند رسی اسناد صادره به تعداد  96ماهه سال  12طی  .4
 تهیه گزارش کسورات اعمال شده جهت شرکتها (بیمه ، مالیات ) و ارائه گزارش درخصوص شرکتهاي مذکور  .5

 

 گزارش عملکرد دفترداري  ♦
 بررسی و کنترل اسناد صادر شده درسیستم روزآمد (پایش اسناد ) .1
 تکمیل و تصحیح فرمهاي ارسال شده از ستاد  .2
 فریغ بودجه ، مغایرت بانکی و...تهیه گزارشات مربوطه از جمله ت .3
 کنترل نهایی هزینه هاي براساس تفاهم نامه   .4
 کنترل سپرده هاي واریزي شرکتها  .5
 صدور چک اسناد پرداختی  .6

 
 



 

 گزارش عملکرد قرارداد  ♦
 انعقاد قرارداد درحد معامالت متوسط در حوزه مدیریت امورعمومی  .1
کنترل محاسبات انجام شده و مبالغ درج شده در قرارداد که توسط واحد برونسپاري انجام شده و در صورت لزوم  .2

 تصحیح مبالغ 
 اخذ استعالم جهت انعقاد  قرارداد هاي جدید در حد معامالت متوسط  .3
 پرداخت قرارداد ها براساس گزارش و تائید ناظر مربوطه پس از اخذ دستور پرداخت  .4
 ازه زمانی قراردادها و پیگیري در خصوص انعقاد قراردادهاي جدیدیا تمدید قرارداد قبل از پایان .کنترل ب .5

 

 گزارش عملکرد اعتبارات : ♦
بررسی هزینه هاي سال گذشته و پیش بینی و برآورد هزینه هاي سال جاري به منظور تهیه تفاهم نامه واخذ اعتبار بابت هزینه  .1

 هاي طی سال 

 ماهانه  پیگیري اعتبار الزم طبق تفاهم نامه از طریق مدیریت امورمالی براساس  .2
 پیگیري و اخذ اعتبار الزم جهت برنامه و همایشهاي ارجاع شده مربوط به وزارت بهداشت  .3
 هماهنگی با ستاد و رفع مغایرت و ارائه گزارش عملکرد تنظیم شده  .4
 ه دررابطه با منابع، ردیف و برنامه و فصل کنترل دریافتهاي انجام شده از ستاد و بودج .5
 ارائه گزارش و عملکرد هاي مربوط به مدیریت مالی و مدیریت نظارت  .6

 
 1396 سال در ایران پزشکی علوم امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه مدیریت درآمد  -24جدول 

 

 
 گزارش عملکرد سایرامور : ♦

 برگ شماره و اسکن و بایگانی اسناد تا زمان تحویل مدیریت امورمالی  .1
 ثبت مربوط ، معامالت فصلی در سامانه دارائی  .2
کنترل و تصحیح اطالعات ارسالی از مدیریت امورمالی و ارسال مجدد به امورمالی در مناسبها و ارسال فیش واریزي به شرکت جهت  .3

 شارژ کارتهاي چند منظور سامان 
  

 توضیحات مبلغ کل مبلغ درآمد (تفکیکی) محل درآمد

سالن همایش 
 رازي

 درآمد اجاره سالن همایشها 500/547/696/31 500/547/696/31

 سایر درآمدها

 542/651/227/5 هتل ها

635/797/746/17 

واریزي پرسنل بابت هتلهاي شهر مشهد + خزرآباد 
 شهر ساري + تورهاي تفریحی کارکنان

 شهریه مهد کودك فرزندان پرسنل (پردیس دانشگاه) 000/362/238 مهد کودك

واریزي هاي 
 متفرقه

 متفرقه(خودروهاي اسقاط،مربی مهد کودك ...) 713/946/732

 درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت مناقصات 005/673/291 مناقصه

 بیلبورد سه وجهی -الف  375/164/256/11 اجاره ها
 اجاره ملک بانک تجارت  خیابان طالقانی  -ب 

 اجاره رستوران دانشگاه یکساله وبوفه -ج 
 اجاره آژانس درب ورودي دانشگاه  -د 

 اجاره شرکت تعاونی -ه

 135/345/443/49 135/345/443/49 جمع کل



 
 1396 سال در ایران پزشکی علوم امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه مدیریت هزینه هاي  -25جدول 

 هزینه هافهرست  مبلغ کل هزینه

 143/882/438/74 قراردادها

 قراردادهاي مدیریت آمار -
 قراردادهاي خدماتی -
 قراردادهاي دفتر فنی -

 قراردادهاي دفتر بودجه -

 قراردادهاي حراست -

 قراردادهاي دفتر  ریاست -

 سایر قراردادها -

 

 068/729/819/43 هزینه هاي جاري

 خرید لوازم مصرفی و .... -
 پرداخت حق الزحمه و اجرت -

 تعمیر و نگهداري -

 متفرقه -

هزینه هاي برگزاري همایشهاي 
 وزارت بهداشت

 برنامه همایش هاي وزارتخانه- 860/321/295/56
 خرید لوازم آزمایشگاهی ومصرفی-

 تعمیر و بازسازي سالن همایش هاي رازي - 000/000/410/16 هزینه عمرانی
توسعه مدیریت و خرید (تملک)جهت سایر واحدها حسب دستور معاونت محترم  -

 برنامه ریزي منابع
 351/395/504/7 هزینه تملک

   

 843/003/938/8 45ماده 

 پایگاه تابستانی-
 ورزش-
 تشریفات -

 تورها-
 

 عوارض ،اموال ومسئولیت مدنی و... - 026/327/708/11 هزینه بیمه 

  



 

 �مل��د اداره د��رخا� ����ی وساما� �دمات اداری 
 

 اداري خدمات و سامانه مرکزي دبیرخانه اداره عملکرد -26جدول 

 تعداد شرح ردیف

 22797 دریافت وثبت نامه توسط اتوماسیون دانشگاه(وارده) 1

دریافت و ثبت و ارسال نامه ازطریق اتوماسیون اداري وزارت بهداشت وکلیه دانشگاه هاي علوم  2
 پزشکی سراسر کشور

13721 

 10668 ازطریق پستنامه هاي دریافتی  3

 355 دریافت وثبت وارسال نامه ازطریق سیستم پیام دولت 4

 21207 نامه هاي ارسالی(صادره) 5

 9619 نامه هاي ارسالی ازطریق پست 6

 36927 نامه هاي ارسالی به صورت حضوري 7

 2656 نامه هاي ارسالی به صورت محرمانه 8

 138400 دانشگاهارسال نامه توسط نامه رسان داخلی  9

10 
پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع در خصوص پیگیري نامه ها در دبیرخانه و سامانه خدمات اداري 

 و پیامک
21500 

  پاسخگویی حضوري به ارباب رجوع درسامانه خدمات اداري 11

 

 96امور قراردادها در سال اداره   عملکرد

 برگزاري کمیسیون مناقصات •

 ترك تشریفاتبرگزاري مزایدات و  •

 برگزاري کمیته کارشناسان منتخب جهت قیمت گذاري واحد هاي غیر پاراکلینیکی و اموال مازاد •

 برگزاري کمیته طراحی و استاندارد سازي فرمت هاي قرارداد •

 مکاتبه با واحد ها جهت انجام مناقصات و مزایدات  •

 بیمارستان ها و...در اختیار گذاشتن اطالعات الزم به رابطین قراردادهاي مراکز و  •

 96تعداد مناقضات انجام شده در امور قراردادها در سال  -27جدول 

  

تعداد مناقصه یک مرحله اي 
 برگزار شده

تعداد مناقصه دو مرحله اي 
 برگزار شده

 ترك تشریفات تعداد مزایده

62 1 9 5 



 ٩٦�مل��د ا�ور ورز�ی کار�نان � سال 

(آقایان)،طناب فوتسالدر رشته هاي والیبال(آقایان و بانوان)، جام رمضان، هفته دولت و گرامیداشت دهه مبارك فجر  برگزاري مسابقات .1
(آقایان کشی(آقایان و بانوان)، شطرنج(آقایان و بانوان)، دارت(آقایان و بانوان)، تنیس روي میز(آقایان و بانوان)، فوتبال دستی(آقایان)، شنا 

 (آقایان و بانوان)،تیراندازي (آقایان و بانوان)،، فوتسالی جسمانی(آقایان و بانوان)و بانوان) و آمادگ

  تشویق کارکنان به ورزش با برگزاري برنامه هاي پیاده روي و کوهپیمایی .2

  تمرینات در رشته هاي مختلف ورزشی با حضور مربیان مجرب در دو بخش آقایان و بانوان به شرح ذیل:شروع  .3

 (آقایان و بانوان)آمادگی جسمانی  
  (آقایان و بانوان)والیبال  
 فوتسال آقایان  
 بدنسازي آقایان  
 (آقایان و بانوان)تنیس روي میز  
 ورزش صبحگاهی در محل مجموعه پردیس همت و سالن دانشکده مدیریت(آقایان و بانوان( 

 آباد ساري خزرمسابقات ورزشی کارکنان وزارت بهداشت در به و آقایان اعزام تیمهاي منتخب ورزشی بانوان  .4

برگزاري مسابقات تیراندازي ویژه مدیران و رؤساي مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضاي  .5
 مناسبت گرامیداشت هفته دولته محترم هیئت رئیسه ب

 استعدادیابی ورزشی کارکنان .6

 ورزشیتدوین تقویم  .7

 و حمایت از تیم هاي فعال   تشکیل تیم هاي ورزشی .8

 برگزاري جلسات مستمر با سرپرستان تیم ها، عوامل اجرایی مسابقات و رابطین ورزشی .9

 داخلی  برگزاري المپیاد و مسابقات ورزشی .10

  دولت استان تهرانبرنامه ریزي جهت  حضور مقتدرانه تیم هاي اعزامی به مسابقات ورزشی وزارت بهداشت و کارکنان  .11

، در بین 96اخذ رتبه چهارم دانشگاه علوم پزشکی ایران در دومین المپیاد فرهنگی و ورزشی وزارت بهداشت(آقایان)  در آذر ماه سال  .12
تیم شرکت کننده: اخذ مدال طالي تیمی در رشته شطرنج، دو مدال طالي انفرادي در رشته شنا، مدال طالي  60ورزشکار و  2100
  ي در رشته دارت، مدال نقره تیمی در رشته دارت، مدال برنز انفرادي در رشته شطرنجانفراد

 
  



 

 �د�یت ا�ورما�ی دا�ه 
 
 

 سایت مدیریت امورمالی دانشگاه - 1جدول 

http://finance.iums.ac.ir 

 
 

 1396آمار کارکنان شاغل در مدیریت امورمالی برحسب مدرك تحصیلی در سال  -2جدول

 واحدهاي مدیریت امورمالی ردیف
اي

کتر
د

 

شد
س ار

شنا
کار

 

س
شنا

کار
دان 

کار
پلم 

دی
پلم 

 دی
زیر

 

 کل

 1 0 0 0 0 1 0 مدیر امور مالی 1
 2 0 0 0 1 1 0 معاون امور مالی 2
 1 0 1 0 0 0 0 مسئول دفتر 3
 1 0 1 0 0 0 0 اپراتور  4
 1 1 0 0 0 0 0 نامه رسان 5
 9 0 0 1 4 4 0 اداره دفترداري وتنظیم حسابها 6
 5 0 1 1 1 2 0 اداره حسابداري کاال، اموال وخدمات 7
 6 0 0 1 1 4 0 اداره اعتبارات 8
 18 0 6 3 5 4 0 اداره حسابداري پرسنلی 9

 12 0 2 2 3 5 0 اداره نظارت 10

 6 0 0 0 4 2 0 اداره درآمد 11
 4 0 0 0 1 3 0 اداره پایش 12

 66 1 11 8 23 23 0 مجموع

   

http://finance.iums.ac.ir/


 1396آمار کارکنان شاغل در مدیریت امورمالی برحسب نوع استخدام در سال  - 3جدول

 واحدهاي مدیریت امورمالی ردیف

شی
مای

 آز
می

رس
عی 

قط
ی 

سم
ر

 

نی
یما

پ
 

اي
فه 

حر
داد

رار
ق

اي 
فه 

حر
یر 

ادغ
ارد

قر
 

ایر
س

 کل 

 1 0 0 0 0 1 0 مدیر امور مالی 1
 2 0 0 0 0 2 0 معاون امور مالی 2
 1 0 1 0 0 0 0 مسئول دفتر 3
 1 0 1 0 0 0 0 اپراتور 4
 1 0 1 0 0 0 0 نامه رسان 5
 9 0 0 0 2 7 0 اداره دفترداري وتنظیم حسابها 6
 6 0 1 1 1 3 0 اداره حسابداري کاال، اموال وخدمات 7
 6 0 0 2 0 4 0 اداره اعتبارات 8
 17 0 4 3 0 10 0 اداره حسابداري پرسنلی 9

 12 0 0 1 0 11 0 اداره نظارت 10

 6 0 0 0 0 6 0 اداره درآمد 11
 4 0 0 0 0 4 0 اداره پایش 12

 66 0 8 7 3 48 0 مجموع

 
 1396نرم افزارهاي مورد استفاده درمدیریت امورمالی دانشگاه  سال   -4جدول 

 آذرخش  1
 روزآمد 2
 چارگون 3

 
 1396سامانه الکترونیک مورد استفاده درمدیریت امورمالی دانشگاه سال   -5جدول 

 سام وب  1
 سامانه امالك اموال 2
 سجاد 3
4 HSE 
 معین بانک رفاه 5
 مالیاتی  6
 بانکداري بانک ملت 7
 سامانه محب 8
 سامانه امید (بیمه سالمت) 9

 



 

 ١٣٩٦سال   �مل��د �د�یت ا�ور ما�ی��ارش 

ری کاال ا�وال و �دمات  ��ارش اداره �سا�دا

 خودروها:-1

 در خصوص موارد ذیل: 2اخذ مجوز سه کمیسیون ماده  -
 دستگاه از خودروهاي غیر فعال و فرسوده. 106دریافت مجوز فروش اوراقی  -
و پــرورش واگــذار شــده بــود، از  اخــذ مجــوز حــذف ده دســتگاه خودروهــایی کــه در ســال هــاي قبــل بــه آمــوزش  -

 سامانه خودروهاي دولتی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی.
و  314دســتگاه خــودرو کــه شــامل دوازده آمبــوالنس ( شــش دســتگاه اســپرینتر   16اخــذ و مجــوز پــالگ گــذاري  -

یـک دسـتگاه تیبـا     -وانـت مـزدا  شش دسـتگاه تویوتـا هـایس )و چهـار دسـتگاه خـودروي اهـداء شـده (دو دسـتگاه          
 سواري،یک دستگاه وانت پراید).

 دستگاه  آمبوالنس هایی که در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه البرز مستقر بودند. 18اخذ مجوز انتقال -
دســتگاه خودروهــایی کــه در زمــان انتــزاع طبــق کمیســیون بــه  31اخــذ و مجــوز تغییــر مالکیــت و تعــویض پــالك  -

 فته لیکن نسبت به تغییر مالکیت و تعویض پالك اقدامی صورت نگرفته بود.دانشگاه انتقال یا
دستگاه خودرو جهـت تعیـین و تکلیـف بـه اداره کـل امـوال دولتـی و اخـذ وضـعیت اسـتعالم            150شناسایی و اعالم  -

 آنها.
ـ           - ه رفـع  پیگیري متعدد در خصوص مغایرت آماري آمبـوالنس هـاي دانشـگاه بـا اداره کـل امـوال دولتـی کـه منجـر ب

 آن گردید.
 

 اموال و تجهیزات: -2

 96شناسایی اموال موجود در انبار تا پایان سال  -
 96شناسایی تجهیزات راکد و فاقد گردش در انبار تا پایان سال  -

 امالك:-3

 فقره از امالك دانشگاه در سامانه سادا( سامانه جامع اداره کل اموال دولتی دارایی) 372شناسایی  -
 سامانه ساداملک در  298ثبت  -
 بارگذاري فیش هاي آب، برق و گاز کلیه واحدها در سامانه سادا -
 دریافت کد رهگیري بر اساس امالك ثبت شده و ابالغ به واحدها -
 اصالح شناسه هاي ملکی ثبت شده در سامانه سادا از طریق مکاتبه و اخذ مجوز از دارایی -
 ال جهت بیمارستان فیروزگرری 000/000/000/171خرید ساختمان نیمه تمام به مبلغ  -
 تهیه و گزارش کلیه امالك دانشگاه در قالب پاور پوینت. -

 تهیه سه دستورالعمل و تایید آن در هیت رئیسه بشرح ذیل:-4

 دستورالعمل شرایط احراز امناي اموال وشرح وظایف امین اموال -
 شگاهآئین نامه مالی و معامالتی دان 93الی  91دستورالعمل اموال موضوع ماده  -
 دستورالعمل ساماندهی اموال منقول مازاد بر احتیاج -
 



 

 ١٣٩٦��ارش �مل��د اداره ر�ید�ی � سال 
ایفاي نقش راهبردي درتنظیم اسناد مطابق با قوانین ومقررات و آیین نامه مالی ومعامالتی درسطح دانشگاه با تنظیم برنامه  -1

 عملیاتی وحرکت براساس گانت عملیاتی ارائه شده.
واحد با تقویت کنترل داخلی  62روش رسیدگی به اسناد (کیفی) وکاهش زمان رسیدگی به اسناد صادره (کمی) در سطح  بهبود -2

 که منجر به ارائه گزارشهاي مالی اتکاپذیر شده است.
که واحد دانشگاه به نحوي  62سند به صورت مستمر و به صورت مقیم در 224502به تعداد  96سندرسی اسناد واحدها درسال  -3

هم از لحاظ زمانی کاهش قابل توجهی در این بین صورت گرفته و هم فرسایش کاري پرسنل شاغل درحسابداري کاسته شده 
 و هم اینکه سرعت رسیدگی و به تبع آن زمان رفع واخواهی به حداقل ممکن رسیده است.

