
 
ه آماری  نا ناوری اطالات سا ان  د آمار و  ی ا ش وم  گاه ع ش  ۱۴۰۰سال  دا

ناوری اطالعات د آمار و   رسا 
o سازمان سطح در كاربران به اطالعات فناوري خدمات ارايه 

o پزشكي علوم دانشجويان به رساني اطالع خدمات ارايه 

o سالمت عرصه كاربران به رساني اطالع خدمات ارايه 

o سازمان سطح در كاربران به اينترنت خدمات ارايه 

o پوشش تحت هاي واحد كليه به اداري اتوماسيون خدمات ارايه 

o سازمان پوشش تحت مختلف هاي واحد فرايندهاي مكانيزاسيون به مربوط خدمات ارايه 

o هاي پروژه اجراي بر نظارت و بررسي IT دانشگاه سطح در 

o پوشش تحت مختلف هاي واحد براي كترونيكيال ارتباط بستر آوردن فراهم 

o دانشگاه پوشش تحت هاي واحد سايتهاي وب توسعه و طراحي بر نظارت 

o اطالعات فناوري امكانات از استفاده جهت سازمان كاربران سازي توانمند 

o جامعه در سالمت سطح باالبردن جهت مردم عموم به پزشكي علوم زمينه در رساني اطالع خدمات ارايه 

 

ناوری اطالعات  د آمار و  ز  دا م ا  

 در ،  اطالعات فناوري و آمار حوزه هايفعاليت متولي عنوان به خود كارشناسان هايتوانمندي و دانش بر تكيه با  اطالعات فناوري اداره

 تهيه روند بر نظارت و نيف بررسي دانشگاه، در IT رشد به رو روند گذاريسياست دانشگاه، فرآيندهاي نمودن مكانيزه تحقق راستاي

 امنيت تامين...  و وب تحت هايسيستم توليد دانشگاه، نياز مورد افزاري نرم هايسيستم نيازسنجي و بررسي اي،رايانه تجهيزات

  .باشدمي دانشگاه افزاري نرم هاي سيستم و زيرساخت



ده    جام  مات ا دا  ۱۴۰۰سال  ارش ا
وه آمار  مات  دا ل داده و ا   )    BI( ح

  

o مداوم استقرار و ادغام يها نيپاليپا توسعه )CI/CD(  تراسيم و ناسيب تاس،يب يها سيسرو وب : 

 استقرار و ادغام يابزارها از استفاده مداوم، توسعه نيح در محصوالت و ها سيسرو ينيب شيپ قابل رفتار نيتضم و يكپارچگي منظور به

 استقرار و ادغام يها نيپاليپا مختلف يها زبان در مختلف يها سيسرو وب يبرا پروژه نيا در است. ريناپذ اجتناب  )CI/CD( مداوم

  شد. خواهد نوشته لب تيگ طيمح در  )CI/CD( مداوم

o دانشگاه داده اقالم سند ليتكم : 

 اقالم سند اريپژوهش و عادس سما، (روزآمد)، يمال نينو آذرخش، چارگون، سپاس، نا،يس يها سامانه داده يها گاهيپا يبرا پروژه نيا در

Data Master ( مرجع داده تيريمد مدل يطراح اول فاز پروژه نيا شود. يم هيته جداول نيب روابط يمعمار و داده يلدهايف

Management( .است  

o كرونا، قرارگاه ايبر برخط پذيرش گلوبال، هايپرونده هزينه تحليل دارو، و غذا علمي، هيئت اعضاي انساني، منابع هاي داشبورد توسعه 

 آمد روز انبار ،دانشگاه عملكردي هايشاخص الكترونيكي ثبت صفحه بيمارستاني، خدمات و دارو مصرفي، تجهيزات داده پاكسازي

o آماري سالنامه انتشار جهت  سيناسا (سامانه پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت آمار واحد با جانبه همه همكاري (   

o استان آماري سالنامه انتشار جهتسماوا سامانه( تهران استان ريزي نامه بر و مديريت سازمان آمار واحد با جانبه همه همكاري ( 

o عملياتي) برنامه (پايش - رجايي) شهيد (جشنواره عملكرد ارزيابي سامانه در مستندات بارگذاري و آوري جمع 

o داشبورد ارزيابي پرسشنامه تهيه  

o دانشگاه رتالپو ارتقاء براي ريزي برنامه 

o داده علوم هايفعاليت و دانشگاه دهايداشبور توسعه برنامه ،مديريتي داشبورد ارائه  

o دانشگاه اطالعات  فناوري عالي شوراي جلسات در شركت 

 



ورد  وه دا تار    سا

 
م یح  دا ت ا   BIوه   د
o  سازي داشبورد عملكرد مالي براي معاونت توسعهتوسعه و پياده 

o  هاي مورد نياز  رياست و معاونت هاي دانشگاه سازي داشبورد توسعه و پياده  

o   نيآنال يليپردازش تحلارايه سرويس )OLAPدر بستر ميتراس به پژوهشگران ( 

o  هاي عملكردي دانشگاهتكميل سند اقالم داده كليه سامانه 

o  هاي عملكردي دانشگاهانتشار سند اقالم داده كليه سامانه 

o   هاي عملكردي دانشگاهسند شاخصانتشار 

o اننتشار سالنامه آماري دانشگاه 



وه  دی   ی کار   BIساما 

https://pms.iums.ac.ir  ارزيابي عملكرد سامانه  

.iums.ac.ir5https://eo  نرم افزاري ديدگاه (اتوماسيون)  سامانه  

arkonan.iums.ac.irhttps://amoozeshk  آموزش ضمن خدمت كاركنان سامانه 

datalab@iums.ac.ir  ايميل اختصاصي گروه داشبورد سامانه  

https://mail.iums.ac.ir/webmail   ايميل دانشگاه علوم پزشكي ايران  امانهس  

https://im.iums.ac.ir  راكت چت  سامانه 

 https://vdi.iums.ac.ir  امانه محيط كار مجازي س  

https://gitlab.bitas.dev  مديريت نسخه  سامانه  

https://do.iums.ac.ir  تيكتينگ  سامانه 

https://sptf_dash.bitas.dav  داشبوردهاي مكاني زماني كوويد سامانه 

https://kpi.bitas.dev  داشبورد هاي كوويد  سامانه  

s.ac.ir/reports/browsehttps://bina.ium   امانه داشبوردهاي كل دانشگاه  س  

https://cloud.iums.ac.ir/apps/dashboard  مديريت اسناد سامانه 

g.irhttps://sdb.thmpor  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران (ساوانا)  سامانه  

https://samava.thmporg.ir/dashboard(سماوا)  سامانه جامع آماري استان تهران 

amar.thmporg.ir/https:/  اطالعات آماري استان تهران  سامانه 

https://sepasissues.behdasht.gov.ir  ساماندهي سامانه هاي وزارت بهداشت  سامانه 

 sht.gov.irhttps://hop.behda وزارت بهداشت سامانه يكپارچه پايش برنامه عملياتي 

https://km.behdasht.gov.ir  مديريت دانش وزارت بهداشت  سامانه 

https://arzyabi.behdasht.gov.ir  جشنواره شهيد رجايي وزارت بهداشت  -جامع مديريت عملكرد سازماني تسما سامانه  

 

 



ت وه سال مات  دا   ١٤٠٠سال    ا
  

 

  
  برابر اصل يكپ يبر مبنا يقانون يبا سازمان پزشك ياسناد پزشك يكيبستر تبادل الكترون جاديا -

 حاديا يقانون يبا سازمان پزشك رانيدانشگاه ا  dispatcher قياسكن شده از طر ياسناد پزشك وياوراق و تبادل آرش يپروژه به منظور استاندارد ساز نيا
 يسازمان پزشك يها استدرخو سيوب سرو قيتواند با اتصال به آن از طر يم ياسناد پزشك ويشود كه در آن امكان اتصال تمام نرم افزار حوزه آرش يم

 را پاسخ دهند. يقانون

  از راه دور يو خدمات پزشك يمجاز تيزياطالعات و تيريسامانه مد يو نگهدار يساز ادهيپ ،يطراح -