دانشگاه جهت رسیدگی به اسناد پرداخت اضافه در دوبازه زمانی نیز به صورت مدام درستاد  96کارشناسان اداره رسیدگی درسال  -4
کار وهمچنین حقوق و مزایا حضور داشته اند به صورتی که درسال مذکور حقوق واضافه کار به صورت مدام پرداخت گردید و 

 وقفه اي دراین پرداختها صورت نگرفت.
کلیه واحدها و اعالم نتایج پایش به  انجام پایش هاي فصلی با استفاده از چک لیست طراحی شده توسط این اداره براي  -5

 مسئولین واحدهاي مربوطه 
 تشکیل جلسات مستمر ماهانه با حضور کلیه کارشناسان این اداره جهت وحدت رویه در رسیدگی به اسناد وبه روزرسانی قوانین  -6
 رسیدگی و بررسی مجوزها وحیطه اختیارات مسئولین واحدها در حوزه امورمالی -7
 واحد اجرایی 62ومالك قراردادن آن در رعایت محل هزینه کردها به تعداد  بررسی تفاهم نامه -8
و تهیه دستورالعمل نظارت براسناد مالی مذکور و   96تشکیل کالس آموزشی دستور العمل رسیدگی به اسناد مالی درسال  -9

 بارگذاري دستورالعمل فوق در سایت دانشگاه درجهت بازآموزي قوانین و مقررات.
و همچنین ارسال بخشنامه هاي جدید به واحدهاي   96ی به کلیه نامه هاي ارجاع شده به این اداره درسال پـاسخ تخصص -10

 تابعه و ارائه گزارشات درخصوص نامه هاي محرمانه ارجاع شده به این اداره در طول سال به مدیریت محترم امورمالی.
توان به تعامل آنها با واحدها در ارائه طریق وجواب به سواالت مهم ترین و شاید گفت راه گشاترین کارهمکاران اداره را می  -11

 ونحوه برخورد با مسائل وموضوعات صورت گرفته درحین کار را ذکر کرد.
 

 ١٣٩٦� سال  ��ارش �مل��د اداره ا�تبارات
 تنظیم وصدور درخواست وجه  -1

 تایید اسناد پرداخت با توجه به نظام مالی جدید دانشگاه -2
 نگهداري مطلوب اطالعات مربوط به اعتبارات ستاد و واحدهاي تابعهنظارت بر  -3
 گردآوري منابع الزم به منظور انجام اظهار نظر در خصوص تامین اعتباراقالم درخواستی -4
دریافتی بابت اعتبارات ردیف هاي متمرکز از وزارت بهداشت و درمان از ابالغ اعتبار جاري و ابالغ اختصاصی و از  -5

 مت یارانه ها و توزیع اعتبار مبالغ مذکور بین واحدهاي تابعه دانشگاه تحول سال محل



 

دریافتی بابت اعتبارات تملک دارائیهاي سرمایه اي و سایر منابع و توزیع اعتبار مبالغ مذکور بین واحدهاي تابعه  -6
 دانشگاه

اعتبارات تملک دارائی » یجاري و اختصاص« تامین اعتبار تخصیص هاي صادر از بودجه اعم از: اعتبارات ابالغی  -7
 هاي سرمایه اي

 صدور اسناد هزینه اي و اختصاصی ، تحول سالمت، ابالغ اعتبار، هدایا، سایر منابع وصورت وضعیت هاي عمرانی -8
 47انجام مکاتبات جهت صدور مجوز ها در رابطه با پرداخت هدایا و ماده  -9

 واحدهاي تحت پوشش دانشگاهپرداخت پاداش بازنشستگان و ذخیره مرخصی و سنوات ارفاقی  -10
 کنترل تفاهم نامه و سقف پرداختی به واحدهاي تابعه -11
 گزارشگیري درآمد پرداختی به واحدهاي تابعه بصورت روزانه -12
 کنترل ریز پرداختها و رابط اعتبارات با واحدهاي زیرتابعه -13
 کنترل درآمدهاي وصولی با واحدهاي تابعه -14
 ر پرداختهاي پرسنلی و سایر هزینه هاي ستاد و واحدهاي تابعهارائه گزارش به بودجه در رابطه با آما -15
 کنترل تخصیص هاي دریافتی از بودجه در رابطه با منبع ، ردیف و برنامه و انجام فرآیند پرداخت -16
 اعتبارات دریافتی از خزانه و سایر مطالبات دانشگاه از دستگاه مربوطه» حضوري و تلفنی«پیگیري  -17
 ی در رابطه با ردیفهاي متمرکز از وزارت بهداشت و درمانکنترل صورتحسابهاي بانک -18
 اعتبارات دریافتی از وزارت بهداشت و درمان» حضوري و تلفنی «پیگیري  -19
 پیگیري وصول مبالغ هدایا و کمک مردمی و هزینه کرد آن طبق تخصیص صادره از بودجه -20
 گزارشگیري و ثبت حواله هاي ابالغ اعتبار جاري و اختصاصی  -21

 بن و مناسبتها به صورت تجمیع در مدیریت مالی پرداخت- -22
 هماهنگی و همکاري با اداره دفترداري دررفع مغایرت هاي تفریغ بودجه -23
 پرداخت  بابت کلیه صورت وضعیتهاي  عمرانی در اداره اعتبارات- -24
 همگام سازي گزارش عمرانی با دفتر فنی و بودجه و به روز رسانی گزارش- -25
 هاي طرح تحول سالمت در جداول مختلف تهیه و نگهداري پرداخت - -26

 

 ١٣٩٦� سال  ��ارش �مل��د اداره  �آ�د
 جلسه با کارشناسان و مسولین درآمد ،شرکت رایاوران و سایا رایانه ،......در راستاي اصالح فرآیندها و رفع مشکالت  14برگزاري  -1
نظارتی و ارائه گزارش مکتوب به مقامات و واحد بازدید از واحد هاي تابعه (بررسی سطوح دسترسی ،تهیه چک لیست  44  -2

 مربوطه )
 تهیه دستورالعمل ثبت هاي درآمدي  -3
 تهیه دستورالعمل کنترل داخلی صندوق  -4
 تهیه دستورالعمل استرداد ودیعه  -5
 واحدها درآمدي ثبتهاي کنترل -6
 صحت بررسی و 96 سال در سجاد نهساما و روزآمد افزار نرم در درآمدي اطالعات ثبت جهت واحدها درآمد کارشناسان آموزش -7

 آموزش ساعت 74 وبرگزاري درآمد واحد توسط ها ثبت



 درآمدي دانشگاه  حساب ماهانه گیري مغایرت -8
  واحدها درآمد تراز کنترل -9

 ماهانه بصورت درآمد تطبیق صورت کنترل -10
 هرماه پایان در واحدها از  خدمات و تامین هاي ارسالی به مربوط اطالعات اخذ -11
 موردي بصورت مدیران نیاز مورد هاي گزارش ارائه -12
 درآمد کارشناسان توسط درآمدي اسناد صدور -13

ری ��ن�ی � سال ��ارش �مل��د اداره    ١٣٩٦�سا�دا
 ثبت احکام جدید وتغییرات (درنرم افزارآذرخش)   .1
 ورود اطالعات اضافه کار( درنرم افزار ذرخش) کلیه واحدهاي ستادي  .2
 ارسال به سازمانهاي مربوطه و بانک جمع آوري کسورات حقوقی و .3
 جمع آوري ومحاسبه دیون پرسنل هر سه ماه یکبار .4
 تهیه ریز سیاهه کسورات بازنشستگی پرسنل .5
 صدور گواهی کسر از حقوق و ضمانت به بانکها و سایر موسسات  .6
 محاسبه اضافه کار پرسنل نیروي انتظامی و حقوق وکالء .7
 پرداخت کسورات متفرقه .8
 اسبه ماموریتجمع آوري و مح .9

 محاسبه حقوق پرسنل و تهیه لیست حقوقی .10
 اسناد حسابداري و شرکتها)  -اضافه کار-صدور اسناد (حقوقی  .11
 فوت ازدواج ) -بیمه عمر -صدور اسناد اداره بازنشستگی (حقوقی  .12
 بحساب غذا ومسکن و محرومیت ا زمطب و تهیه لیست و فایلهاي مربوطه و واریز -تجمیع درخواست وجه اضافه کار .13
تهیه لیستهاي مربوطه جهت صدور  -بیمه روستائی  -رزیدنت  -طرحی  -تجمیع درخواست وجه حقوقی پرسنل قراردادي  .14

 سند و واریز به حساب
 پزشکان و رزیدنت کلیه واحدها -تجمیع درخواست وجه لیست کارانه پرسنل  .15
 پرسنل تنظیم لیست حقوق و مزایا و ارسال جهت صدور سند و پرداخت حقوقی به .16
 کنترل چکهاي صادره حقوقی جهت پرداخت .17
تهیه و تنظیم لیست کسورات تامین اجتماعی و خدمات درمانی و بازنشستگی کلیه واحدها و ارسال و اخذ تاییدیه از سازمانهاي  .18

 مربوطه 
 تهیه لیست کسورات سهم دولت و بیمه تکمیلی جهت صدور سند .19
 صدور چک کلیه اسناد صادره در ستاد دانشگاه .20
 هماهنگی با واحدها جهت اصالح اسناد (توسط امور بانکی) .21
 کنترل حسابهاي بانکی .22
 رفع مغایرت بانکی .23
 هماهنگی با بانکها براي پرداخت پرسنل .24
 نامه هاي بانک براي افتتاح حساب وتغییرات آنها .25
نفر وضیفه بگیر)  1972و نفربازنشسته  7208نفر بازنشسته دانشگاه (  9180انجام و پیگیري بابت برقراري پرداخت حقوق  .26

 نفر ماهانه 40وافزایش 



 

 ) نفر ازبازنشستگان وموظفین دانشگاه 750انجام امور بابت (اصالح یاقطع ویابرقراري حقوق  .27
انجام امور بیمه خدمات درمانی (بیمه سالمت )تهیه لیست درقالب فایل بهمراه فرم مربوطه (اظهار نامه وفیش واریزي  .28

 نشستگان وموظفین دانشگاه نفر ازباز 9180هرماهه 
 نفر 960نفر درماه حدودا  80انجام اموربابت اصالح یا ابطال ویا برقراري دفترچه خدمات درمانی  .29
نفر از بازنشستگان و  100انجام استرداد و پرداخت بابت اضافه پرداختی از سازمان بیمه سالمت و همچنین بیمه زوجین .30

 موظفین دانشگاه
 نفر 100ت بیمه خدمات درمانی وبیمه تکمیلی جانبازان بازنشسته دانشگاه انجام اموروپرداخت باب .31
 نفر ازبازنشستگان وموظفین دانشگاه  1500انجام پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت  .32
نفر از بازنشستگان و  300انجام پرداخت عائله مندي (حق همسر و حق اوالد ) بازنشستگان و بازنشسته زنان مجرد (دیون)  .33

 ن دانشگاهموظفی
 انجام پرداخت بن نقدي به بازنشستگان وموظفین دردومرحله  .34
 نفر از بازنشستگان و موظفین 9180انجام امورات مربوط به  ارسال لیست تمایل و یا عدم تمایل بیمه تکمیلی  .35
انجام و پرداخت بیمه عمر بازنشستگان دانشگاه بابت انعقاد قرارداد اولیه  و الحاقیه هاي مربوط در هرماه و استرداد غرامت  .36

 بیمه 
 انجام امور مربوط به ( انتقال حقوق ،مفاصاحساب،اصالح کددستگاه،اصالح شماره حساب،و عضویت کانون بازنشستگان) .37
ن وموظفین فوت شده با بانک ها جهت برگشت اضافه دریافتی و سازمان جهت انجام مکاتبات مربوط به بازنشستگا .38

 7برقراري یا قطع حقوق و تهیه فرم 
نفر  270انجام و پیگیري کسورات بصورت حواله ازطریق بانک ملت و ملی به بانکها و دادگاهها و سایر موسسات به تعداد .39

 هرماهه و مغایرت گیري بانکی
نفر از بازنشستگان دانشگاه به بانکها و سایر موسسات و تاییدیه مکتوب گواهی هاي  1700صدورگواهی حقوق و ضمانت  .40

 صادرشده 
 با دانشگاه تهران ودانشگاه شهید بهشتی . 92و  91مکاتبات مربوطه به غرامت بیمه عمر سالهاي  .41
)باتوجه به نامه سازمان انجام اخذ مدارك وکنترل وروداطالعات بابت برقراري عائله مندي (حق همسر و حق اوالد  .42

 نفر  1200بازنشستگی مبنی بر برقراري وارسال درزمان خواسته شده 
 نفر . 50پاسخگویی به ارباب رجوع (حضوري و تلفنی) میانگین روزانه  .43

 

 ١٣٩٦� سال  پا�ش ��ارش �مل��د اداره د��رداری و

 وایجاد هماهنگی الزم با سایرواحدهابرنامه ریزي وتنظیم کار کارکنان در اداره دفترداري و پایش  -1

 بررسی کلیه فرمها در اداره دفترداري -2

 هماهنگی جهت تهیه وتدوین دستورالعمل هاي الزم در ایجاد وحدت رویه به خصوص درمحاسبه بهاي تمام شده خدمات -3

 کنترل نهایی وتصویب تسهیم هزینه ها براساس دستورالعمل هاي مربوطه -4
 وتنظیم بودجه دانشگاه وهمچنین گزارشهاي مدیریت وتجزیه وتحلیل گزارشات مزبورهمکاري الزم درتهیه  -5

 کنترل وبررسی منابع درآمدي از بعد بهاي تمام شده -6

 پایش اسناد صادره در واحدهاي زیرمجموعه و ستاد -7
 ائیتهیه و تنظیم فرمهاي عملکرد مالی دانشگاه  در پایان سال مالی و ارائه آن به وزارت اقتصاد و دار -8
 دانشگاه در پایان سال مالی تهیه صورتهاي مالی -9

 هاي آموزشی تهیه صورت مالی  براي واحدهاي مستقل طبق استانداردهاي حسابداري بخش عمومی برگزاري گارگاه -10

 هااخذ ماهانه مغایرت بانکی و تفریغ از واحدهاي تحت پوشش وکنترل آن -11



 له دیوان محاسبات و موسسات حسابرسی و...تهیه گزارشات مورد نیاز سازمانهاي نظارتی از جم -12

تهیه تفریغ شناسه هاي اعتباري ستاد دانشگاه بصورت ماهانه و پیگیري جهت رفع مغایرتها بین مانده هاي تفریغ و مانده  -13
 حسابهاي بانکی منابع مختلف

 ها و ارسال به واحدهاي تحت پوششتهیه دستورالعمل نحوه کنترل حساب -14

 اي کنترل ثبت هاي بودجه -15

 تحت کنترل داشتن سپرده هاي واریزي از بابت قراردادهاي منعقده از لحاظ انجام تعهدات ورعایت مفاد آن -16

تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی بطور ماهانه و کنترل الزم با گزارشات اخذ شده از سامانه محب و پیگیري اقالم باز و رفع  -17
 مغایرت هاي اختمالی 

 به سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیاتی تهیه نامه جهت پاسخگویی  -18

 انجام کلیه امور مربوط به ضمانت نامه ها ازجمله تمدید ،  استرداد ، تقلیل ، ابطال و ..... -19

 رعایت مقررات جهت  اخذ مفاصاحساب واسترداد سپرده هاي شرکتهاي طرف قرارداد -20

  کنترل سامانه معامالت فصلی واحدهاي تابعه جهت ورود اطالعات  -21
 ثبت معامالت ستاد درسامانه معامالت فصلی وزارت دارایی  -22

 بررسی واخذ گزارش بدهی از سیستم مالی دانشگاه وثبت درسامانه وزارت دارایی ( سماد ) به صورت ماهانه  -23

 ثبت اطالعات مالی شامل عملکرد ، مغایرت بانکی وصورت مالی درسامانه وزارت دارایی ( سناما) در پایان سال مالی -24

 ضبط و نگهداري اسناد حسابداري در بایگانی مالی ستاد دانشگاه -25

 تعریف تفصیلی یک، شرکت هاي طرف قرارداد دانشگاه -26

 هماهنگی جهت اسکن اسناد حسابداري سنوات قبل واحدها  -27

ي تهیه و تنظیم فرم اکسل پرداختهاي تملک دارائی هاي سرمایه اي و ارائه گزارش پرداختها بر اساس صورت وضعیت ها -28
 شرکتهاي طرف قرارداد ستاد دانشگاه به مقامات مافوق 

 ١٣٩٦دوره �ی آ�وز�ی �د�یت ا�ور ما�ی 
1396دوره هاي آموزشی مدیریت امور مالی مربوط به سال   
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تعداد  تاریخ پایان تاریخ شروع
 نفرات

نفر 
 ساعت

1 
از  مجموعه قانون تنظیم بخشی

مقررات مالی دولت و مجموعه 
)1قوانین مالیاتی(  

08/01/96  15 شغلی   09/01/96  136 2040 

2 
مجموعه قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت و مجموعه 

)2قوانین مالیاتی(  
28/01/96  15 شغلی   29/01/96  136 2040 

24/01/96  24 شغلی  آئین نامه مالی و معامالتی 3  26/01/96  170 4080 

)1نظام حسابداري بخش عمومی( 4 24/01/96  20 شغلی    27/01/96  66 1320 

آموزش کلی نرم افزاري حسابداري  5
05/02/96  20 شغلی مدیریت کاال اموال و خدمات (خرید   07/02/96  208 4160 



 

-گزارش کاال-نگهداري کاال -کاال
 اطالعات تائید نشده)

6 

 آموزش کلی نرم افزاري حسابداري
مدیریت کاال اموال و خدمات 

 -استهالك دارایی ها-(کارت اموال
 -گزارشگیري -سایر عملیات

) -اموال  

21/02/96  16 شغلی   22/02/96  126 2016 

7 
نظارت و کنترل صندوق و در آمد 
بیمارستانها و شبکه ها بهداشتی 

 درمانی
21/04/96  24 شغلی   23/04/96  150 3600 

انبارداري و انبار اصول کاربردي  8
12/06/96  12 شغلی  گردانی  13/06/96  150 1800 

9 

آموزش کلی نرم افزار حسابداري و 
نحوه ثبت حسابداري در 

آمدها(صندوق،ودیعه،سازمان هاي 
بیمه گر،داروئی،مصدومین 

ترافیکی،کاهش فرانشیز،اجاره ها) 
1شماره   

21/06/96  24 شغلی   23/06/96  150 3600 

ساعتجمع نفر   24656 

 
 

 



 

 ٦٩�د�یت �����ی و �وق ��� � سال 
رشد  هتبستر مناسب ج با هدف ایجادباشد که دانشگاه می دانشجویی فرهنگیهاي معاونت مدیریت یکی ازمدیریت فرهنگی و فوق برنامه 

شناسایی  بان مدیریت اینماید. فعالیت می و اجتماعی هنري ،هاي مختلف فرهنگیها و پرورش استعدادهاي دانشجویان در زمینهخالقیت
هنگی و هنري قاي سطح فرها، در راستاي ارتهاي دانشجویان، فراهم آوردن امکانات موردنیاز و سازماندهی فعالیتها و تواناییقابلیت

  د.داردانشجویان گام بر می

 
 96در سال  واحدهاي تحت پوشش مدیریت فرهنگی و فوق برنامه -1جدول 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 نام واحدها

 ریمدارالقرآن ک

 کانون هاي دانشجویی

 اردوهاي دانشجویی

 مراسم و مناسبت ها

 کارگاه ها و کالس هاي فوق برنامه

 کتابخانه هاي فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی

 سمعی و بصري و تبلیغات

 انجمن هاي علمی دانشجویی

 فعالیت فرهنگی خوابگاه هاي دانشجویی

 دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات

 یرخانه هاي شوراهاي فرهنگی دانشگاهدب

 هاي اسالمی دانشجویاندبیرخانه هیئت نظارت بر تشکل

 ستاد فعالیت هاي جهادي

 روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی



 

 ١٣ ٩٦� سال  اداره �و��ه فعا�ی�ھای ��آن ا�م فعا��ت �ی 
 

 طح یک و دو، تواشیح ویژه دانشجویان و کارکنان هاي تدبر در قرآن، تجوید سبرگزاري کالس .1

 هاي مذهبی و ارسال به کارکنان از طریق سیستم اتوماسیون دانشگاه اعیاد و مناسبت ها و عزاداري به مناسبت نامهتهیه ویژه .2

 مشارکت کانون دانشجویی قرآن و عترت در برپایی مراسم اعتکاف توسط نهاد رهبري  .3

 هاي آموزشی براي اعضاي گروهبرگزاري دوره  وخواهران شجویی تشکیل گروه تواشیح دان .4

 هاي قرآنی ریزي جهت برگزاري جلسات و انجام فعالیتتشکیل مجمع قاریان و برنامه .5

 نفر 20برگزاري مراسم جزء خوانی در ایام ماه مبارك رمضان در واحد دارالقرآن کریم با شرکت حدوداً  .6

هاي شفاهی و کتبی و تقدیر از برگزیدگان و اهداي جوایز سومین  جشنواره قرآن و عترت(ع) در بخشبرگزاري مرحله دانشگاهی بیست و  .7
 در سه گروه اساتید، دانشجویان و کارکنان 

 برگزاري مسابقه ترجمه و مفاهیم سوره یاسین در دانشکده مدیریت توسط کانون مهدویت و اهداي جایزه به سه نفر برگزیده  .8

همراه با جوایز نقدي به قید قرعه ویژه اساتید دانشجویان و   "امام حسین (ع) و قرآن "بعین با عنوان برگزاري مسابقه ار .9
 کارکنان دانشگاه

  نمایشگاه و فروشگاه کتب قرآنی با هدف معرفی کتابهاي قرآنی  .10

 برگزاري مسابقه اصول حرکت ویژه دانشجویان به مناسبت عید غدیر .11

 96آبان ماه 30ی دانشگاه  در مراسم تکریم از چهره هاي قرآن .12

 اعزام دانشجویان معرفی شده در خصوص تربیت دانشجو معلم قرآنی به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جهت شرکت در کارگاه آموزش .13

 در مشهد مقدس  بهداشت معرفی دانشجویان جهت شرکت در سومین همایش کانونهاي قران و عترت وزارت .14

 طب در شیراز سومین کنگره  بین المللی سیره نبوي درمعرفی دانشجویان جهت شرکت در  .15

 معرفی دانشجویان جهت شرکت در طرح آموزشی ارتقائ دانشجویان برگزیده مرحله کشوري جشنواره قرآن در خزرآباد ساري .16

 ی)نفراخوان و ثبت نام براي برگزاري کالس هاي قرآنی (قرائت، حفظ و تواشیح و مفاهیم قرآ - .17

 ها به مرکز قرآن و عترت(ع) وزارت بهداشت (مهر ماه سال جاري)ح تربیت دانشجو معلم قرآنی و ارسال برگهبرگزاري امتحان طر .18

 برگزاري کالس جهت آماده سازي برگزیدگان مراحل دانشگاهی و کشوري جهت شرکت در مراحل بعدي .19

 نفره کتابخانه مرکزي  100در سالن  1396آذر  27برگزاري انتخابات شوراي مرکزي کانون دانشجویی قرآن و عترت(ع) در تاریخ  .20

 انتشار نشریه قرآنی مصباح توسط کانون دانشجویی قرآن و عترت(ع) در نمایشگاه بین المللی قرآن  .21

 معاونت دانشجویی فرهنگی  تئاتربرگزاري مراسم تقدیر از برگزیدگان بیست و دومین  جشنواره قرآن و عترت(ع) در سالن آمفی  .22

 روزه مدیران و کارشناسان قرآنی 3آنی به خزرآباد ساري جهت شرکت در نشست اعزام کارشناس قر .23

 آبان ماه در محوطه دانشگاه  17و  16برگزاري غرفه اربعین در روزهاي  .24

 برگزاري سومین طرح ختم کتابت قرآن کریم همراه با اهداء یک جلد قرآن نفیس به شرکت کنندگان .25

 ایجاد غرفه در همایش روز دانشجو .26

 اري کرسی هاي تالوت به همراه جلسات تدبر در قرآن کریم.برگز .27

 نفر عضو کانون قران و ارائه مطالب قرانی و تحقیقاتی در گروه250تشکیل گروه مجازي با  .28

 تشکیل بانک اطالعاتی فعاالن قرآنی .29

 و...) ارسال پیامک به دانشجویان و کارکنان در موارد مختلف ( انتخابات کانون ددانشجویی، ثبت نام کالس .30
  



 

 

 نگاه در یک 69فعالیت دارالقرآن کریم در سال  -2جدول 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ٦٩فعا��ت کا�ون �ی دا���ویی � سال 
 

 هاي دانشجوییاسامی کانون -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 تعداد شرکت کننده تعداد دوره عنوان برنامه
 270 5 آموزش دوره هاي قرآنی

 1500 2 برپایی نمایشگاه
 28 4 برنامه اعزام
 80 2 و تکریم مراسم تقدیر

 30 2 جزء خوانی قرآن
 350 25 دانشگاهی و غیره جشنواره قران آوایی و کتبی  مسابقات

 560 6 سبک زندگی قرانیبرگزاري کارگاه 
 550 3 غرفه

 320 1 ختم کتابت قرآن

 اسامی کانون هاي دانشجویی
 قرآن و عترت
 نماز و نیایش
 خیریه التیام
 هالل احمر

 و ادبعر ش
 فیلم و عکس

 مبین
 اندیشه نوآوري

 نشریات
 موسیقی
 کتاب

 جهادي پویش
 هنرهاي تجسمی

 نمایش



 

 
 .اجراي برنامه هنري براي کودکان بهزیستی توسط کانون دانشجویی خیریه التیام  -
 .لوم اعصاب صدرا برگزاري نخستین دوره مدرسه سفیران مغز و اعصاب توسط انجمن علمی دانشجویی ع -
 رمضان مبارك ماه در امیالت هیریخ ییدانشجو کانون توسط ازمندانین به ارزاق يها بسته ياهدا طرح از دوره نیهفتم ياجرا -

 .) ع( حسن امام الدیم بمناسبت
 آموزان انشد يبرا ،يکنکور يکتابها هیته و انیدانشجو از کتاب شگاهینما ییدانشجو يها بن دیخر ياجرا طرح نیدوم ياجرا -

 .امیالت هیریخ کانون توسط بضاعتیب
 .برگزاري کارگاه آموزشی انجمن علمی دانشجویی تحقیقات سرطان -
  .توسط کانون دانشجویی خیریه التیامدانشگاه آموزشی درمانی  کزاعیادت از بیماران مر -
 ادبی دانشگاه.یی توسط کانون دانشجوو اجراي نمایشنامه خوانی نمایشنامه خوانی برگزاري کالس هاي  -
 در هفته کی بمدت  "مرغیس یالمللنیب جشنواره" بهداشت وزارت یفرهنگ جشنواره نینهم بمناسبت جشنواره کافه ییبرپا -

 . آثار ثبت و یفرهنگ جشنواره در شرکت عالقمندان از نام ثبت بمنظور دانشگاه نیمسئول حضور با  دانشگاه محوطه
 .دانشگاه یفرهنگ يهاکانون توسط» 3 لبقند«  یهمدل صلف نو، فصل یهیتوج شیهما يبرگزار -
 اعزام دانشجویان به شیرخوارگاه شبیر، خانه سالمندان کهریزك توسط کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه. -
 .برگزاري مجمع عمومی ساالنه کانون هاي دانشجویی  دانشگاه -
 .درا برگزاري همایش سالیانه انجمن علمی دانشجویی علوم اعصاب ص -
 .توسط کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه هاي آموزش کمکهاي اولیه در برگزاري کالس -
 دانشگاه.هاي دانشجویی کانوناعضاي شوراي مرکزي و دبیر ات سالیانهانتخاب وبرگزاري مجمع عمومی سالیانه  -
 . جشنواره بین المللی سیمرغتبلیغات ، اطالع رسانی و ثبت نام نهمین  -
 .کمپین کوي محبت توسط انجمن علمی دانشجویی سالمندي ژیواربرگزاري  -
 ينقد يها کمک آوري جمع بمنظور امیالت هیریخ ییدانشجو کانون توسطبرپایی ایستگاه و  کرمانشاه يبرا یامیالت نیکمپ جادیا -

 .دانشگاهیان جهت زلزله زدگان کرمانشاه در دانشگاهو  انیدانشجو
دکتر افشین یداللهی شاعر و ترانه سراي کشور با حضور شعراي برجسته کشور توسط کانون  برگزاري مراسم بزرگداشت مرحوم -

  .دانشجویی شعر و ادب دانشگاه
 .برگزاري مراسم بزرگداشت روز دانشجو  -
تقدیر از کانون هاي دانشجویی خیریه التیام و هالل احمر دانشگاه بمناسبت روز داوطلب از سوي دبیرخانه ترویج کارهاي  -

  .وطلبانهدا
 وسط کانون دانشجویی خیریه التیام.ت برگزاري مراسم جشن کودکان بهزیستی جمعیت امام علی (ع) بمناسبت شب یلدا -
در نهمین جشنواره  دانشجویان شرکت کنندهگري جهت مجريو  ، گویندگی، فن بیانآموزش تئاتر ھای کارگاهبرگزاري  -

  .جشنواره بین المللی سیمرغ
 . دانشگاه سیپرد در دانشگاه امیالت هیریخ ییدانشجو کانون توسط» 2 باران رسم به«  عنوان با هیریخ بازارچه ییبرپا -
 توسط کانون دانشجویی خیریه التیام دانشگاه. 5+5اجراي طرح  -
 .ادب و شعر  ییدانشجو کانون توسط سالمت مشاعره مسابقه يدوره نیچهارم یدانشگاه مرحله يبرگزار -
 .برگزاري کارگاه هاي آموزشی، ایجاد کمپین ها، شامل: برگزاري اردوهاي جهاديي جهادي در دانشگاه فعالیت هابرگزاري  -

  



 

 در یک نگاه 96کانون هاي دانشجویی در سال فعالیت  -4جدول 

 تعداد شرکت کننده مدت دوره تعداد نوع برنامه
برگزاري نشست تخصصی دبیران کانون هاي دانشجویی دانشگاه هاي 

 شکی سراسر کشورعلوم پز
 10 روزه 3 1

 1200 یک روزه 1 برگزاري همایش فصل نو، فصل همدلی
 15000 یک روزه -نیم روزه 35 همایش -مراسم -نشست ها -برگزاري بازدیدها

 

 ٩٦�ت وا�د اردو�ی دا���ویی � سال � ا�م فعا
 نفر از دانشجویان دختر، پسر و متاهلین دانشگاه . 600عداد  روز با حضور ت 8به مدت جمعا  دوره اردوي فرهنگی تفریحی رامسر 4برگزاري  .1
 نفر از دانشجویان دختر، پسر و متأهلین دانشگاه. 500هفته به تعداد 2مدت ه بجمعا به کربالي معلی دوره  2اعزام  .2

 

 در یک نگاه 69یت واحد اردوهاي دانشجویی در سال لفعا -5جدول 

 

 

  ٦٩�ت وا�د ��ا�م و �نا�بت � � سال � ا�م فعا
 "فارغ التحصیلی  –علوم پایه "ي مراسم جشن هاي دانشجویی برگزار .1
 برگزاري مراسم بزرگداشت شهداي عراقی در نبرد سوریه و لبنان با حضور سفیر عراق در ایران. .2
 نوحه ، يعزادار يها دسته ییبرپا و) السالم هیعل( نیالحس عبداهللا ابا حضرت دانیشه ساالر و سرور يسوگوار و يعزادار مراسم يبرگزار .3

 . دانشگاه انیدانشگاه و انیدانشجو توسط یزن نهیس و یخوان
 جشنواره دانشجوي نمونه دانشگاهی.ششمین نفر از دانشجویان برگزیده در بیست و  3انتخاب و معرفی  .4
 جشنواره فرهنگی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور.  نهمینحضور دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه در  .5

 
 در یک نگاه 96یت واحد مراسم و مناسبت ها در سال لعاف -6جدول 

 تعداد کل شرکت کنندگان تعداد نوع فعالیت
 برگزاري مراسم فرهنگی در دانشگاه

 14500 32 بزرگداشت ها) -سوگواري هاي مذهبی -(اعیاد مذهبی

 2500 2 برگزاري مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان
 

 تعداد شرکت کننده در مجموع مدت اردو تعداد اردو نام اردو
 600 روز 8 4 برگزاري اردوي فرهنگی تفریحی رامسر
برج  -برگزاري اردوهاي درون شهري (کاخ سعدآباد

 700 روزه 1 6 باغ گیاهشناسی -موزه عبرت -میالد

 500 روز 14 2 اعزام دانشجویان به کربالي معلی



 

  ٦٩س �ی �وق ��� � سال ا�م فعا��ت  کارگاه � و کال
 

 -نقاشی روي پارچه -مداد رنگی -، (طراحی و نقاشی، سیاه قلم کالس ( خوشنویسی با قلم ، خود کار و نقاشی خط) مورد 52 تعداد برگزاري .1
ک هاي اولیه و اکسسز) ، کم -اکسل-فتوشاپ—ICDL (  نقاشی آبرنگ) ، زبان هاي خارجه(انگلیسی و فرانسه)، رایانه -نقاشی روي شیشه

 کارکنان و یاندانشجونفر از  620 شرکت مهارت هاي داوطلبی، با
 و کارکنان یاندانشجونفر از  110هاي آموزشی (روش تحقیق ، آمار استنباطی و مقاله نویسی) با شرکت  دوره کارگاه 14برپایی .2

 

 گاهدر یک ن 96 یت واحد کارگاه ها و کالس هاي فوق برنامه در سال لفعا -7جدول 
 عنوان کالس تعداد شرکت کننده تعداد دوره

38 390 
 کالس هاي فوق برنامه

 ( هنري، آموزش زبان ، کمک هاي اولیه ،رایانه)

 

 ٦٩�ی �����ی  �عاونت دا���ویی �����ی  � سال �ت وا�د �تا�خا�� ا�م فعا
 معرفی کتاب و فواید مطالعه در وبسایت خبري مفدا .1
 با تخفیف ویژهي دانشگاه هافلش و لوازم التحریر در دانشکده، CD  ،شگاه کتاببرگزاري نمایشگاه و فرو .2
 در جشن ورودیه وعضو گیري از دانشجویان در جشن ورودیه فرهنگیغرفه معرفی کتابخانه  برپایی .3
 تهیه فراخوان و عضوگیري کانون کتاب دانشجویی .4
  دانشجوییهاي خوابگاهدانشگاه و برگزاري مسابقات کتابخوانی در سطح  .5
 هاي دانشجوییو خوابگاه هاي کتاب جهت کتابخانه فرهنگیجلد کتاب از نمایشگاه 350خرید  .6
 نشریه سالم ایرانی در کتاب نشر هايتازه معرفی .7
 دخترانه ابن سینا خوابگاه فرهنگی کتابخانه اندازي راه .8
  اهدایی خریداري شده و هايابکت از دانشجویی هايخوابگاه هايکتابخانه به کتاب جلد 3000 حدود ارسال .9

 غیره و برچسب ،جیب ،کارت ،کتاب قفسه جمله از دانشجویی هايخوابگاه کلیه کتابخانه تجهیز .10
   کتابخانه جدید اعضا به کتاب اهدا با کتاب هفته در مراجعین از گیري عضو .11
 هاخوابگاه فرهنگی کتابخانه فعالیت جهت دانشجویی هايخوابگاه رابطین انتخاب .12
 مرکزي ستاد و هادانشکده و هابیمارستان در مطالعه ایستگاه هايقفسه هايکتاب تجهیز و بازدید .13
 و عضوگیري جدید کتابخانه اعضا به کتاب مستمر دهیامانت .14
  ... و اجتماعی فرهنگی مختلف هايزمینه دربراساس درخواست دانشجویان  کتاب خرید لیست تهیه .15
 هاي اهدایی ها و کتابهاي برگشتی از خوابگاهاببرداري از کتسازي و لیستجدا .16
 و پوستر ویژه کتابخانه پوینتها در خصوص تهیه پاورهماهنگی با رابطین کتابخانه .17
 کتاب المللی بیننمایشگاه بازدید از اعزام دانشجویان متقاضی جهت  .18
 معرفی اپلیکیشن کتابخوان همراه پژوهان .19
 انآشنایی با کاما، کتابخانه متحرك ایر .20

 



 

 در یک نگاه 96یت واحد کتابخانه فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی در ساللفعا -8جدول 

 تعداد نوع فعالیت

 مورد 20 برگزاري مسابقات کتابخوانی
 مورد 2 کتابالمللی بیناعزام به نمایشگاه 

 مورد 2 برپایی نمایشگاه کتاب
 جلد 3500 هاي اهدایی و خریداري شدهکتاب

 

 ٦٩�ت وا�د ���ی و ��ری و تب��غات  � سال � ا�م فعا
 ساخت تیزر جشن لبقند، ساخت تیزر عملکرد واحد فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی، ساخت تیزر تبلیغاتی .1
 جلسات واحدهاي معاونت دانشجویی و فرهنگی ، عکاسی و فیلم برداري از کلیه مراسم، اردوها .2
هاي دانشجویی و معاونت دانشجویی فرهنگی به خوابگاه بپوشش نمودن درهتوزیع اقالم تبلیغاتی، آذین بندي و سیا .3

  ایام عزاداري مناسبت
 هاي ملی مذهبیها و دانشگاه به مناسبتتهیه و توزیع  بنر و بک الیت در سطح دانشکده .4
 ... ، مراسم وهاي فوق برنامه، اردوهاهاي مختلف فرهنگی (کالستهیه پوستر تبلیغاتی جهت برنامه .5
 تهیه و توزیع اقالم تبلیغاتی در ایام نوروز جهت کلیه دانشجویان دانشگاه .6
 جهت کلیه دانشجویان ورودي جدید 96-97تهیه و توزیع یادبود جشن دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی  .7
 تجهیز نمازخانه خوابگاه نواب .8

 
 در یک نگاه 96سال  هاي واحد سمعی و بصري معاونت دانشجویی و فرهنگی درفعالیت -9 دولج

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تعداد نوع فعالیت
 متر مربع 3014 توزیع اقالم تبلیغاتی در سطح دانشگاه

 مورد 320 فیلمبرداري و عکاسی از برنامه هاي فرهنگی
 مورد 30 چاپ پوستر
 مورد 2 ساخت تیزر