مطرح  زياجرا شده است كه در آن امكان تبادل اطالعات با سامانه سپاس ن ماريپزشك و ب نيو ثبت و تبادل اطالعات ب  نيآنال تيزيمنظور و طرح به نيا
قابل  يدبع مراجعات يباشد و سوابق آن برا يم نيو آنال يكيبه صورت الكترون ماريو ثبت نسخه ب تيزيو و رشيتا پذ ياز نوبت ده نديفرا نيباشد.كل ا يم

 باشد. ياستناد م

  يكيتراف نياسناد مصدوم كيالكترون يدگيرس ندينمودن فرا كيالكترون پروژه -

 هي) مورد استفاده كلييموقت و سرپا يبستر ،ي(بستر يبه اسناد تصادف يدگيسامانه رس  يكيالكترون يدگيرس نديبستر فرا جاديپروژه به منظور ا نيا
وب  حتمتمركز ت ستميس كيتحت  ،يمارستانيب يهابه پرونده زهيمكان يدگيباشد كه رس يوزارت بهداشت م يپزشكعلوم  يدانشگاه ها يها مارستانيب
خواهد  افتيسامانه سپاس وزارت بهداشت در قياز طر كيالكترون يهاها به صورت متمركز انجام شده و پروندهها و پردازشداده هيمعنا كه كل نيباشد. بد يم

 شوند. ياجرا م يلاص يندهايآنها قرار گرفته و فرآ يمختلف براساس سطح دسترس نفعانيذ اريدر اخت جهيتوسط سامانه، نت شد و پس از پردازش

  ١٩-ديمبتال به كوو مارانياطالعات ب يبه منظور جمع آور يبخش خصوص يبا مطب ها ياطالعات انيجر جاديا -

 اميارسال پ قياز طر كيگردد.  يم يبه دو روش جمع آور يخصوص يكننده به بخش هامراجعه  ١٩-ديمبتال به كوو مارانيپروژه مشخصات ب نيدر ا
 نايس crmشده و به  كيپزشك تفك ييايبراساس منطقه جغراف مارانيسپس ب ،ينظام پزشك تيدر سا مارانيب يفرم اطالعات ليتكم قيكوتاه،  دو از  طر



به منظور استفاده در داشبورد  ياداده جداگانه گاهياطالعات فوق در پا از،يمورد ن يهازمانگزارشات الزم در  جاديبه منظور ا نيشوند.همچن يمنتقل م
 .شونديم رهيذخ ت،يريمد نيشده توسط ا جاديا

 ماريپرداخت صورتحساب ب وسكيك يانداز راه -

  نرم افزار بانك خون يانداز راه -

 يمصرف زاتيو تجه ياطالعات داروئ عيو توز ديخر ن،يتام ه،يته نديفرا تيريمد يساز يكيالكترون روژه -

 هاي الكترونيك مددكاريايجاد فرم -

 يشگاهيآزما نگيكد نگاشت -

 ديتاسبر بستر  كيثبت نسخه الكترون يانداز راه -

  .دانشگاه به منظور نسخه نويسي الكترونيك توسط پزشك جهت بيماران انجام مي شودپنل در بيمارستان هاي  اين -

  

  

وه سازمان سال  مات  دا   ١٤٠٠ا
  

  
 

o  ساخت داشبوردهاي نظارتي مكاتبات و نظرسنجي بيماران  
o و ...)  مهيگزارشات ب راتييها و بتغ مهيگردش كار ب رييتغ لي( از قبيليتكم مهيب سامانه  

o هاي اطالعاتي نرم افزارهاي سازماني(آذرخش، آرنگ، پرسنلي )مربوط به بانكي شناسايي ديتا 

o ثارگرانيسامانه ا يبانيپشت  

o سامانه ثبت مقاالت يبانيپشت  

o يشگاهيسامانه شبكه آزما يبانيپشت  

o ارباب رجوع شخوانيسامانه پ يبانيپشت  

o ... پشتيباني كليه سامانه هاي اتوماسيون اداري،ايميل و آذرخش و  

o (..... روزآمد و آذرخش مالي و)پشتيباني فني نرم افزارهاي گروه سازمان 



o سرور) ياز رو يها و قرعه كش هيسهم يردش كار و بارگزارگ رييتغ ليسامانه وام( از قب يبانيپشت  

o سرور) ياز رو يها و قرعه كش هيسهم يگردش كار و بارگزار رييتغ لي( از قبيسامانه اقامت يبانيپشت 

o سميسامانه ات يانداز راه  

o ياتيعمل يسامانه راهبرد يانداز راه   

o يسامانه ثبت اختالالت رفتار يانداز راه  

o ه قراردادها در دانشگاهراه اندازي سامان  

o آموزش ضمن خدمت راه اندازي سامانه  

o  راه اندازي سرويس راكت چت در سطح مديريت 

o يمارستانيب كيالكترون ينظر سنج ستميس يانداز راه   

o انيدانشجو يصنف يسامانه انتخابات شورا يانداز راه  

o   راه اندازيECE  احدو ٥پروتكل ارسال و دريافت مكاتبات از طريق ايميل  
o سالمت مالرد يشهدا مارستانيو ب يمانيسردار سل ديشه مارستانيب  ونياتوماس يانداز راه 

 
 

ش سال  و وزش و  وه آ مات  دا   ١٤٠٠ا

  
  

  هاسامانه ارزيابي گزارش تهيه و هاسامانه و افزارها نرم دهنده ارائه و دهنده توسعه هايشركت با مجازي و حضوري جلسات برگزاري - 

  مجازي: آموزش حوزه در شده انجام داماتاق گزارش - 

o  ١٤٠٠تا شش ماه اول سال  ١٣٩٩گزارش اقدامات انجام شده در حوزه آموزش مجازي (سال(  

o هاي برگزاري جلسات، پي گيري و نظارت بر پيشرفت، توسعه، بهبود و رفع اشكاالت در خصوص قرارداد سامانه

سامانه پيام  -ها و كارهاي مديريت فايا (ويكن)ديريت پروژههاي پنجگانه: سامانه مارتباط مجازي شامل سرويس

سامانه برگزاري آنالين جلسات مجازي دانشگاه  -سامانه فضاي ابري دانشگاه ايران (فايا) -رسان داخلي (راكت چت)

 ).survyسامانه نظرسنجي دانشگاه ( -ايران (سبا)

o  هاي مجازي مورد نياز.كنندگان براي تعريف كالستخصيص دسترسي برگزاركننده در سامانه سبا براي درخواست 



o شركت كنندگان ابيحضور و غ ستيل هيروم و ته يدر پلتفرم اسكا يو حساب كاربر يمجاز يهااتاق فيرتع 

o ) تهيه راهنماهاي آموزش نصب و كاربري سامانه فضاي ابري فاياNextCloud( 

o اجلسات سامانه سب يدستورالعمل نامگذار هينسخه اول هيته 

 ادوبي و روم اسكاي باتن، بلو بيگ  هايپلتفرم از استفاده با مجازي ارتباط هاي سامانه در شده برگزار هايكالس و جلسات گزارش - 

 كانكت

  (سبا) دانشگاه وبينار آنالين برگزاري سامانه عملكرد بررسي گزارش - 

  نظرسنجي سامانه طريق از و كاربران ديد از (سبا) دانشگاه وبينار آنالين برگزاري سامانه عملكرد بررسي ارزيابي - 

  مجازي ارتباط هايسامانه درخواست فرآيند تهيه - 

 پشتيباني عمليات و هاسامانه ليست تهيه - 

  شامل: ها سامانه پشتيباني و خريد قراردادهاي ها پروژه تعريف - 

o نگهداري و پشتيباني  -گاه سامانه جامع آموزش مجازي دانش -هاي دانشگاه سامانه جامع مديريت الكترونيك كارگاه

هاي ارتباط سازي و نگهداري سامانهپياده – آموزشي شركت ايده پرداز پيروز افزارهاي معاونت سامانه جامع نرم