 مورد 1 تجهیز نمازخانه



 

گاه �ی دا���ویی� ا�م فعا  ٩٦سال  �  �ت �����ی �وا�

 باغ گیاهشناسی -وزه عبرتم -رج میالدب -ها به کاخ سعدآباداعزام کلیه خوابگاه  .1
  23/2/96خ تاب در تاریکبه نمایشگاه اعزام کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه در هفته کتاب و بمناسبت هفته خوابگاه ها  .2
ابن سینا و  -الزهرا -گلستان -ایقگروه برتر در خوابگاه هاي شق 5برگزاري مسابقه فرهنگی و اهداء کارت هدیه به  .3

 بمناسبت هفته خوابگاه هانواب 
نه هاي دور ریختنی در مسابقه کاشت دا -نوروزي آداب و سنن عید نوروز در شهر ها و روستاهاي ایرانبرگزاري مسابقه  .4

 خوابگاه هاي دخترانه 
 بگاه هاارسال لوازم مورد نیاز رابطین فرهنگی جهت برگزاري اعیاد شعبانیه به خوا .5

 لیه خوابگاه ارسال لوازم مورد نیاز رابطین فرهنگی خوابگاه ها جهت برگزاري افطاري فرهنگی در ک -6

 
 در یک نگاه 69در سال  فرهنگی در خوابگاه هاي دانشجویی فعایت -10جدول 

 

 

 

 

 

 ٩٦�ت ��ی�ه ��� � ��ریات  � سال � ا�م فعا
 نشریه دانشجویی سالم ایرانی 15چاپ و انتشار  شماره  .1
مورد اخذ مجوز جدید  17نوبت به منظور بررسی و رسیدگی جهت صدور مجوز ( 7تشکیل جلسه کمیته ناظر بر نشریات در  .2

 ) همورد مصوب 41و 
 مورد پرونده نشریات مجوز دار از نظر میزان فعالیت 60بررسی  و ارزیابی بیش از  .3
  96 دانشجویان جهت شرکت در نشست  فعاالن نشریات دانشجویی مرداد و اعزام معرفی .4
 نسخه14500و با تیراژ نشریه  25هماهنگی ارسال و چاپ نشریات به تعداد  .5
 ئول در کمیته ناظر بر نشریاتبرگزاري انتخابات نمایندگان مدیران مس .6

 
  

 نوع برنامه تعداد برنامه تعداد شرکت کننده

 یغات،،وزه ، مسابقات فرهنگی، تبلبرگزاري مراسم، اردوهاي یکر 105 نفر  2200
 توزیع شیرینی



 

 در یک نگاه 69در سال  کمیته ناظر بر نشریاتیت فرهنگی در لفعا -11جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاه ٦٩� سال   �ی �ورای �����ید��رخا��ت � فعاا�م    � یک �
هاي اسالمی هاي شوراي فرهنگی (امر به معروف و نهی از منکر، ستاد اردوهاي جهادي، هیأت نظارت بر تشکلبرگزاري جلسات دبیرخانه .1

لمی دانشگاه، کمیته انطباق دانشگاه، کمیسیون فرهنگی و هاي عدانشگاه، شوراي فرهنگی، شوراي راهیان نور، شوراي نظارت بر انجمن
 اي)اخالق حرفه

 هاي ارزیابی به بیمارستانها و مراکز درمانی  هسنج ارسال و جمع آوري .2
نظارت بر حسن اجراي قانون و آیین نامه اجرایی انطباق به کلیه و اعزام بازرسین ویژه انطباق جهت پایش وضعیت رضایتمندي بیماران  .3

 ز درمانی مراک
 سطح دانشکده هادانشگاه و برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف در  .4
برپایی جلسات سخنرانی در برپایی نماز جماعت در سطح خوابگاه هاي دانشجویی و دانشکده ها با موضوعات امر به معروف و نهی از منکر  .5

 و اهمیت حجاب 
 و دانشکده ها  خوابگاه هادانشگاه، در سطح معروف و نهی از منکر  و امر بهبرگزاري  مراسم و مسابقات با رویکرد حجاب و عفاف  .6
 رانیا یپزشک علوم دانشگاه گمنام يشهدا مزار جوار در عاشورا ارتیز ضیپرف مراسمبرگزاري  .7
 دوم  و اول دهه در) ع( نیالحس اباعبداهللا يعزادار امیا ژهیو يسوگوار مراسم يبرگزار .8
 طریق اتوماسیون به کارتابل کلیه کارکنان دانشگاه هاي عاشورا ازارسال روزانه پیام .9

 برتر نفرات به زیجوا اهداء و منکر از ینه و معروف به امر  فرهنگ اءیاح موضوع با کارکنان فرزندان نیب ینقاش مسابقه يبرگزار .10
و پخش داروي رایگان  یت رایگان پزشک.تهیه پمفلت با موضوع امر به معرو ف و نهی از منکر و توزیع آن در ایستگاه صلواتی و برنامه ویز .11

نفر در روستاي آالرد  با همکاري بسیج  96نفر در روستاي منجیل آباد و    27نفر) ، 86پرند ( 5بین بیماران ویزیت شده نیازمند در فاز 
 6/7/96و   3/7/96،  2/7/96هاي جامعه  پزشکی شهرستان رباط کریم در تاریخ

 ط به هفته احیاي امربه معروف و نهی از منکر در سربرگ نامه ها در مکاتبات داخلی و ارسالیاستفاده از گل واژه هاي مربو .12
 جلسه3برگزاري کارگاه عفاف وحجاب در  .13
 برگزاري مسابقات با موضوع وحجاب وعفاف وامر به معروف ونهی از منکر .14

 
  

 تعداد عنوان فعالیت

 7 ناظر بر نشریات برگزاري جلسات کمیته

 41 تعداد مصوبات کمیته ناظر بر نشریات

 14500 مورد) 25در قالب چاپ نشریات(

 17 نشریات تازه مجوز گرفته



 

 گاهدر یک ن 96هاي شوراهاي فرهنگی دانشگاه در سال یت دبیرخانهلفعا -12جدول 
 
  

 

 

 

 

 ٩٦�ت وا�د روا�ط ��و�ی �عاونت دا���ویی �����ی  � سال � ا�م فعا
تشکیل کمیته دانشجویی مفداي دانشگاه ایران و جلب وزارت بهداشت در خصوص  و دانشجویی همکاري با روابط عمومی معاونت فرهنگی .1

 شجو براي همکاري با این کمیتهخبرنگار دان
هاي هاي دانشگاههاي علوم پزشکی منطقه تهران در وزارت بهداشت جهت شرکت در جلسات هماهنگی روابط عمومینمایندگی دانشگاه .2

 علوم پزشکی سراسر کشور
 ایرانبارگزاري مطالب فرهنگی و اخبار در سایت مفدا  .3
 هاي مختلف ه پیامک جهت دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه به مناسبتارسال پیام هاي فرهنگی و خبري از طریق سامان .4
 

 
 96تعداد ارسال پیامک هاي فرهنگی و خبري در سال  -13جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد عنوان فعالیت

 17 برگزاري جلسات

 3 برپایی نمایشگاه

 نوع فعالیت تعداد

 (فارسی) ارسال پیامک 755087

 مطالب منتشر شده در سایت مفدا 465



 

 �د�یت ا�ور دا���وئی
 ، ییدانشجو کارت صدور و ذهاب و ابیا واحد دو و ها خوابگاه ، رفاه ، هیتغذ اداره سه دادن قرار پوشش تحت با ویىدانشج امور تیریمد

 نموده دانشجویان تمامى براى اولیه نیازهاى حداقل تامین و زندگى فضاى سازى بهینه جهت امکاناتى ارتقاء و آوردن فراهم به مبادرت
 دانشجویى امور اساسى هاىماموریت از دانشجویان یفرهنگ – یعلم فعالیتهاى بهبود و افزایش جهت لمسا محیطى ارتقاء و تدارك. است
 باشدمى

 عمده فعالیت هاي مدیریت امور دانشجویی
 جهت بیمه و  تدارك و ارتقاء امکاناتى جهت رفع نیازهاى اولیه مانند غذا،ایاب و ذهاب، کمک هزینه تحصیلی، وامهاى مختلف -

 دن ذهن دانشجو از درگیریهاى مربوطه فارغ نمو

 درمانی دانشجویان از طریق ایجاد بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث ایجاد تسهیالت الزم جهت برآوردن قسمتى از نیازهاى -

برگزاري انتخابات شوراي صنفی  افزایش حس مسئولیت پذیرى و توسعه مهارتهاى شغلى و مشارکت دانشجویان از طریق -
  دانشجویانارائه کاردانشجویی به  ودانشجویان 

 از طریق برگزاري نظر سنجی در زمینه ي تغذیه ، ایاب و ذهاب و ...تسهیل نظارت مداوم دانشجویان  -

تسهیل در شناسایی و تردد دانشجویان و تحویل غذا در محیط دانشکده ،خوابگاه ها و بیمارستان ها از طریق صدور کارت هوشمند  -
 دانشجویی

هت ارتقاء سطح علمی ، فرهنگی و سالمتی دانشجویان از طریق هماهنگی با مدیریت فوق برنامه ، تربیت بدنی ، هماهنگی ج -
 مشاوره و دفتر تحقیق و توسعه معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه

 ساکنین براي فیزیکی فضاي سازي بهینه و بومی در خوابگاه ها و تامین غیر دانشجویان اسکان و نام ثبت ، پذیرش -

 ادارات و واحدهاي مدیریت امور دانشجویی 

 اداره رفاه و تعاون دانشجویی -الف
 اداره تغذیه -ب
 اداره خوابگاه ها -ج
 واحد صدور کارت دانشجویی -د
 واحد ایاب و ذهاب دانشجویی -و
 اداره رفاه  و تعاونالف : 

مالی به عهده اداره رفاه می باشد. دانشجویان میتوانند با استفاده ازامکانات بعد از ورودبه دانشگاه برقراري آرامش و آسایش دانشجویان ازنظر
صندوق رفاه دانشجویان وام و تسهیالت دریافت نمایند. شایان ذکر است که درخواست این تسهیالت از طریق پرتال دانشجویی بوده و پس 

با نام تجارت کارت جوان که موجبات دستیابی راحت و آسان را در  از انجام اقدامات اولیه و اداري درمرحله نهایی از طریق حساب بانکی
 تمام طول روز و از طریق خودپردازهاي دنیاي تجارت الکترونیک فراهم نموده است قابل دریافت می باشد

  



 

 1396در سال  اداره تغذیه فعالیت هاي -14جدول 
 مبلغ تعداد موضوع

 یالر720/666/234 نفر 40 یخدمات درمان بیمه قرارداد عقد
 یالر000/118/302 نفر 8794 یحوادث گروه بیمه قرارداد عقد

 یاندانشجو یپرونده رفاه یکالکترون یگانیبا یجاداپیگیري 
 ارائه تسهیالت و خدمات به دانشجویان درقالب کاردانشجوئی

 جدیدالورود دانشجویانکلیه افتتاح حساب تجارت کارت جوان جهت 
 

 

 

 
 1396هاي پرداختی به دانشجویان در سالوام  -15جدول 

 مجموع وام پرداخت شده به ریال تعداد نفر وام پرداخت شده نوع وام
 500/312/509/1 268 ضروري عادي

 000/000/21 2 ضروري سه برابر
 000/000/4 1 ضروري دو برابر

 000/250/176 31 مسکن

 000/100/780/9 2082 تحصیلی

 000/750/213 51 تحصیلی متمم
 000/000/650 24 )2(تبصره  یهوام شهر
 000/000/480 17 الملل ینب یهوام شهر

 666/124/038/3 43 ودیعه مسکن تکمیلی
 000/000/375 7 ودیعه عادي

 000/000/220/1 4 ودیعه نخبگان
 000/000/950 13 ودیعه مسکن

   
 اداره تغذیهب : 

دانشجویی است که براساس شرح وظایف امور مدیریت  زیرمجموعه حوزهاز ادارات  یکیعلوم پزشکی ایران اداره تغذیه دانشگاه  -
تهیه و توزیع غذاي سالم و بهداشتی در جهت ارتقاي  با هدفکه  می باشد ائه خدمات تغذیه به دانشجویان، عهده دار ارتعیین شده

با  طریق ارائه غذاي مناسب ن اقدامات می کوشد ازایمنی غذا و سالمتی جسمی و روحی دانشجویان انجام وظیفه می نماید و با ای
 آورد.دانشگاه را فراهم  دانشجویانآن رضایت خاطر  عایت ارزش غذایی و توزیع بهداشتیر
نظارت  توزیع غذا و طبخ و فرآیند تهیه مواد اولیه و بهداشتی بر نظارت فنی و دانشگاه، سلف سرویس هايساماندهی امور  -

تغذیه این حوزه  ادارهبخش تغذیه دانشجویی از جمله مهمترین اموري است که توسط  کاران فعال درپیمان برحسن انجام کار
 .مدیریت انجام می گیرد

 
  



 

 

 96در سال اهم فعالیتهاي اداره امور تغذیه  - 16جدول 

 )بخشی( شهید همت، مدیریت پرستاري و تواننظارت بر تهیه مواد اولیه، طبخ غذا و توزیع آن در سلف سرویسها 
 و خوابگاههاي دانشگاه  
 غذاو توزیع طبخ فراوري، تامین بموقع تجهیزات مورد نیاز نظارت بر 
 غذاو توزیع  طبختهیه، انتخاب پیمانکار مناسب براي  وبه صورت ساالنه برگزاري مناقصه  
شجویان از نظر میزان کالري، باتوجه به فصول سال و برآورد نیازهاي تغذیه اي دانمتعادل و متنوع تدوین برنامه غذایی  

 اجراي برنامه غذایی پروتئین، کربوهیدارت، چربی و ریزمغذي هاي الزم با لحاظ امکانات دانشگاه و نظارت بر
 نالیز مواد غذایی مورد نیاز براي هریک از غذاهاآتهیه  
 میزان مصرف مواد غذایی و کیفیت مواد غذایی خریداري شده ردقیق برت و کنترل نظا 
 نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکار 
 ها) سلف سرویس وآشپزخانه بر امر بهداشت محیط هاي طبخ و توزیع غذا ( مستمررسیدگی نظارت و  
 دخیل در امر تهیه و طبخ غذا  گواهی آموزش پرسنل و تهیه و ارائه کارت بهداشتیبرنظارت  
مامی مراحل تهیه غذا اعم از خرید موادغذایی استاندارد، کنترل بهداشت موادغذایی و تاریخ تولید و انقضاء آنها در ت 

 نگهداري، آماده سازي، طبخ و توزیع غذا
 

 1396رضایت سنجی از دانشجویان در سال  -1نمونه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 1396در سال  هفته در سه وعده يغذا در تمام روزها یعطبخ و توز -17جدول 
 

 

 
 ج: اداره امور خوابگاه ها

 معرفی:
امور خوابگاه ها زیر مجموعه معاونت دانشجویی فرهنگی با هدف پذیرش ،ثبت نام و اسکان دانشجویان غیر بومی و تأمین و بهینه  اداره

در راستاي انجام وظایف  خوابگاهی نموده است . این اداره  واحد 14شجویان در سازي فضاي فیزیکی مناسب اقدام به پذیرش و اسکان دان
 خود داراي واحدهاي زیر مجموعه شامل اسکان، پشتیبانی، تسویه حساب و پرسنلی می باشد .

ت می باشد این انجام برنامه ریزي ها براي اسکان و سکونت دانشجو بر اساس قوانین و مقررات آئین نامه اسکان مصوب وزارت بهداش
 نیز سیاست هاي کلی و چهار چوب اصلی قوانین موضوعه را سرلوحه انجام وظایف و برنامه ریزي هاي خود می داند. اداره

  انجام می شود عبارتند از : اداره عمده فعالیت هایی که در این 
 پذیرش، ثبت نام، و اسکان دانشجویان غیر بومی -
 ه حساب دانشجویان فارغ التحصیل خوابگاهیبررسی سوابق سکونت دانشجو  وتسوی -
 نیاز سنجی اقالم و تجهیزات رفاهی ، عمرانی و ... خوابگاه ها ،درخواست و پیگیري تا حصول نتیجه -
 نظارت کمی و کیفی امور جاري خوابگاه ها شامل خدمات ،تأسیسات و... -
 نشجویان جهت ایجاد فضایی با نشاطبرگزاري جشن و سایر مراسم ها  به مناسبت هاي مختلف و جلب مشارکت دا -
 ساعته 24برنامه ریزي جهت حضور ناظمین در خوابگاه ها بصورت شیفت جهت ارائه خدمات خوابگاهی بصورت  -
 انجام بازدید ها و جلسات دوره اي جهت بررسی مسائل و مشکالت و انجام پیگیري هاي الزم تا مرتفع شدن آنها -

 

 امور خوابگاه ها ادارهواحد هاي 

 واحد اسکان:

شامل اسکان خواهران و برادران می باشدکه درجهت تحقق اهداف معاونت دانشجوئی وارائه خدمات مطلوب و تسریع در خدمت  این واحد
رسانی به دانشجویان اقدام به راه اندازي سامانه اسکان و گیت تردد در خوابگاههاي تابعه نموده است  با این توضیح که این  سامانه با 

افت اطالعات دانشجویان از سامانه سما و پردازش آن ، تقاضاي دانشجو را ثبت کرده و کارشناسان اسکان پس از بررسی ، دانشجو را دری
ساکن نموده و خود دانشجو نیز از طریق اینترنت با مراجعه به سابقه سکونت خود از اسکان خود مطلع می شود. کلیه مراحل ثبت نام 

 در خوابگاه ها از طریق سایت انجام می گردد ونیاز به مراجعه حضوري دانشجویان نمی باشد  .دانشجویان جهت اسکان 
 اسکان دانشجویان بر مبناي آئین نامه اسکان انجام می گردد وکلیه دانشجویان خوابگاهی ملزم به رعایت موارد مربوطه هستند .

 برخی از موارد آئین نامه به شرح ذیل می باشد.
 

هایی بگاه دانشجو در طول مدت تحصیل، بنا به ضرورت و مصلحت ممکن است تغییر یابد، دانشجو موظف است در مکاناتاق یا خوا •
 گردد اقامت نماید.که براي وي تعیین می

باشد و دانشجو شخصاً حق جابجایی اتاق تعویض و جابجایی اتاقهاي دانشجویان در هر خوابگاه فقط از اختیارات مسئول خوابگاه می •
 را ندارد.