نگهداري  -سامانه جامع مديريت نشريات علمي دانشگاه -سامانه جامع رزرواسيون آنالين دانشگاه  -مجازي دانشگاه 

پشتيباني و  - وستا، كالس مجازي و سيستم مديريت جلسات ت يادگيري الكترونيكنرم افزار مديريو پشتيباني 

پشتيباني و  -درجه  ٣٦٠پشتيباني و نگهداري نرم افزار ارزشيابي  -اي آذرسا نگهداري نرم افزار مديريت كتابخانه

  پشتيباني و نگهداري نرم افزار پژوهشيار  -نگهداري نرم افزار آزمون هاي الكترونيك 

 با افزارينرم محصوالت دهندگان ارائه و پيمانكار هايشركت هايگواهينامه اعتبار و فني صالحيت خصوص در گزارش و ررسيب - 

  دانشگاه افزارهاي نرم و اطالعاتي هايسامانه مديريت نامه آيين ١٣ و ١٢ ماده به عنايت

  پژوهش و آموزش حوزه قراردادهاي بر نظارت - 

 پژوهش و آموزش حوزه در مرتبط هاي سامانه راهبري و پاسخگويي - 

  
  
  
  



وه  مات  دا تا سا   ١٤٠٠سال  ز
 

 افزار نرم و اطالعات امنيت شبكه، افزار، سخت حوزه در متخصص كارشناسان از اي مجموعه از متشكل اطالعات فناوري زيرساخت گروه

 و  شبكه هايسيستم توسعه و طراحي سازي، نهادينه .رددا عهده بر را دانشگاه اطالعات فناوري بستر توسعه و نگهداري ايجاد، كه است

 زيرساخت دهندهتوسعه و نگهدارنده عنوان به زيرساخت گروه دارد. قرار زيرساخت گروه اهداف راس در پزشكي علوم دانشگاه افزارسخت

 پزشكي علوم دانشگاه اينترانت و ينترنتا شبكه پشتيباني و نگهداري توسعه، طراحي، تحليل، وظيفه دانشگاه، ارتباطات و اطالعات فناوري

 متمركز مديريت همچنين و كاربران %١٠٠ به قريب پوشش با جامع ايشبكه ايجاد سبب گروه اين هايطرح اجراي دارد. عهده به را ايران

 ارتباطات كليه و دارند را يكديگر با امن ارتباطي امكان كاربران تمام شبكه اين در است. شده آن تحت هايسرويس و شبكه شده كنترل و

 .افتندمي جريان به MPLS  بستر در دانشگاه شبكه تحت هايسرويس تمام و  دانشگاه سطح در

 زيرساخت: گروه هاي فعاليت 

 

o سرورها و شبكه تجهيزات هايپيكربندي و تنظيمات بر نظارت و مديريت 

o زيرساخت و شبكه افزارهاي سخت تاييد و بررسي 

o افزارها سخت بروزرساني و نگهداري بر نظارت 

o دانشگاه هاي سامانه سرورهاي عامل سيستم نگهداشت 

o شبكه در موجود رايانه سيستمهاي كليه افزاري نرم و افزاري سخت مشكالت رفع بر نظارت 

o شبكه كامپيوترهاي شناسنامه تهيه 

o شبكه مديريت و نگهداري LAN و WAN دانشگاه 

o ويروسي هاي آلودگي و نفوذ با قابلهم راهكارهاي و هاروش بكارگيري و بررسي 

o ،تجهيزات خريد يا تهيه بر نظارت و كنترل كارشناسي Passive و Active تابع مراكز و دانشگاه شبكه نياز مورد 

o آنها علمي و فني دانش ارتقاء و الزم اصالحات انجام منظور به واحد اعضاي شده انجام فعاليتهاي ارزيابي و مطالعه 

o قرارداد طرف هاي شركت با منعقده قراردادهاي بر فني نظارت و پيگيري IT دانشگاه 

o مناقصه برنده هاي شركت قراردادهاي تهيه در فني كارشناسي IT دانشگاه 

o مختلف هاي شركت با مذاكره IT آنان هاي قابليت اوليه كارشناسي جهت 

o مركز با همكاري متقاضيان از فني تست انجام و نظارت IT دانشگاه 

o فني، دستورالعملهاي و ايندهافر طراحي IPPlan، توسعه طرح WAN، بهره افزايش جهت  ،... و امنيتي هايدستورالعمل 

 دانشگاه اينترنت و شبكه كارائي و وري



o كاربران تمامي براي مناسب سرعت با و امن اطمينان، قابل شبكه سرويس ارائه( دانشگاه هاي شبكه نگهداري بر نظارت( 

o شده انجام تغييرات همينطور و سرورها و شبكه ساختار مورد در الزم گزارشات ارائه و مستندسازي 

o آن در دخيل هايگروه بين هماهنگي و زيرساخت هايپروژه تعريف 

  

 زيرساخت گروه دستاوردها و نتايج  :  

o و فيبر بستر توسط دانشگاه تابعه مراكز اتصال MPLS كيفيت و امنيتي ،وريبهره افزايش جهت به دانشگاه مركزي ستاد به 

  يكپارچگي حفظ و ارتباطي لينكهاي

o توانايي و متمركز و بهتر مديريت جهت تابعه مراكز و ايران پزشكي علوم دانشگاه در شده نصب ويروسهاي آنتي سازييكپارچه 

 دانشگاه پوشش تحت نقاط تمام در سيستمها به امنيتي نفوذهاي از ترجامع و عميقتر بررسي

o بستر ايجاد VPN دانشگاه از خارج محيطهاي از نياز مورد علمي مراجع از دانشجويان و اساتيد همكاران، استفاده جهت امن 

o بستر ايجاد VPN به خصوصي هاي بيمارستان ارتباط جهت امن .... 

o از استفاده امنيت افزايش و آن تابعه مراكز و دانشگاه اينترنت مصرف مديريت جهت به دانشگاه اينترنت جامع اكانتينگ اجراي 

 همكاران براي اينترنت

o دانشگاه داده مركز در بروز و پيشرفته هايفايروال اندازي راه و نصب با دانشگاه مركزداده سرويسهاي وريبهره و امنيت افزايش 

o افزاري سخت خريدهاي جامع دستورالعمل تدوين 

o مختلف مراكز و اشخاص توسط ديتا تحليل و بررسي امكان سازي فراهم جهت در مجازي دسكتاپ جامع بستر اندازي راه 

o دانشگاه ينتهايپو اكسس متمركز سامانه يبانيپشت و تيريمد 

o سرورها وبازگرداني گيري پشتيبان هاي پلن ارائه و دانشگاه يسرورها شناسنامه هيته 

o زيرساخت و شبكه پشتيباني قراردادهاي خدمات شرح تدوين 

  

 



ی  د   اطالعات سا ی   (   روی ا یات ع ان )   ر  ی ا ش وم  گاه ع ش  دا

 
   ايران  پزشكي علوم دانشگاه در شاغل كاركنانتوزيع فراواني پزشكان ، پيراپزشكان و   - ١جدول 

  ١٤٠٠سال  شغلي گروه حسب بر
  

  
  

  سالمت خدمات جامع مراكز و هادرمانگاه ها،بيمارستانان پزشك توزيع فراواني  – ٢جدول 
  ١٤٠٠سال  تخصص نوع و رشته حسب بر  

  
  .مي باشد سر جمع پزشكان  بيمارستانهاي تحت پوشش دولتي و خصوصي اد مندرج در رديف شهرستان تهران اعد توضيح * 

  
  
  