نما، زیرپیراهن و ...) که مغایر با آداب اسالمی، شئونات دانشجوئی و عرف جامعه ظاهر شدن با لباس نامناسب و نامتعارف (کوتاه، بدن •
و در خوابگاه خواهران از ورود افراد بد حجاب جلوگیري بعمل خواهد ت باشد به طور کلی در فضاهاي عمومی خوابگاهها ممنوع اسمی
 .آمد

 رگونه جابجایی یا انتقال اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.ه •

 افطار حريس شام ناهار صبحانه وعده غذایی

 41397 33171 378868 569442 286665 تعداد



 

 .باشدسکونت دانشجویان در خوابگاه در تعطیالت تابستان ، بین دو نیمسال و ایام نوروز به استثناء کارورزان و دستیاران ممنوع می •
ها از اولویت تش، سپاه، نیروي انتظامی و سایر سازمانهاي نظامی اعم از اردانشجویان میهمان، جابجایی، انتقالی بورسیه سازمان •

 ها در کمیته اسکان طرح و بررسی خواهد شد.باشند. در صورت وجود ظرفیت تقاضاي آناستفاده از خوابگاه برخوردار نمی
لفت با افراد جدیدي که باشد و دانشجویان ساکن در اتاق حق مخاها میامور خوابگاه مدیریت تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده  •

 اند ندارند.مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده
 4توانند از آغاز تحصیل حداکثر به ترتیب: کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در صورت وجود امکانات دانشجویان واجد شرایط می •

نیمسال از  14اي نیمسال، دکتراي حرفه 6سال، کارشناسی ارشد ناپیوسته نیم 8نیمسال، کارشناسی پیوسته و دکتراي تخصصی 
 خوابگاه دانشجویی استفاده نمایند. 

 تواند در صورت کمبود ظرفیت و امکانات زمان حداکثر مدت سکونت را کاهش دهد.کمیته اسکان می •
ق وي با حضور نماینده چنانچه دانشجوي معرفی شده به خوابگاه در موعد مقرر بدون هیچ گونه عذر موجه خوابگاه را تخلیه ننماید اتا •

اي تخلیه ها و مسئول شیفت خوابگاه طی صورتجلسهمعرفی شده از طرف حراست دانشگاه/ دانشکده رئیس یا سرپرست اداره خوابگاه
 شود.هاي بعدي گزارش میو مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذیصالح جهت پیگیري

 
 

 واحد این اهم فعالیت هاي  •
 6ثبت نام و اسکان دانشجویان انجام امور مربوط به -
 اخذ تعهدات الزم از دانشجویان درابتداي سکونت در خوابگاهها -
 خوابگاهمعرفی دانشجویان مهمان جهت استفاده از -
 و انجام فعالیتها بصورت مکانی کارکرد با سیستم اتوماسیون خوابگاهها -
 ثبت اطالعات دانشجویان وفیش ها ي واریزي دانشجویان -
 قطع مینمایند خوابگاهها را ارتباط خود بادانشگاه و امور، دانشجویانی که به هر نحوي اجی ، انصرافی جابجایی ، اخر -

 و آئین نامه هاي موجود  کارگیري تمهیدات الزم جهت اسکان دانشجویان جدید الورود طبق ضوابط -
 سامانه الکترونیکی اسکانجدیدالورود در  ثبت اطالعات دانشجویان -
 دانشجویان ساکن خوابگاه  از سیستم ترددنظارت بر  تردد  -

  واحد اسکان:عملکرد  •
 

 96وضعیت اسکان خوابگاه هاي پسرانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  -18جدول 
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96ساکنین خوابگاه هاي پسرانه به تفکیک دانشکده در سال 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 96دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال دخترانه وضعیت اسکان خوابگاه هاي  -19جدول 
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96ساکنین خوابگاه  متاهلی به تفکیک دانشکده در سال 
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96ساکنین خوابگاه هاي دخترانه به تفکیک دانشکده در سال 

 96وضعیت اسکان خوابگاههاي دخترانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

96وضعیت اسکان خوابگاه متاهلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال نمودار   

 
  

 



 

 واحد تسویه حساب:
سویه حساب در مدیریت امور خوابگاه ها در جهت انجام امور و صدور تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل در برنامه صندوق رفاه ت

دانشجویی ، صدور فیش جهت دانشجویان فارغ التحصیل که بصورت نقدي هزینه خوابگاه را واریز می کنند ،ثبت اطالعات دانشجویان 
ز هر ترم تحصیلی در برنامه صندوق رفاه دانشجویی ،بررسی و تأیید فرم هاي ودیعه مسکن دانشجویان ،تهیه و ساکن در خوابگاه ها در آغا

تنظیم سند میزان بدهی دانشجویان ساکن در خوابگاه ها و ارسال به صندوق رفاه دانشجویی در پایان هر نیمسال تحصیلی ،پاسخگویی به 
 رفاه دانشجویی وزارتخانه می باشدبرقراري ا رتباط با صندوق دانشجویان در خصوص هزینه هاي خوابگاه و 

 

 96در سال واحد تسویه حسابعملکرد  -20جدول 

 
 واحد پشتیبانی: •

و ... ، پیگیري انجام درخواست ها و خرید اقالم وتجهیزات و تأیید انجام امور  واحد پشتیبانی عهده دار نیاز سنجی اقالم و تجهیزات رفاهی
 در 

 خوابگاه ها می باشد .
امور خوابگاه  ادارهاین واحد در جهت تأمین و بهینه سازي فضاي فیزیکی خوابگاه عهده دار مسئولیت ارائه امکانات خوابگاهی در حد بضاعت 

 می توان به دو بخش امکانات عمومی و امکانات داخل اتاق طبقه بندي کرد که به شرح ذیل می باشد .ها می باشد امکانات خوابگاهی را 
اجاق گاز، الف : امکانات عمومی : خوابگاه ها داراي نمازخانه، سالن مطالعه،سالن تلویزیون ، سایت کامپیوترو اینترنت ، اتاق ورزش ، 

 ، اتو و... می باشد . تلویزیون، جارو برقی، یخچال، ماشین لباسشوئی
امکانات اتاقها : اتاقها مجهز به اینترنت پر سرعت ، تخت ، فرش و موکت  ، یخچال ، میز و صندلی بوده و تهیه سایر لوازم ب : 

 شخصی مورد نیاز به عهده دانشجو می باشد .
 

 اهم  فعالیت  این  واحد :
 ورد و تنظیم کلیه درخواست هاي خوابگاه ها. نیاز سنجی اقالم و تجهیزات رفاهی خوابگاهها  و برآ1
 . پیگیري انجام در خواست ها و خرید اقالم و تجهیزات و  تایید انجام کار از خوابگاهها 2
اداره اموال جهت صدور مجوز خروج اموال مربوطه  سرپرست امور مالی و  . جمع آوري درخواستهاي اموالی از خوابگاههاي تابعه ومکاتبه با3

 به اداره و بالعکس 
و...)خوابگاههاي ، مکاتبات مربوط به شهرداري مانند عوارض نوسازي و پسماند . جمع آوري کلیه قبوض مصرفی ( آب، برق ، گاز، تلفن 4

 ثبت مشخصات وتحویل به اداره تدارکات جهت پرداخت قبوض مربوطه تابعه و
 پیگیري هاي الزمظارت برانجام  کارهاي عمرانی انجام شده ( توسط مدیریت امور عمومی ) در حد انجام کار و . ن 5
 . تهیه اقالم اداري و لوازم التحریر  دفاتر خوابگاه ها و دفاتر نگهبانی خوابگاهها 6

 ردیف فعالیت دختر پسر جمع

 1 انجام امور و صدور تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل 362 230 592

99 37 62 
ي هزینه خوابگاه صدور فیش جهت دانشجویان فار غ التحصیل متقاضی پرداخت  نقد

 و ثبت در برنامه صندوق رفاه دانشجویی
2 

 3 بررسی و تایید فرم هاي ودیعه مسکن دانشجویان متقاضی وام --- --- 95
 4 انجام امور مربوط به تسویه حساب پرونده هاي قدیمی --- --- 98

4882 2300 2582 

رفاه دانشجویی ،   ثبت اطالعات دانشجویان ساکن در خوابگاه ها در برنامه صندوق
تهیه و تنظیم سند میزان بدهی دانشجویان ساکن ، ثبت تغییرات پس از بررسی و 

ارسال سند میزان بدهی به صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت، درمان وآموزش 
 پزشکی در هر ترم تحصیلی

5 



 

 وینده،اموالی ،ورزشی، فرهنگی، نمازخانه  ، سالن مطالعه ، اداري،مواد ش . دریافت کلیه در خواستها وتجهیزات خوابگاههاي تابعه ، شامل :  (7
 و ارجاع به واحدهاي مربوطه و پیگیري آنها سلف غذاي خوابگاهها ، سم پاشی و...) 

 گزارش و ارسال به سرپرست اداره امور خوابگاه ها . بازدید از خوابگاهها و تهیه8
 صول نتیجه. پیگیري در خواستهاي  معوقه و بررسی علل آن تا ح9

 . تهیه و ارسال نامه هاي مربوط پشتیبانی کل خوابگاهها و اداره امور خوابگاهها10
 . هماهنگی با مدیریت امور عمومی ، مدیریت امور مالی و واحد تدارکات جهت خریدها ، کلیه ي سفارشات و امور مربوط به خوابگاه ها11
وط به دفترنهاد رهبري، مدیریت فوق برنامه و امورفرهنگی  ، واحد انفورماتیک و. . . در . نماینده مدیریت امور خوابگاهها براي امور مرب12

 کلیه خوابگاهها
. دریافت کلیه در خواستها وتجهیزات خوابگاههاي تابعه (اداري ، اموالی ، فرهنگی، نمازخانه  ، سالن مطالعه ، سلف سرویس خوابگاهها ، 13

 سم پاشی و...) وپیگیري آنها
 در کلیه خوابگاه ها ، توسط مدیریت امور عمومی و گزارش گیري از آنهاو تاسیساتی ظارت برانجام  کارهاي عمرانی . ن14
 . جمع آوري لیست اقالم مازاد و اسقاط و هماهنگی با مدیریت امور مالی و اداره اموال ،  نسبت به صدور پروانه خروج15

 
 واحد پشتیبانی:عملکرد  •

 

 

 96در سال  ایران پزشکی علوم دانشگاه دانشجوئی هاي تجهیزات ارسال شده به خوابگاه و ماقال لیست -21جدول 
 

  
 ردیف تجهیزات جمع کل

 1 یخچال ( دستگاه ) 25
 2 لباسشویی ( دستگاه ) 6
 3 جاروبرقی ( دستگاه ) 5
 4 اتو بخار ( دستگاه ) 15
 5 چراغ قوه شارژي 2
 6 میکروفن با سیم 1
 7 تخت دو طبقه 48
 8 تشک خوشخواب 4

 9 تشک الیافی 671
 10 جا کفشی -
 11 کمد فلزي تک درب 25
 12 کمد فلزي دو درب 20
 MDF 13کمد  3
 14 آبسردکن 8
 15 گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک 1
 16 صندلی پایه فلزي 4
 17 جالباسی 20
 18 گوشی تلفن ساده 1

 19 صندلی چوبی مطالعه 120
 20 ي کنترل دارپنکه دیوار 2
 21 پنکه پایه بلند پارس خزر 1
 22 پتو یک نفره بزرگ 6



 

 96در سال  ایران پزشکی علوم دانشگاه دانشجوئی هاي تجهیزات ارسال شده به خوابگاه و اقالم لیست -21جدول ادامه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  23/07/96لغایت  01/01/96از  ایران پزشکی علوم پاویون بیمارستان هاي دانشگاه شده به ارسال تجهیزات و اقالم لیست -22 جدول
  

 ردیف تجهیزات جمع کل
 23 پتو مسافرتی 8
 24 هارد دوربین مداربسته 1

 25 موکت ( بر حسب متر ) 1263
 26 اجاق گاز 22
 27 تریبون 1
 28 برد یونولینتی 8
 29 کمد چوبی 2
 L 30میز  2
 31 میز چوبی 2
 MDF 32قفسه کتابخانه  4
 33 دیواري MDFباکس  1
 34 نگهبانی MDFمیز ال  1
 35 2035پرینتر  1
 36 رادیو شارژي 12
 37 رخت آویز آپارتمانی 70
 38 سطل زباله 95
 39 مودم اینترنت 18
 40 اسپیلت ( کامل ) 3

 ردیف تجهیزات جمع کل
 1 تخت دو طبقه 20
 2 تشک خوشخواب طبی 25
 3 میز چوبی 4
 MDF 4کمد  30
 5 کمد دو درب مالمینه 3
 6 اجاق گاز اخوان 3
 7 7000کولر آبی  1
 8 کتابخانه سفارشی 4
 9 پکیج ایران رادیاتور 3
 10 رادیاتور 9
 11 سینک ظرفشویی توکار 3
 MDF 12کابینت  13
 13 صندلی پایه فلزي روکش چرم 10
 14 صندلی اداري گردان 2
 15 جا کفشی چهار طبقه 20



 

 وارزشیابی: واحد پرسنلی •
ریزهاي الزم  جهت حضورمنظم پرسنل به صورت شیفت درساعات شبانه روز ونیروهاي روزکار  این واحد وظیفه انجام هماهنگی و برنامه

روي هماهنگی نی ونظارت بر نحوه عملکرد مسئولین خوابگاهها وناظم وناظمه وارسال گزارشات مهم به رئیس اداره ، اداريدرساعت 
جایگزین جهت مرخصیهاي پرسنل شیفت وروزکار،تکمیل وانجام گواهی هاي انجام کار واضافه کار وشیفت هاي پرسنل به صورت 
ماهیانه، محاسبه وتکمیل فرمهاي ارزشیابی کلیه پرسنل وهماهنگی هاي الزم با مسئولین خوابگاهها با نظر رئیس اداره ، برنامه ریزي 

،هماهنگی ومعرفی نیروهاي جدید جهت کارآموزي ،رسیدگی به در خواست هاي جابجایی وانتقال با هماهنگی  جهت ایام نوروز وتابستان
، رئیس اداره، اطالع رسانی کلیه دستورالعملها ،آئین نامه ها وجلسات به خوابگاههاي تابعه،مکاتبات  ارتقاء وتبدیل وضعیت ،شروع به کار 

وپاسخگویی به وط به پرداخت مبالغ مربوط به برنامه هاي اسکان، المپیاد، کارانه و...کلیه پرسنل  اخطار وتشویق پرسنل،تنظیم جداول  مرب
را بر عهده طبق مقررات اداري ودریافت گزارشات مشکالت پرسنلی ودر صورت نیاز ارجاع به رئیس اداره درخواستها وانتظارات پرسنل 

 .....دارد. 
ش مهارت هاي مورد نیاز انجام هماهنگی الزم  جهت برگزاري کالسهاي آموزشی با مرکز مشاوره و در راستاي توانمند سازي پرسنل و آموز

 .سایر واحد هاي مرتبط از وظایف واحد پرسنلی می باشد
  

 :96در سال واحد پرسنلیعملکرد  •
 96سال در یپرسنل واحد عملکرد - 23 جدول

 ردیف شرح وظایف 96موراد انجام شده در سال 
 1 هماهنگ کردن مرخصی پرسنل وجایگزین نیرو وناظمه)(ناظم 224

 2 تنظیم گواهی انجام کار کلیه پرسنل 680
 3 اعالم شیفت پرسنل خوابگاههاي تابعه 564
 4 گواهی اضافه کارپرسنل خوابگاههاي تابعه 680
 5 محاسبه وتکمیل فرمهاي ارزشیابی وامتیاز دهی 67
 6 تعطیالت نوروزتنظیم وهماهنگی حضور پرسنل جهت  47
 7 تنظیم وهماهنگی حضور پرسنل جهت تعطیالت تابستان 60
 8 گواهی کارانه پرسنل خوابگاههاي تابعه 268
 9 هماهنگی ومعرفی نیرو هاي جدید 7
 10 اطالع رسانی دستورالعملها وکالسهاي آموزشی 24
 11 جابجایی پرسنل در خوابگاهها یا جابجایی  وانتقال بین خوابگاهی 60
 12 تشویق و... -اخطار-پایان کار-شروع به کار -تبدیل وضعیت  -مکاتبات مربوط به ارتقاء 30
 13 انجام هماهنگی ولیست پرسنل شرکت کننده در برنامه المپیاد 2

 7اداري:)          13مسئول :           47نفر      ( نیروي شیفت :60تعداد پرسنل در خوابگاههاي تابعه: *            

 

 

 
 

 

 

 



 

 واحد ایاب و ذهاب دانشجویی: د 
 

 ها خوابگاه و ها مارستانیب ها، دانشکده به انیدانشجو ذهاب و ابیا امر در روزانه مراهین 163 با ییدانشجو امور تیریمد ذهاب و ابیا واحد
 .باشد یم فعال

 

 96در سال  شجوییایاب و ذهاب دان شرح مختصري از وظایف ، عملکرد و اهداف واحد -24جدول 
 نیاز سنجی از خوابگاه ها و آماده کردن مدارك مناقصه     -
 پیگیري انجام مراحل مناقصه با هماهنگی مدیریت امور عمومی دانشگاه    -
 معرفی پیمانکار به مسئولین خوابگاهها و ایجاد تعامل مثبت میان آنها    -
 اعالم آن به پیمانکاردریافت سرویس هاي درخواستی خوابگاهها و     -
 نظارت بر انجام گرفتن سرویس ها براساس شرایط ذکر شده در قرارداد    -
 دریافت نام و شماره تلفن رانندگان به تفکیک مسیر از پیمانکار و اعالم آن به خوابگا هها    -
 گزارش گیري روزانه از خوابگاهها و ارائه گزارش به مدیریت    -
 -علل غیبت ، تاخیر، تنخواه و ...-رد مطروح در گزارش روزانه به واسطه تماس با پیمانکارپیگیري موا    -
 تعامل با دانشجویان و دریافت نظرات آنان در مورد سرویس ها  -
 بازدید منظم از سرویس ها و خودروهاي پیمانکار در صورت نیاز  -
 ساعتیمعرفی ناظرین سرویس ها جهت کار دانشجویی و قرارداد  -
 برگزاري جلسات هفتگی با پیمانکار جهت بررسی وضعیت موجود و بهبود شرایط -
 برگزاري جلسات ماهانه با حضور مسئوالن خوابگاه ها و پیمانکار -
 اخذ شماره حساب از مسئولین خوابگاهها و تقسیم تنخواه پرداختی براساس شرایط موجود -
 ار در موارد مختلفاطالع رسانی به خوابگاهها و پیمانک -
 محاسبه جریمه براساس چک لیست موجود در قرارداد و اعالم آن به مدیریت دانشجویی -

 پیگیري و دریافت گزارش هاي ماهیانه خوابگاهها در چک لیست هاي موجود در قرارداد
تنظیم و ارسال کارکرد  تجزیه و تحلیل چک لیست ها ، محاسبه نیمراه هاي انجام گرفته براساس گزارش ها ،تهیه ، -

 ماهیانه پیمانکار به مدیریت
 انجام امور مربوط به پایان قرارداد پیمانکار-
هماهنگی و نظارت بر سرویس هاي ایاب و ذهاب جشن ها، مراسمات و سایر برنامه هاي مختلف معاونت دانشجویی و  -

 سایر معاونت هاي دانشگاه
 

 1396در سال  سرویسهاي ارائه شدهتعداد  -25جدول 
 تعداد وسیله نقلیه

 9692 اتوبوس
 10602 مینی بوس

 6614 ون
 

  



 

 
 واحد صدور کارت دانشجویی: و

کارت هوشمند دانشجویی عالوه بر اینکه کارت دانشجویی محسوب می گردد ، در حال حاضر امکان بهره گیري دانشجویان از خدمات 
به وسیله کارت را فراهم کرده است . این کارت قابلیت استفاده جهت کتابخانه ها ، پارکینگ ، تغذیه ، ورود و خروج خوابگاه ، اماکن ورزشی 

با دارا بودن حافظه و سنسور داخلی ( قابلیت چند منظوره بودن   PVCکارت خام بدون تماس هوشمند از جنس .حضور و غیاب و ... را دارد 
یلم و ریبون جهت چاپگر و رول هولوگرام ، مواد اولیه الزم جهت صدور کارت هاي کارت ها نیز به دلیل داشتن این مختصات است )  ، ف

 دانشجویی هوشمند  می باشد . 
 