ساير كاركنان  پيرا پزشكپزشك جمعسال و شهرستان

١٤٠٠١3536٢١٤977993588

59٢99٤٢٤69بهارستان

١٠٢69١66٢5٤8٠3١٢7تهران

5979٠٤٠٤١٠3رباط كريم

١٠٤٢١5١7٠9١8٢شهريار

5٢٤8٠396٤8قدس

5١٢6738659مالرد

جمع كل

پزشك 

دندانپزشك عمومي

دكتراي 

علوم 

آزمايشگاهي

داروساز

پزشك 

متخصص

پزشك 

فوق 

تخصص

دكتراي 

تخصصي

٢١٤9٤١575١8١٠39١9٢١5٤٠٤كل استان

99386٠5٤8٢٠ بهارستان

١66٢٢٠736١87٢7٢3٢٠3٤٠3تهران*

9٠375٠3٤3٢٠ رباط كريم

١5١69١١٠١٠537١ شهريار

8٠3١6٠735١٠ قدس

6733١١٠6١7٠٠ مالرد

شهرستان

پزشكان



  سالمت خدمات جامع مراكز و هادرمانگاه ها،بيمارستانتوزيع فراواني پيراپزشكان  – 3جدول 
  ١٤٠٠سال  تخصص نوع و رشته حسب بر  

  

 
  .مي باشد بيمارستانهاي تحت پوشش دولتي و خصوصي  پيراپزشكانسر جمع اد مندرج در رديف شهرستان تهران اعد توضيح * 

  
  

  ١٤٠٠تعداد پزشكان غير هيات علمي دانشگاه سال   – ٤جدول 

 ١٠١6 تعداد پزشكان غير هيات علمي 

  
  
  

  ١٤٠٠فكيك نوع جنسيت سال تعداد پزشكان غير هيات علمي دانشگاه به ت -١نمودار 
  

  
  

جمع كل

پرستار حرفه اي 

( كارشناس و 

باالتر) 

پرستار 

( كاردان) 

كاردان/ 

كارشناس

 اتاق 

عمل

كاردان/ 

كارشناس 

بيهوشي

بهيار / 

كمك 

بهيار

مامابهورز

ساير 

پيراپزشكان

77993٢٢٢٠٤3535٢597١3٤76٠٢٢99كل استان

٤٢٤95٠٢٢١3١١٠85١98 بهارستان

5٤8٠٢55٤٠336٢765٤9٠357١٤٠8تهران

٤٠٤١٠9٠١6١٠١73١67١5٤ رباط كريم

7٠9٢٠5٠٢٤٢6١٠5١١١9٢7٤ شهريار

396١58٠٢5١67578١٠7 قدس

386١٠١٠١٢١١3٤75٤١58 مالرد

پيرا پزشكان  

شهرستان



  ١٤٠٠به تفكيك نوع استخدام سال  دانشگاه  تعداد پزشكان غير هيات علمي  - ٢نمودار  
  

  
  
  

  ١٤٠٠به تفكيك گروه سني  سال   دانشگاه تعداد پزشكان غير هيات علمي -3نمودار
  

  
  
  



  ١٤٠٠مي سال تعداد پزشكان غير هيات علمي دانشگاه  به تفكيك وضعيت استخدا -٤نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان  ی ا ش وم  گاه ع ش ی   )  دا یات ع ضای  ی  (  ا سا روی ا د    اطالعات   

 

 
 

 

 
 



  

  

  



  

  
  



  
  
  

  



  

  
  

  



  

  

  

  



ی  ھدا ان عاو  ی ا ش وم  گاه ع ش   دا

 

 
  
  

  
  
 

   يهاكاناز م ديبازد نهيدر زم طيعمده بهداشت مح يهاتيفعال - ١دول ج

  ١٤٠٠سال  ييمواد غذا يو نگهدار عيتوز ه،يته

 سال و شهرستان

موارد 
بازديد 
  شده 

كارت معاينه 
بهداشتي 
  صادر شده

اخطار 
بهداشتي 

صادر 
  شده

معرفي 
متخلفين 
  به دادگاه

اماكن 
تعطيل 
  شده 

  اماكن بهسازي شده

  روستايي  شهري

٢٤ ١٤٠٠9636 6٤58١ ٤6٢69 ١٠359 ٤٢١5 ٠ ٠ 

 ٠ ٠ 5٤5 7٤١ ٢٠١6 ٠ ٢5٠56 ارستانبه

 ٠ ٠ ٢١٤5 5798 6١33 ٤١677 ١١7٠97 تهران

 ٠ ٠ ٢58 9٤٤ ١6٢3 ٢7١٤ 3٢٤5٠ رباط كريم

 ٠ ٠ 88١ ١7٤١ ٢٤٢7 ١١١77 3٢٠١٤ شهريار

 ٠ ٠ ٢٤١ 6١7 3٢76 35١٤ ٢٢996 قدس

 ٠ ٠ ١٤5 5١8 79٤ 5٤66 ٢٠٠٢3 مالرد

  