 صدور کارت دانشجویی شرح مختصري از وظایف ، عملکرد و اهداف واحد -26جدول 
 کارت دانشجویان هر نیمسالپی گیري و درخواست مواد اولیه مانند کارت خام ، ریبون و فیلم با کیفیت باال جهت صدور  -
 دریافت اطالعات و عکس هاي دانشجویان جدیدالورود هر نیمسال از آموزش کل و ثبت در نرم افزار-
صدور کارت دانشجویی هوشمند جهت تمامی دانشجویان ورودي جدید مقاطع مختلف روزانه و شبانه ، پیوسته و  -

 و ... ناپیوسته، انتقالی ، بورسیه و پردیس بین الملل
 صدور مجدد کارت هاي دانشجویی گم شده یا معیوب جهت متقاضیان با مجوز آموزش کل .-
 تحویل دادن کارت دانشجویان متقاضی صدور کارت با اخذ امضاء و فیش هزینه واریزي -
 جمع آوري و دسته بندي فیش هاي واریزي و تحویل به امور مالی حوزه -
 )یلیهنگام فارغ التحص ییکارت دانشجو یريس گ( بازپییکارت دانشجو یهتسو -
 حساب یههنگام تسو یو تخصص یاريگرفتن مهر دست یلتحو -

 
 
 

 تعداد فعالیت   1395 سال در کارت صدور واحد يها تیفعال -27  جدول
 2251 صدورکارتهاي دانشجویی جدید،انتقالی ، المثنی

 1737 95دانشجویی از شهریورماه کارت تسویه
 8 95گرفتن مهر دستیاري از دي ماه تحویل 
 ریال600/243/224به مبلغ 2178 ریالی به حسابداري 1200000 و  200000 هاي  فیش تحویل
 1837 قبلی کارت هاي  امحاء



 

 ٦٩� سال  �بیت �د�ی�د�یت   
ورزش و تقویت روحیه نشاط و توسعه و گسترش فرهنگ در جهت  زیر نظر مستقیم معاونت دانشجویی فرهنگیتربیت بدنی مدیریت 

  ارائه خدمت می نماید.کارکنان دانشگاه و  در میان دانشجویانتحرك آفرینی 
  ،با ایجاد بستري مناسب در جهت رشد و شکوفایی استعدادها  این مدیریت در راستاي اجراي برنامه هاي عملیاتی مشترك و اختصاصی خود

 .ي بالقوه در راستاي دانشگاه نسل سوم فعالیت می نمایدو کشف توانایی هاافزایش آگاهی دانشجویان 
 
 

 96در سال تربیت بدنی مدیریت  فعالیت حوزه هاي -28جدول 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ٦٩� سال  زش و �و�ش �بیت �د�یآ�و � �وزها�م فعا��ت �
رشته ورزشی:  آمادگی جسمانی، دوومیدانی ، تنیس روي میز،  6در قالب دانشجویان  2و1برگزاري کالسهاي واحد تربیت بدنی .1

 .فوتسال، بدمینتون، والیبال
 استاد) 20حدود  (دعوت از اساتید تربیت بدنی برگزاري جلسات همآهنگی با .2
 ري تربیت بدنی در دانشکده ها برگزاري آزمون هاي تئو .3
 نفر) 1389ثبت نمرات درس تربیت بدنی در سامانه سماء وزارت بهداشت (  .4
 تهیه و ارائه فرم شناسنامه ورزشی به کلیه دانشجویان جدیدالورود (نیازسنجی و استعدادیابی) .5
  .درون و برون دانشگاه ورزشی قاتو مساب شناسایی و جذب استعدادهاي نخبه ورزشی جهت شرکت در تمرینات تیم هاي منتخب .6
 ارائه مقاالت علمی ورزشی در کنگره ها و سمینارهاي علمی ورزشی. .7
  

 عنوان برنامه

 آموزش و پژوهش تربیت بدنی

 توسعه ورزش هاي قهرمانی

 توسعه ورزش هاي همگانی

 توسعه و تجهیز اماکن ورزشی



 

 
 در یک نگاه 96در سال  آموزش و پژوهش تربیت بدنیفعالیت  -92جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٩� سال �و��ه ورزش �ی ���ما�ی  � �وزها�م فعا��ت �
انشگاهی در رشته هاي مختلف ورزش هاي قهرمانی از قبیل: مسابقات جام رمضان در رشته هاي فوتسال و برگزاري مسابقات درون د .1

 .و خوابگاهها  و اهداي جوایز به نفرات برتر مسابقات جشنواره هاي ورزشی در سطح دانشکده ها، شطرنج 

  ویی ورزشی، نمایشگاه تجهیزات کوهنوردي، شناسابرپایی غرفه تربیت بدنی در مراسم دانشجویان جدیدالورود و توزیع بروشورهاي  .2
 المپیادهاي ورزشی مدال آور 26تقدیر از و ثبت نام از ورزشکاران نخبه دانشگاه

رشته فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، شنا،  12برگزاري تمرینات و اردوهاي آماده سازي جهت شرکت در مسابقات برون دانشگاه در  .3
 ون، تنیس روي میز، کاراته، تکواندو، کشتی و تیراندازيدو ومیدانی، بدمینت

دانشجویان  ورزش هاي قهرمانیدر سیزدهمین المپیاد دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور  55در بین  مقام سومکسب  .4

 مسوکاپ  دوم تیمی دوومیدانی وکاپ  تنیس روي میز، یتیم اولکاپ  ، برنز مدال4و  نقره مدال1 ، مدال طال 5( دختر
 )  کاراتهتیمی 

 
 در یک نگاه 96در سال  ورزش هاي قهرمانیفعالیت  -30جدول 

 

 تعداد شرکت کننده نوع برنامه

 311 دانشگاه درون رشته هاي قهرمانی مسابقاتگزاري بر

 55 دانشجویان دختر یقهرمان يورزشها ادیالمپشرکت در سیزدهمین 
 47 ي علوم پزشکیدانشگاهها 10 منطقه مسابقاتبرگزاري و شرکت در 

 40 قهرمانی کشور (تک رشته اي) دانشگاههاي علوم پزشکی مسابقاتشرکت در 
 5012 رشته ورزشی (دختر و پسر) 12در  منتخب يها میت ناتیتمربرگزاري 

 

 
 

 

 تعداد شرکت کننده تعداد عنوان برنامه
 1389 کالس 127 2و1کالس هاي واحد تربیت بدنی

 پرسشنامه 1394 )نیازسنجی و استعدادیابی(ورزشیارائه فرم شناسنامه 
 آماتور پسرورزشکار  304
 آماتور دخترورزشکار   246

 - 1 ارائه مقاالت علمی ورزشی
 10 دوره2 غیرحضوري (ضمن خدمت)برگزاري کارگاه 



 

گا�ی  � �وزها�م فعا��ت �  ٦٩� سال �و��ه ورزش �ی ��
ی طبیعت گردي، پیاده روي، زنگ ورزش همگانی جهت آشنایی با بازي هاي برنامه هاي تفریحی ورزشی، فعالیت هاي گروهبرگزاري  .1

 بومی محلی  
برگزاري همایش ها و مسابقات درون دانشکده ها و خوابگاهها ،  شرکت در المپیاد ورزشهاي همگانی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور .2

بی، روبیک، طناب کشی، طناب زنی، آمادگی جسمانی، دارت، فوتبال رومیزي، لیوان چینی، فریز:  ورزش هاي همگانیرشته 10در 
 داژبال، پله نوردي 

 کالس هاي آموزشی بدنسازي بادستگاه، ایروبیک، یوگا در خوابگاههاي دختر و پسربرگزاري  .3

 
 
 

 در یک نگاه 96در سال  همگانیورزش هاي فعالیت  -31جدول 
 

 تعداد شرکت کننده نوع برنامه
 2219 دانشگاه درون همگانی رشته هاي مسابقاتگزاري بر
 3616 یورزش برنامه فوق و یآموزش يها کالسگزاري بر

 40 همگانی دانشجویان پسر يورزشها ادیالمپشرکت در سومین 
 365 سالمت و نشاط کاروانبرگزاري برنامه هاي 

 800 یهمگان ورزش زنگبرگزاري برنامه هاي 
 507 )يدگر عتیطببرگزاري برنامه هاي فعالیت گروهی (

 12431 دستگاه با يبدنساز ناتیتمربرگزاري 
 
 
 

 

 ٦٩� سال �و��ه و ����ز اما�ن ورز�ی دا�ه   � �وزها�م فعا��ت �
 

تجهیز سالن نظارت و پیگیري بر عملیات اجرایی ساخت استخر دانشگاه ، توسعه و نگهداري اماکن و زمین هاي ورزشی موجود در دانشگاه، 
تردمیل ،دوچرخه ثابت ، الپتیکال ، صفحه و پایه دارت ، فوتبال رومیزي ، میز تنیس روي بدنسازي، دستگاههاي  با اه هاخوابگ هاي ورزش

 کمک آموزشی لوازم ورزشیمیز و 
 

 در یک نگاه 96در سال  توسعه و تجهیز اماکن ورزشی دانشگاهفعالیت  -32جدول 
 

 
  

 متراژ /تعداد  عنوان

 مترمربع 300 دنسازي با دستگاه در خوابگاه نواباحداث و تجهیز سالن ورزش ب

 مترمربع 315 تعویض کفپوش و تجهیز سالن ورزش خوابگاه امام علی(ع) با دستگاههاي بدنسازي
 مترمربع 30 تجهیز سالن ورزش خوابگاه قائمیه (پسران)تعویض کفپوش و 

 عمترمرب 210 بازسازي و تجهیز سالن ورزش خوابگاه ابن سینا (ختران)
 متر مربع 4000 پروژه %60و پیشرفت  نظارت و پیگیري بر عملیات اجرایی ساخت استخر دانشگاه



 

 
 

 96مقایسه فعالیتهاي ورزش هاي قهرمانی و همگانی در سالچارت آماري  -5نمودار 
 

 

 

 

 
 

 

 �عاونت دا���وییاداره سال�ت  و �شاوره 

گاه:  �ما�
ش هاي اندیشه و راهبري جامعه به سوي آینده اي روشن تر است و عمده تالش هاي صورت گرفته دانشگاه عرصه فعالیت هاي فکري، چال

در آن در جهت فراهم آوردن امکانات آموزشی، پژوهشی، ایجاد محیطی آرام، پویا و نشاط انگیز است تا این نیروي سازنده جز پیشرفت و 
در این راه گام بردارد . لذادر این راستا درمانگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی تعالی هدفی نداشته باشد و با جسمی سالم و روانی آسوده 

اعضاء هیئت علمی و خانواده هاي ایشان  ،اقدام به افزایش خدمات در زمینه هاي بهداشتی، درمانی و مشاوره جهت دانشجویان،کارکنان
 نموده است.

 

 ند از :عمده فعالیت هایی که در این مرکز انجام می شوند عبارت
به  با تعرفه دولتی هیات علمی دانشگاه و اعضاي توسط پزشکانعمومی، تخصصی و فوق تخصصی  ارئه خدمات درمانی •

 اعضاء هیئت علمی و خانواده هاي ایشان ،دانشجویان،کارکنان
 خدمات دندانپزشکی •
  خدمات پرستاري و واکسیناسیون •
 خدمات آزمایشگاهی و داروخانه  •
 ختیوانشناخدمات روانپزشکی و ر •
 جدیدالورود و رزیدنت هاي دانشجویان  و تشکیل شناسنامه سالمت براي غربالگري •
 نظارت بهداشتی بر اماکن تابعه دانشجویی •
 دانشجویان برگزاري کمیسیون هاي پزشکی و روانپزشکی •
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 بهداشتی جهت ارتقا دانش و سطح آگاهی دانشجویان و پرسنل درمانگاه -ارائه برنامه هاي آموزشی •
 درمانی دانشگاهآموزشی  به مراکزرجاع دانشجویان ا •

 
 96خدمات ارائه شده درمانگاه درسال  -33جدول 

 

 تعداد خدمت ردیف
 2753 ویزیت پزشک عمومی 1
 1501 خدمات پرستاري 2
 2585 خدمات دندانپزشکی 3
 1988 خدمات تخصصی 4
 590 ارجاع به مراکز تخصصی 5
 85 کمیسیون پزشکی و روانپزشکی 6
 1117 غربالگري دانشجویان 7

 
 

 96سال در عملکرد واحدبهداشت درمانگاه معاونت دانشجویی فرهنگی -34جدول
 

 ردیف عنوان فعالیت تعداد توضیحات
و  آشپزخانه 1،نانوائی 1،بوفه5، سالن ورزشی 3،سلف 6،خوابگاه 13

نظارت و بازرسی از خوابگاه ها، سلف ، اماکن  249 مهدکودك 1
 1 نانوائی وبوفهورزشی،

 2 تعداد جلسات کمیته سالمت دانشجویان 6 طرح مضالت بهداشتی اماکن دانشجویی با حضور مدیران ذیربط
آموزش خودمراقبتی و بهداشت و ایمنی در کار براي خدمات 

 3 تعداد جلسات آموزشی 17 بهداشت فردي و خودمراقبتی پرسنل آشپزخانه -خوابگاه ها

 پسمانددر تفکیک اهمیت با آشنایی –خوابگاهآشنایی با بهداشت 
وسفیران  تعداد جلسات آموزشی توجیهی رابطین بهداشت 4 مبدا،اصول خودمراقبتی

 4 سالمت

 20به مناسبت هفته ملی تغذیه و اهداء جوایز به برگزاري مسابقه 
 5 دانشجویانویژه مسابقه بهداشتی  1 نفر شرکت کننده 200نفر از بین 

شامل :دانشجویان ، پرسنل اداره خوابگاه ها  گروههاي هدف
 6 تعداد افراد آموزش دیده در قالب کالس 776 ،پرسنل اداره تغذیه و پرسنل مهدکودك دانشگاه

انتخاب اتاق نمونه بهداشتی در کلیه خوابگاه هاو تقدیر از  148 دانشجوي پسر62دانشجوي دختر و 86شامل
 7 منتخبین

مشکالت بهداشتی خوابگاه و موارد شامل گزارش کتبی از شرح 
 8 تعدادگزارش هاي دریافتی از رابطین بهداشت 258 رفع نقص شده

 9 تعداد افراد آموزش دیده به صورت چهره به چهره 2507 آموزش دانشجویان در خوابگاه ها ومراجعین به درمانگاه ها
 

 

 

 

  



 

 از :عبارتند  96انجام شده درمانگاه در سال فعالیت هایی  سایر
 راه اندازي سیستم پیگیري ارجاع مراجعین معرفی شده به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه-1
 نفر 110تشکیل شناسنامه سالمت براي فرزندان پرسنل جهت شرکت در پایگاه تابستانی به تعداد -2
 نفر 80ن به تعدادغربالگري و تشکیل شناسنامه سالمت جهت پرسنل شرکت کننده در مسابقات ورزشی جام رمضا -3
 برپایی ایستگاه سنجش سالمت در هفته ملی تغذیه و دهه فجر-4
 افزایش بخش هاي تخصصی درمانگاه -5
 پخش تیزر تبلیغاتی درمانگاه در تلویزیون شهري داخل محوطه دانشگاه-6
 تهیه پمفلت از خدمات جدید درمانگاه و ارائه به مراجعین-7
 یمه هاي تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهاي مسلح عقد قرارداد و ارسال نسخ به ب-8
 معرفی پزشکان متخصص به سازمان هاي بیمه گر  -9

 

 

 

 سال�ت دا���وییاداره  �شاوره و 
ورود به دانشگاه و شروع دوره دانشجویی به دلیل تغییرات عمده اي که درعرصه هاي مختلف زندگـــی براي فرد،به وجود می 

 زا است وگاهی ممکن است دسترسی ناکافی ودشوار به روابط ومنابع حیاتی امن،  بحران هایــی را به وجودآورد.آوردمعموالًتنش 
 دیدگاه نوینی که امروز برفرایند، خدمات مشاوره اي،حاکم است دیدگاه سالمت نگراست ونه بیمارنگر.

ان وتوانمندي ها، پیشگیري ازبروزآسیـب هاي روان شناختی اداره مشاوره وراهنمایی دانشجویان بااین دیدگاه جهت ارتقاء سالمت رو
همراهی با دانشجویان عزیزدرحل مسائل ومشکالت گوناگون تصمیم گیري درخصوص انتخاب هاي  مناسب وداشتن زندگی آرام وسازنده و 

غیره فعالیتهاي متنوعی دارد. مشاورین سازگاري با تغییرشرایط زندگی ناشی ازتغییرفضا ، دوري ازخانواده، حجم گسترده مطالب درســی و 
 .وروانشناسان  این مرکزباپاي بندي به اصل رازداري به مراجعین کمک می کننــد تاخودبتوانند به بهترین راه حل دست یابند

 ت می نماید.این اداره واحدي ازحوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه می باشد که مستقیماً زیرنظر معاون محترم دانشجویی فعالی
دست عزیزباشدتابتوانیم  اداره مشاوره وسالمت مفتخراست درتمام عرصه هاي روانشناختی وراهنمایی خدمتگزاردانشجویـــــــــــان

 دردست یکدیگردرارتقاء سالمت جسم،روان،تکامل وبلوغ اجتماعی و پیشگیري ازآسیب درحیطه هاي مختلف بکوشیم.
 

 داره انجام می شود عبارتند از :عمده فعالیت هایی که در این ا

 کمک به مراجعین در شناخت بهترخود (استعدادها ، توانایی ها  ، محدودیتها و ارزشها ) به منظور ارتقاء توان روانشناختی .1

، ازدواج ، اموراجتماعی و............) و  یکمک به مراجعین درانتخاب و تصمیم گیري هاي مهم زندگی ( رشته تحصیلی ، شغل .2
 مچنین بهبود سازگاري فردي، خانوادگی و اجتماعیه

کمک به مراجعین درفراگیري مهارتهاي الزم براي برقراري روابط سالم با سایر اعضاء جامعه و کسب مهارتهاي الزم براي مواجه  .3
 با تحوالت ناشی از رشد و ارضاء سالم  نیازها

 آموزشی دارند کمک به دانشجویانی که درطول دوران تحصیل مشکالت تحصیلی و .4

 کمک به دانشجویان جهت سازگاري با شرایط کار و مقتضیات زندگی دانشجویی و خوابگاهی .5



 

 سالمت روانی دانشجویانسطح  کمک  به ارتقاء  .6

  ارائه مشاوره در زمینه مسائل و مشکالت روان شناختی ، رفتاري ، آموزشی و......به صورت فردي .7

 بروشور و پمفلت با موضوعات مختلف روانشناختی تکثیر و توزیع جزوات آموزشی ، ،تهیه .8

 والکترونیکی HOT LINEخط مشاوره تلفنی  .9

 ویژه دانشجویان جدیدالورود تدریس درس مهارت هاي زندگی .10

 ارجاع دانشجویان نیازمند به مراکز پزشکی و موسسات خدمات اجتماعی مرتبط با مشکالت دانشجو .11

 GHQن جدیدالورودازطریق پرسشنامه اجراي طرح غربالگري سالمت روان دانشجویا .12

 ارائه خدمات مشاوره اي در خوابگاه هاي دانشجویی و دانشکده ها .13
 ارائه خدمت پرسنلی .14
 برگزاري کمیته روانشناختی .15

 
 1396مشخصات پرسنل اداره مشاوره معاونت دانشجویی درسال   -35جدول

 ردیف عنوان شغلی تعداد مقطع تحصیلی تمام وقت پاره وقت

 1 سرپرست اداره 1 ک عمومیپزش * 

 2 روانپزشک 1 تخصص  *

 3 روان شناس 8 کارشناسی ارشد * *
 4 مشاور 3 کارشناسی ارشد * *

 5 روان کارشناس بهداشت 2 کارشناس * 

 6 مددکاراجتماعی 1 کارشناسی ارشد * 

 7 مسئول پذیرش 1 کارشناس * 

 

 
 ه مشاوره معاونت دانشجوییادار 1396توزیع فراوانی مراجعین سال  -36جدول 

به  27
 تعدادکل مراجعین زن مرد مجرد متاهل سال20تا18 سال22تا20 سال24تا22 سال27تا24 باال

14 36 97 276 460 60 823 349 534 883 

 
 

 
 



 

ر اداره مشاوره به تفکیک طبقه بندي تشخیص علت مراجعه به مشاو به 1396در ساله  توزیع فراوانی مراجعین  -37جدول 
 DSMVبراساس

مشکالت  مصاحبه وارزیابی
 تحصیلی

ارائه راهنمایی 
 ومشاوره

مشکالت 
 موقعیتی

مشکالت 
 فردي

 مشکالت روانی
 اختالالت روانی اجتماعی(بین فردي)

65 86 102 48 133 107 342 

 
 

 1396سمینارو کارگاه هاي آموزشی برگزارشده درسال  -38جدول 

تعدادشرکت  مکان برگزاري
 ردیف موضوع تاریخ روه مخاطبگ کنندگان

خوابگاه هاي 
 -آبان  -اردیبهشت دانشجو 36 دانشجویی

 1 افسردگیاضطراب و  کارگاه  آذر

خوابگاه هاي 
کارگاه سبک زندگی وشادکامی(به مناسبت  اردیبهشت دانشجو 120 دانشجویی

 2 هفته سالمت)

 3 کارگاه مداخله دربحران اردیبهشت همتایار 15 اداره مشاوره
همایش هاي  5سالن 

کارشناسان ادارات مشاوره  50 رازي
 4 کارگاه مداخله درشکست هاي عاطفی مرداد منطقه تهران والبرز مرکزي

سالن آمفی 
تئاترمعاونت 
 دانشجویی

 5 کارگاه خودمراقبتی شهریور مسئولین وناظمین خوابگاه 50

سالن آمفی 
تئاترمعاونت 
 دانشجویی

 6 سمینارمدیریت استرس اهمهرم کارکنان دانشگاه 70

خوابگاه هاي 
 –دي  -آذر –آبان  دانشجو 200 دانشجویی

 بهمن و اسفند
 7 کارگاه رفتارجرات مندانه درپیشگیري ازاعتیاد

 8 کارگاه اضطراب وافسردگی آبان وآذر کارکنان دانشکده توانبخشی 25 دانشکده توانبخشی

 –دي  -آذر –آبان  دانشجو 45 خوابگاه
 9 کارگاه آموزش پیش ازازدواج سفندبهمن وا

 10 وتمرکزدرمطالعه کارگاه اضطراب امتحان آذر -اردیبهشت  دانشجو 22 خوابگاه واداره مشاوره
اداره مشاوره 

پرسنل مشاوره ودانشکده  40 ودانشکده توانبخشی
 11 کارگاه سبکهاي فرزندپروري دي توانبخشی

 اساتیدمشاوردانشکده 20 دانشکده توانبخشی
 12 کارگاه برقراري ارتباط موثر آذر توانبخشی

 13 کارگاه اختالالت رفتاري درکودکان دي کارکنان دانشکده توانبخشی 10 دانشکده توانبخشی

 14 کارگاه سبکهاي رفتاري درروابط اجتماعی دي پرسنل مشاوره ودرمانگاه 25 درمانگاه
سالن آمفی 
تئاترمعاونت 
 دانشجویی

 15 کارگاه اصول مصاحبه با بیمار بهمن رهروانشناسان ادا 20

پرسنل اداره مشاوره  25 درمانگاه
 16 کارگاه تغذیه وافسردگی اسفند ودرمانگاه

 17 مهرت مدیریت استرسکارگاه  اسفند دانشجو 10 خوابگاه



 

 
 1396جلسات تخصصی برگزارشده درسال   -39جدول 

 ردیف موضوع تاریخ گروه مخاطب مکان برگزاري

 1 کمیته روانشناختی کمیته دریکسال13 اعضاي کمیته رئیس درمانگاهدفتر

 2 جلسه پرسنلی مهر کلیه پرسنل اداره دفتررئیس درمانگاه

 
 
 
 

 1396کالس ونشست هاي برگزارشده درسال   -40جدول 
 ردیف موضوع تاریخ گروه مخاطب مکان

 )نشست10آبان، آذر، دي (مهر، دانشجو خوابگاه
اظطراب  –فسردگی ا –هوش هیجانی 

 -اختالالت وآسیب هاي اجتماعی –
 آموزش پیش ازازدواج

1 

دانشکده توانبخشی، 
 2 کالس مهارتهاي زندگی کالس)11(96حصیلیتسال  دانشجو پیراپزشکی

 
 
 
 

 1396سایرفعالیت هاي انجام شده درسال   -41جدول 
 ردیف نوع فعالیت تعداد گروه مخاطب

 1 مشاوره تلفنی 39 دانشجو
 2 مشاوره الکترونیکی 7 دانشجو
 3 تدوین وتهیه بروشورهاي روانشناختی 1000 دانشجو
 GHQ 4غربالگري ازطریق پرسشنامه  نفر1117 دانشجو
 5 جذب وبکارگیري همتایاران سالمت روان نفر15 دانشجو

 
 

  



 

 1396ساعات حضور روانشناس در خوابگاه ها در سال -42جدول 
 مکان اتاق مشاوره روز و ساعت حضور روانشناس روانشناس خوابگاه ردیف

 خوابگاه هاي پسرانه

 19 شنبه ، یکشنبه ودوشنبه ودمابندي اکبرزاده انآقای امام علی(ع) وامام حسن(ع) 1
 اتاق مشاوره 22الی 

یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه   ودمابندي اکبرزاده یانآقا نواب 2
 اتاق مشاوره 22الی  19

 اتاق مشاوره 19الی  16یکشنبه دمابندي آقاي قائمیه 3
 خوابگاه هاي دخترانه

 اتاق مسئول خوابگاه 20الی  18چهارشنبه  نویديخانم  گلستان 5
 اتاق فوق برنامه 20الی  18 دوشنبه خانم ارحامی شقایق 6
 اتاق مشاوره 18الی  16 سه شنبه ارحامیخانم  الزهرا 7
 اتاق مسئول خوابگاه 20الی 18یکشنبه  نویديخانم  مطهري 8
 اتاق مشاوره 18الی 16یکشنبه  خانم ارحامی ساعی 9
 اتاق مشاوره 21الی  18شنبه  خانم ایلخانی ابن سینا 10
 اتاق مخزن کتاب 18الی  16دوشنبه  خانم ارحامی آمل 11
 مشاورهاتاق  21الی  19یکشنبه  خانم ارحامی الرستان 12

 دفتر مسئول خوابگاه 20الی18 دوشنبه نویديخانم  نوید 13

 اتاق مشاوره 19الی  16چهارشنبه خانم نوروزي ابن سینا 14

 
 
 
 

 1396ساعات حضور روانشناس دردانشکده ها در سال  -43جدول  

روز و ساعت حضور  روانشناس دانشکده ردیف
 مکان اتاق مشاوره روانشناس

 435اتاق ی دانشکده پزشک 15الی  8دوشنبه  آقاي اکبرزاده پزشکی 1
 طبق دوم –دفتراستعداددرخشان  14الی  9دوشنبه  خانم مالمیر پیراپزشکی و بهداشت 2

خانم ارحامی  پرستاري 3
 ونوروزي

 یکشنبه –شنبه 
 14الی  9

نیم  اتاق مدیرگروه روان پرستاري
 205طبقه اتاق 

 اتاق معاون دانشجویی 15الی  8دوشنبه خانم نوروزي مدیریت 4

 خانم نوروزي توانبخشی 5
 ومالمیر

 سه شنبه وچهارشنبه
 اتاق جلسات –دفترمعاون آموزشی  13الی  8

 مشاوره دفتر 15الی  8شنبه  خانم ایلخانی پردیس بین الملل 6

 

  



 

 

 وا�د �ورای ا��با�ی دا���ویان دا�ه
 

 1396برگزاري جلسات شوراي انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال  تعداد  -44جدول  
 ف: شوراي بدوي انضباطیال
 

معرفی به مرکز  مختومه احکام صادره پرونده هاي مطروحه تاریخ برگزاري ردیف
 مشاوره

 بررسی مجدد

 ---- ---- فقره 5 فقره 3 فقره 8 08/03/96 1
 فقره 1 فقره 1 ---- فقره 8 فقره 10 24/04/96 2
 فقره 13 ---- فقره 1 فقره 2 فقره 16 24/07/96 3

 
 ي تجدید نظر انضباطیب: شورا

 

موافقت با امحاء اثر  تأیید حکم قبلی پرونده هاي مطروحه تاریخ برگزاري ردیف
 عدم موافقت با امحاء اثر حکم حکم

 فقره 2 فقره 3 فقره 4 فقره 9 27/12/96 1
 

 1396پاسخ به استعالمهاي دانشجویان دانشگاه سال  -45جدول 

 ردیف عنوان تعداد
 1 هاي داخلیاستعالم فقره 513
 2 استعالمهاي غیر داخلی فقره 159

 

 1396تسویه حساب با دانشجویان دانش آموخته در رشته هاي مختلف تحصیلی سال   -46جدول  

 ردیف تعداد
 1 نفر 1534

 

 1396تخصص ) دانشگاه سال اخذ تعهد از دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع تحصیلی (کارشناسی ارشد، دکتري، دستیاري، فلوشیپ و فوق  -47جدول

 ردیف تعداد
 1 نفر 256

 

  



 

 1396تذکر ارشادي به دانشجویان متخلف دانشگاه سال  -48جدول

 ردیف تعداد
 1 نفر 50

  

 1396تهیه و ارسال تابلو آیین نامه پوششی کارکنان و دانشجویان با ترجمه زبان انگلیسی و عربی سال  -49جدول

 ردیف نوع تابلو ابعاد ویژه

 1 پالت  با قاب شیشه اي c.m   100* 150 خوابگاه ابن سینا

 

 ا�ور ��و�یوا�د 
 96در سال  آماري عملیات عمرانی و تأسیساتی معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه -50جدول

 توضیحات تعداد موضوع ردیف
 - - احداث و ساخت فضاهاي مورد نیاز 1
 مورد 1 زیر سازي اماکن 2
 خوابگاه هاي الرستان،ساعی،شقایق،نوید 4 اکنبازسازي ام 3
 مورد 8 رنگ آمیزي اتاق ها، سالن ها و کالسهاي آموزشی 4
 مورد 6 امور تأسیساتی در خوابگاههاي دختران و پسران 5

 
 
 
 

 95در سال  آماري عقد قراردادهاي معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه -51 جدول
 توضیحات تعداد موضوع ردیف

 اجاره سالن ورزشی و زمین چمن 4 اره اي درآمدياج 1
 سازمان نقشه بردارياستخر  1 اجاره اي هزینه اي 2

تغذیه،نظافت،ایاب ذهاب،آسانسور،اتوماسیون، تلفن،  13 پیمانکاري 3
 خریداینترنت، خودروسواري، نگهداري زمین چمن

 ییکلیه کالسهاي فوق برنامه دانشجو 21 حق التدریس(فوق برنامه) 4
 کلیه کالسهاي ورزشی 42 حق التعلیم  (مربی تربیت بدنی) 5
 مورد 10 قرارداد مشارکت در ارائه خدمات 6
 مورد 4 خرید خدمات 7

 
  



 

 تعداد بازرسی هاي انجام شده از واحدها، خوابگاهها و پاویون هاي تحت پوشش-52جدول 
 95در سال  معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

 

 

 وا�د ����ق و �و��ه
 96اهم فعالیت هاي این واحد در سال 

   پژوهشی  هاي طرح پیگیريhsr به معاونت پژوهشی یارسال 
  در کل معاونت پیگیري و اجراي ارزیابی اعتبار بخشی موسسه اي 
  پیگیري و اجراي برنامه اعتبار بخشی بین المللی اسیک 
 کل واحدهاي معاونت دانشجویی فرهنگی 96وپایش برنامه عملیاتی اختصاصی و مشترك سال  تدوین و تنظیم 

                                                       
 96در سال  hsrپژوهشی  هاي  طرحوضعیت  -53جدول 

طرح هاي ارسالی به  طرح هاي مصوب در دفتر طرح هاي دریافتی ردیف
 معاونت پژوهشی

طرح هاي درحال اجرا در 
 سطح دانشگاه

1 2 0 0 3 

 وا�د ا��ورماتیک
 :است واحد انفورماتیک در راستاي تسهیل در انجام امور اداري وتامین اینترنت خوابگاه ها در زمینه هاي زیر به ارائه خدمات فنی مشغول

 سخت افزار: تشخیص و رفع مشکالت سخت افزاري، کارشناسی براي ارتقاء تجهیزات  
  نرم افزار:نصب و راه اندازي نرم افزارهاي اداري و رفع مشکالت همکاران در رابطه با نرم افزارهاي اداري •
 شبکه:رفع ایرادات شبکه معاونت و پشتیبانی از کلیه خوابگاه هاي تابعه •
  یبانی نرم افزاري و سخت افزاري کافی نت هاي موجود در خوابگاه هاکافی نت: پشت •

  

 توضیحات عدادت موضوع ردیف
 خوابگاه 13 13 خوابگاه ها 1
 - - پاویون ها 2
 سالن 4 4 سالنهاي غذاخوري 3
 مورد 4 واحد ها 4



 

 

 

 1396 سال در واحد یفن يها تیفعال -54 جدول

 

 توضیحات حجم کاري فعالیت ها ردیف

تجهیز شبکه خوابگاه ها و افزایش اکسس پوینت و به  1
 روزرسانی فریمور دستگاهها

 خوابگاها
گلستان تجهیز شده و  -ساعی -خوابگاه ابن سینا ّ

مورد بروز  100اکسس پوینت جدید خریداري شد و 
 رسانی

 حضور در کلیه خوابگاه هاي تابعه مورد50 بازدید دوره اي از خوابگاه ها 2

3 
اختصاص حساب کاربري اینترنت به دانشجویان 

ورودي جدید و یا انتقالی از خوابگاهی به خوابگاه دیگر 
 و انجام تنظیمات اتصال

 مورد1600
 مورد اختصاص اکانت جدید 1400

رد تنظیمات شبکه و انتقال حساب مو 400بیش از 
 کاربري

 به صورت مستمر مورد 800 حل مشکالت نرم افزاري کارمندان و دانشجویان 4
 دستگاه کامپیوتر 40 دستگاه40 سرویس سیستم هاي کافی نت 5

دستگاهها تلفن و  –تعمیرات سخت افزاري  سیستم ها  6
 فکس ها

260 
مورد  40سکنر و ا 10پرینتر و 50دستگاه کامپیوتر و160

 تلفن و فکس

انجام امور نرم افزاري شبکه خوابگاه ها و معاونت  7
 دانشجویی

 مورد 340
 

 



  

 �عاونت �ذا ودارو
 1396فروش  ملکرد مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در حوزه تولید، نگهداري، عرضه وع -1جدول 
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 کل

 1076 33 *500 2 194 31 316 واحدهاي فعال موجود

 134 14 0 3 0 8 109 واحدهاي غیرفعال موجود

 5338 211 1240 51 289 219 3328 بازدیدهاي انجام شده از واحدها

 0 0 0 0 0 0 0 واحدهاي فاقد ضوابط فنی و بهداشتی

 114 15 51 1 1 2 44 واحدهاي غیرمجاز شناسایی شده

 23 0 0 1 67 864 برداري شده(واحدهاي تولیدي)اقالم نمونه
955 

اقدامات 
معاونت غذا 

 و دارو

 توقیف کاال
 1192754 0 14795 0 13054 2500 1162405 مورد

 546697.11 0 0 0 1000 4757.64 540939.47 کیلو

 تعلیق/ابطال پروانه ساخت
 از طریق مراجع قضایی

47 65 0 0 0 112 224 

 142 3 48 0 3 1 87 معرفی به مراجع قضایی

اقدامات 
مرجع 
 قضایی

معدوم 
شدن 
 کاال

 533072 0 297287 0 149631 0 86154 مورد

 293817.7766 0 0 0 5559.84 4757.64 283500.2966 کیلو

 pms 765نمونه برداري از مراکز فروش(



 

 
 

 
 انجام میگیرد)ttacگشایش از طریق سامانه  10/10/95ترخیص و از تاریخ   15/2/95(از تاریخ در مورد جدول دو : 

 
 1396هاي بهداشتی صادره و شکایات دریافتی ها/گواهیتعداد پروانه -2جدول 

 موضوع ردیف
خوراکی و 
 آشامیدنی

آرایشی و 
 کل بهداشتی

 صدور پروانه تأسیس(کارخانه+ 1
 34 0 34 کارگاه)

 124 5 119 صدور پروانه مسئول فنی 2

 60 2 58 برداري(کارخانه)بهرهصدور و اصالح پروانه  3

 1080 148 932 صدور و اصالح پروانه ساخت 4

 629 91 538 تمدید پروانه ساخت 5

 58 0 58 پروانه ساخت)(صدور شناسه نظارت کارگاهی 6

 1 0 1 تمدید شناسه نظارت کارگاهی 7

 505 5 500 صدور گواهی بهداشت 8

 971 140 831 شکایات کتبی/تلفنی ثبت شده 9
 

 

1396زمایشگاه کنترل مواد غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی آمار سال آ - 3جدول  

 

 امتیاز شاخص فعالیت عنوان فعالیت ردیف
 287 تعداد بازدید از آزمایشگاه واحد هاي تولیدي 1
 2148 تعداد ختبررسی سه برگی ها صدور/تمدید /اصالح /ظرفیت خالی  مجوز هاي پروانه سا 2
 8503 تعداد ارائه مشاوره  به مسئولین فنی کارخانه ها 3
 14044 تعداد آزمونهاي انجام شده در آزمایشگاه کنترل 4
 29 تعداد بازدید از آزمایشگاه هاي همکار 5
 225 تعداد بررسی روش هاي آزمون  آزمایشگاه همکار 6
 37 تعداد بررسی پرونده آزمایشگاه همکار 7
 100 درصد تیاعتبار بخشی به پاسخ هاي آزمایشگاه غذا و آرایشی و بهداشایجاد سیستم  8

 درصد ود )ره میشالیبکالیبراسیون تجهیزات (کلیه تجهیزات آزمایشگاهی مستقر به طور ساالنه ک 9
کالیبراسیون دستگاه ها به 
طور سالیانه یک بار در 

 سال صورت میگیرد.
 100 درصد الزمبازنگري و تدوین روش هاي آزمون  10
 100 نفر آموزش مسئول فنی  واحد هاي تولیدي 11
 2084 نمونه ،...) pmsتعداد نمونه هاي پذیرش شده ( شامل همگی طرحها،  12
 15 تعداد شرکت در آزمونهاي مهارت آزمایی 13
 5/93 در صد نتایج قابل قبول در آزمونهاي مهارت آزمایی 14
 11 تعداد اندازي شده در بخش غذا وآرایشی وبهداشتیروش هاي تخصصی  جدید راه  15
 92 تعداد روش هاي اعتبار سنجی شده  در بخش غذا وآرایشی وبهداشتی 16
 61 تعداد روش هاي راه اندازي شده کنترل کیفی در بخش دارو 17
 6 تعداد دوره برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی 18
 147 تعداد آزمون هاي انجام شده در بخش دارو 19



  

 1396دیریت نظارت بر امور دارو و مواد اعتیاد آور سال م - 4جدول

 شاخص فعالیت عنوان فعالیت ردیف
جمع کل سال 

96 

1 
 بازرسی داروخانه هاي خصوصی

 4149 تعداد دفعات بازدید

 
 1016 تعداد موارد تذکر و اخطار به داروخانه

 1317 تعداد داروخانه هاي ارزشیابی شده هاي خصوصی مستقلارزشیابی داروخانه  2

 شناسایی مراکز عرضه کننده داروهاي غیر مجاز و قاچاق 3
 172 تعداد مراکز معرفی شده به مراجع قضایی

 108 تعداد پرونده هاي ارجاعی از مراجع قضایی

 وصی برگزاري مانورهاي مشترك نظارتی از داروخانه هاي خصو 4
 سایر مراکز

 379 مانورهاتعداد 

 1200 درصد داروخانه هاي رتبه بندي شده رتبه بندي داروخانه ها 5

 119 11تعداد پرونده هاي ارسال شده به کمیسیون ماده  11معرفی داروخانه هاي خصوصی متخلف به کمیسیون ماده  6

 معرفی واحدهاي متخلف به تعزیرات 7
 119 هاي ارسال شده به تعزیراتتعداد پرونده

 89 تعداد راي صادر شده

 144 هاي ارسال شدهتعداد پرونده معرفی واحد هاي متخلف به مراجع قضایی 8

 1141 هاي عرضه کننده شیر خشکتعداد داروخانه نظارت بر عرضه شیر خشک 9

 75 اهتعداد صورت جلسه هاي تقلیب الکل ارسالی از شرکت  تقلیب الکل 10

 55 تعداد حواله هاي صادره شرکت هاي غیر داروییصدور حواله هاي الکل جهت  11

 889 تعداد شکایات واصله پاسخ گویی به شکایات واصله از داروخانه ها 12

13 
 

 تعداد بازدید از محل داروخانه جدید التاسیس
 

 51 15ماده  4بازدید تبصره 
 112 کارشناسی مرحله دو

 51 سایر بازدیدها

14 
 

 توزیع داروي ریتالینبررسی و نظارت بر 
 

 1713 پاسخ به مراجعین متقاضی دریافت ریتالین

 525 لینیتارجمع آوري آمار عملکرد داروخانه هاي توزیع کننده 

 62 بازرسی ازداروخانه هاي توزیع کننده ریتالین
 59 شدهتعداد پرونده هاي ارسال  20ه  پرونده هاي واحدهاي متخلف ارسال شده به کمیسیون ماد 15

 175 تعداد موارد موافقت با انتقال مکان داروخانه 16

17 
 
 
 

 اقالم مکشوفه دارویی
 
 
 

 1518 اقالم دارویی مکشوفه

 184 داروهاي گیاهی

 222 مواد اولیه غیرمجاز

 123 مکمل هاي غذایی و دارویی رژیمی

 1922304100 ارزش ریالی اقالم مکشوفه
  



 

 
 

 1396مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد اعتیاد آور سال  -4جدولادامه 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توسعه نقاط عرضه دارو

 1 تعداد مجوزهاي تاسیس صادره

 382 تعدادموارد ثبت نام متقاضیان تاسیس

 157 تعداد پروانه هاي تاسیس صادر شده

 116 تعداد پروانه هاي تاسیس ابطال شده

 0 تاسیس تمدید شدهتعدادپروانه هاي 

 10 20تعداد جلسات کمیسیون ماده 

 211 20تعداد پرونده هاي ارجاع شده به کمیسیون ماده 

 81 تعداد موارد ابطال و تاسیس همزمان

 149 تعداد گواهی تشخیص صالحیت فنی صادر شده

 207 تعداد گواهی هاي اشتغال صادر شده

19 
 

 در داروخانه هااشتغال زایی داروسازان 
 

 631 تعداد پروانه هاي مسئول فنی صادر شده

 89 هاي قائم مقام صادر شدهتعداد گواهی

 652 تعداد پروانه هاي مسئول فنی تمدید شده

20 
 – هاي بیمارستانی (بخش خصوصینظارت و بازرسی داروخانه

 بخش دولتی)
 296 دولتی) – هاي بیمارستانی( خصوصیتعداد بازدید از داروخانه

 47 تعداد شکایات واصله ستانیمارهاي بیپاسخ گویی به شکایات واصله مربوط به داروخانه 21

 دارتر امکاتبه با واحد هاي مختلف، سازمان غذا و دارو و سای 22
یر سا وتعداد مکاتبات با مراکز در مانی ، معاونت درمان 

 ارگان هاي دولتی
772 

23 
اي هدریافت مواد تحت کنترل جهت پروژه کارشناسی درخواست 

 تحقیقاتی و آموزشی
 رايبتعداد مجوزهاي صادره جهت دریافت مواد تحت کنترل 

 پروژه تحقیقاتی
23 

24 
 

راحی ز جنظارت و کنترل مراکز ترك اعتیاد، بیمارستانها، مراک
 محدود و بیماران دریافت کننده دارو در محل سکونت

 652 ترك اعتیادتعداد بازدید از مراکز 

 231 ودتعداد بازدید از بیمارستان ها و مراکز جراحی محد
ارك فنی مداستعالم تل  -تعداد بازدید از بیماران در محل
 پزشکی

2020 

 5662 تعداد فاکتورهاي صادر شده )MMTتامین و عرضه داروي مخدر به مراکز ترك اعتیاد( 25

 445 تعداد فاکتورهاي صادر شده دودی محبیمارستان ها و مراکز جراحتامین و عرضه داروي مخدر  26

 2122 تعداد فاکتورهاي صادره ییرپاتامین و عرضه داروهاي مخدر به بیماران صعب العالج س 27

 صدور معرفی نامه براي بیماران صعب العالج 28
 کمکوتعداد معرفی نامه هاي صادر شده جهت دریافت دارو 

 بیمارانهزینه به 
4637 

 نظارت و بازرسی از شرکت هاي توزیع سراسري دارو 29
 166 تعداد بازدید

 83 تعداد موارد تذکر یا تعیین مهلت جهت رفع نواقص

 نظارت و بازرسی از شرکت هاي فوریتی واردات دارو 30
 34 تعداد بازدید

 7 تعداد موارد تذکر یا تعیین مهلت جهت رفع نواقص
  



  

 1396اد آور سال مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد اعتی - 4جدولادامه 
31 

 ارزشیابی شرکت هاي توزیع سراسري دارو
 59 تعداد شرکت هاي ارزشیابی شده

 
 4 درصد شرکت هاي رتبه بندي شده در هر دوره

 5 تعداد مانورها برگزاري مانورهاي مشترك 32

 9 تعداد موارد شناسایی شده شناسایی شرکت هاي توزیع غیر مجاز 33

34 
نظارت بر توزیع داروهاي خاص و تحت کنترل توسط شرکت 

 هاي پخش
 واص تعداد بازرسی هاي انجام شده جهت توزیع داروهاي خ

 تحت کنترل
79 

 26 خشکتعداد بازرسی هاي انجام شده جهت کنترل توزیع شیر نظارت بر توزیع منطقی شیر خشک توسط شرکت هاي پخش 35

 19 تعداد بازرسی هاي انجام شده نظارت بر توزیع الکل شرکت ها 36

 
37 

 اتعدادمکاتبات مرتبط باشرکتهاي پخش وفوریتی وسازمانه

 3545 مکاتبات وارده

 853 مکاتبات صادره

 368 ارسال مکاتبات ازطریق ایمیل سازمانی

 
38 

 پیگیري کمبودهاي دارویی

 399 تعداد داروهاي اعالم کمبود شده

 37 رودا وتعداد کمبودهاي دارویی ارجاع شده به سازمان غذا 

 10 تبی)ک -تعداد موارد پاسخ به مراکز (شفاهی

 تایید شعب شرکت هاي توزیع دارو 39
 8 تعداد موارد بازدید و کارشناسی هاي انجام

 3 تعداد مجوزهاي صادره

 110 واصلهتعداد شکایات  پاسخ گویی به شکایات واصله 40

 40 تعدادبازدیدازمحل همایش تاییدیه شرکتهاي دارویی مجازشرکت کننده درهمایش ها 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 

 ����زات �ش�ی
 

 1396تجهیزات پزشکی در حوزه صدور مجوز واردات، ترخیص و تولید در سال  -1جدول 
 میانگین زمان رسیدگی تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

  IRC 8000ایجاد کد 

  GMP 122د انجام فرایندهاي تمدید پروانه ساخت تولیدو بازدی

  92 تعداد کارخانه هاي تولیدي تحت پوشش

 
 ر کرد.تغیی IRCجایگزین سامانه ورود ترخیص شد فرایند صدور مجوز به ایجاد کد  TTACبا توجه به اینکه سامانه   •

 
 1396ر سال حوزه ارتقاء سطح دانش کارشناسان حوزه مرتبط دمدیریت تجهیزات پزشکی در   -2جدول

 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 10 ابالغی بخشنامه و دستورالعمل هاي تهیه بسته ها و اسالیدهاي آموزشی در راستاي

 13 برگزاري دوره آموزشی

 4 شکیپزت اطالع رسانی دستورالعمل ها و بخشنامه هاي جدید در سایت مدیریت تجهیزا

 19 یات پزشکجهیزاطالع رسانی اخبار مهم و فراخوان هاي تجهیزات پزشکی در سایت مدیریت ت

 
 

   1396هاي سالمت محورسالنظارت بر شبکه تأمین و توزیع کاالمدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه   -3جدول 
 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 600 بازدید از اصناف

 45 کنندگانبازدید از توزیع 

 GMP ( 51بازدید از کارخانه هاي تولیدي (

 _ پایش و نمونه برداري از سطح عرضه
 
  



  

 
 

 1396ر سال دتدوین پروتکل تأمین ملزومات پزشکی مدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه   -4جدول

 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 14 ي جلساتپزشکی و برگزارملزومات  تهیه تقویم برگزاري کمیته فنی تجهیزات و

 204 بررسی مصوبات کمیته ملزومات پزشکی مراکز تابعه

 75 اعالم نظر اصالحی به مراکز در خصوص تامین ملزومات مصرفی

 
1396در سال ی پایش اجراي طرح تأمین ملزومات پزشکمدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه   -5جدول  

 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 5000 پرونده هاي بیمار انبررسی 

 قلم کاال100000 بررسی قیمت

 624 کیفی بررسی کاالهاي خریداري شده و کارشناسی

 
 
 

   1396رستانها ومراکزسالفرایندبیما  MDLبرنامه اجرایی وتدوینمدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه  -6جدول 

 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 مرکز 30 بیمارستانها مراکز وMDL به روز رسانی و تکمیل لیست 

 مرکز 30 و دانشگاه کمیته تجهیزات پزشکی مرکز مراکز و بیمارستانها درMDLتصویب لیست  

 31510 تحلیل و ارزیابی مصرف اقالم مصرفی

 
 

 
 1396لسا تدوین لیست سرمایه اي براساس نوع استاندارد تجهیزات بیمارستانیمدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه   -7جدول 

 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 مرکز 17 بیمارستان بازنگري شناسنامه تجهیزات پزشکی هر

  41 تعریف استاندارد تجهیزات پزشکی

 - HTA کمیته تشکیل

 41 پزشکی تجهیزات استاندارد کردن وارد

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 1396ی مراکزبراساس ضوابط ابالغی سالتجهیزات پزشکنظارت برپایش اسناد خرید مدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه  -8جدول

 

 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 70 بررسی اسناد خرید مراکز

 65 بیمارستانها پزشکی مراکز و بازدید و ارزیابی فرایند کار در حوزه تجهیزات

 
 

 1396داروخانه هادرسال ت درنظارت بر اجراي طرح تحول نظام سالممدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه   -9جدول

 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 32 بازدید داروخانه هاي بیمارستان هاي دولتی

 48 بازدید داروخانه هاي بیمارستان هاي خصوصی

ف گردید حذ ضاییارسال تخلفات داروخانه ها به مراجع قو  بازدید داروخانه هاي خصوصیردیف مربوط به  •
 (مربوط به مدیریت دارویی می شود)

 
 

 1396سال زشکی درنظارت بر نمایشگاه هاي تجهیزات پمدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه   -10جدول 

 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 45 صدور مجوز جهت برگزاري نمایشگاه تجهیزات پزشکی

 45 نظارت بر نمایشگاه هاي تجهیزات پزشکی

 
 

 1396در سال تأمین تجهیزات پزشکی مدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه   -11جدول

 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 144 کارشناسی خرید تجهیزات پزشکی
 2472 برآورد تعداد نیاز تجهیزات پزشکی مراکز تابعه

 برآورد ریالی نیاز تجهیزات پزشکی مراکز تابعه
ریال الی  822794916925از 

 ریال 1319123296153
 _ تجهیز بیمارستان هاي جدید االحداث

 20 تجهیز بخش هاي درمانی
 

  



  

 
 

 1396در سال داره کل تجهیزات پزشکی ادریافت و ارسال حوادث ناگوار به مدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه   -12جدول 
 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 10 دریافت فرم گزارش از مراکز درمانی

 10 شارهمورد ا االيکبررسی اولیه فرم گزارشات به جهت تکمیل بودن و مطابقت اطالعات ثبتی با 

 
 
 
 

 1396ال در سی بیمارستان ها و مراکز درمانی تابعه نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات پزشکمدیریت تجهیزات پزشکی در حوزه  -13جدول 

 زمان رسیدگیمیانگین  تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 روز 14 36 رسیدگی به شکایت هاي واصله

 --- 17 طهمربو اعزام کارشناس به مراکز دولتی جهت ارزیابی نگهداشت و تکمیل چک لیستهاي

 --- 48 طهمربو اعزام کارشناس به مراکز خصوصی جهت ارزیابی نگهداشت و تکمیل چک لیستهاي

 
 
 
 

 1396ی در سال حوزه مبارزه با قاچاق تجهیزات ملزومات پزشکمدیریت تجهیزات پزشکی در   -14جدول 
 تعداد کل فعالیت هاي انجام شده

 952 ضهح عربازدیدهاي انجام شده از اصناف، بیمارستان هاي تحت پوشش، سط

 قلم کاال 100بیش از  موارد کشف شده

 14 موارد ارجاع داده شده به مراکز قضایی

 خارج شده است.سایر موارد از دستور کار  •
  



 

 
 

 
 1396سال  عملکرد واحد تحقیق و توسعه  -15جدول

 عملکرد فعالیت
 نسخه 578/698/3 ص ها)ر شاخپزشکان( میانگین اقالم ، شناسایی نقاط ضعف و ساینسخ  ، بررسی و آنالیزپردازش

 جلسه 7 و کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو تشکیل جلسات تجزیه و تحلیل نتایج نسخ
 پزشک متخصص 320 ارسال گزارش عملکرد پزشکان به ایشان

 گزارش چاپی و الکترونیک 5 ارسال گزارش براي کمیته کشوري تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر ذینفعان

 دوره آموزشی عموم مردم در رسانه عمومی
محتواي زیر نویس  8تهیه 

دقیقه آموزش  15تلویزیرون و 
 جهت برنامه رادیویی

 عدد 4 جهت جامعه پزشکی آموزشیو کتابچه  تهیه بسته ها و اسالیدها 
 دوره 27 آموزشی جامعه پزشکی هاي برگزاري دوره

ه هاي رکنان، شبکآموزشی جهت عموم مردم ( مهدکودك ، مدارس، کا هاي پمفلت و جزوات اسالید، تهیه
 مورد 56 بهداشت تابعه، بیماستان هاي تابعه ، غرفه و نمایشگاه

 مورد 14 جهت عموم مردمبرگزاري دوره آموزشی 
 31 ها بیمارستان به  ADR اجرایی هاي نامه آئین و دستورالعمل ابالغ

 ADRالکترونیک  و حضوري آموزشی دوره برگزاري

دوره در معاونت و برگزاري  2
آموزش هاي ادواري کلیه 

 65پرسنل درمانی در تمامی 
بیمارستان تابعه توسط نیروهاي 

 آموزش دیده 
 عدد 1945 از مراکز ADRتعداد گزارشات دریافت شده 

 غرفه 5 برپایی غرفه

 
 

 
 