  

  



  ١٤٠٠سال ي هدفمند بهداشت حرفه ا يبازرساطالعات  - ٢جدول 

  

هاي كل بازرسي 
 مورد انتظار

 كل   بازرسي
  هاي انجام شده

اعالم نواقص 
  بهداشتي

اخطاريه 
  بهداشتي

معرفي به 
  دادگاه

موارد رفع نقص 
بدون مراجعه 

  به دادگاه

73٢8٠ 6878٢٠ ٤8١٢ 355١7 685 6569 

  

  

  ١٤٠٠سال  هاهدر كارگا نيها و شاغلاطالعات كارگاه - 3جدول 

  

 كارگاه
هاي 
 موجود

هاي كارگاه
تحت پوشش 

بهداشت 
  ايحرفه

هاي  كارگاه
بازرسي 

  شده

شاغلين 
كارگاه هاي  

  موجود

شاغلين تحت 
پوشش بهداشت 

  حرفه اي

 شاغلين كارگاه
هاي بازرسي 

  شده

شاغلين معاينه  
  شده

35697 35697 353٢١ 3873٤٤ 3873٤٤ 365٤٤7 ٢36٤78 

  

  

 ١٤٠٠سال  ياحرفه التيتحت پوشش تشك يهاارگاهك – ٤ل جدو

 

هاي تحت كارگاه
پوشش كميته 
حفاظت فني و 

 بهداشت كار

هاي كارگاه
تحت پوشش 

خانه 
بهداشت 
  كارگري

هاي كارگاه
تحت پوشش 

مراكز 
  بهداشت كار

شاغلين تحت 
پوشش كميته 
حفاظت فني و 

  بهداشت كار

شاغلين تحت 
پوشش خانه 

بهداشت 
  كارگري

 شاغلين
تحت پوشش 

مراكز 
  بهداشت كار

كارشناسان 
بهداشت حرفه اي 
شاغل  يا مشاور 

  در صنايع

١588 ١96 58 ٢٤99٤١ ٠٤6٤٤ 9٤٠7٢ 95٠ 

 

  



 ١٤٠٠سال  يبهداشت هياول يهامراكز ارائه دهنده مراقبت - 5جدول 

سال  
 و شهرستان

جمع 
 كل

 پايگاه سالمت جامع سالمت مراكز خدمات
هاي خانه

 بهداشت
 فعال

سهيالت ت
 زايماني

 روستايي شهري
 -شهري

 روستايي
شبانه 
 روزي

 روستايي

شهري  
ضميمه و 
 غيرضميمه

٤٠ ١٤٠٠7 77 3١ ٤ ٠ 9 ٢3١ 55 ٠ 

 ٠ ٢ 37 ١ ٠ ٠ ٤ ١١ 55 بهارستان

 ٠ 6 ١٠9 ٠ ٠ ٠ ٢ ٤٠ ١57 تهران

 ٠ ١٠ ١7 3 ٠ ٠ 6 ٤ ٤٠ كريم رباط

 ٠ ١8 33 3 ٠ ٤ 9 ١١ 78 شهريار

 ٠ ٢ ١7 ٠ ٠ ٠ ٢ 5 ٢6 قدس 

 ٠ ١7 ١8 ٢ ١ ٠ 7 6 5١ مالرد

 

 ١٤٠٠ال س  يعلوم پزشك يهادانشگاه يدرمان يو مراكز بهداشت هامارستانيبه ب يموارد مراجعه بيماران سرپاي - 6جدول 

درمان و بهداشت) ي(مشترك معاونتها  

 ١٤٠٠ شرح

  8378٤95 جمع
  ١٠٠353٢  عمومي

 737٤963  تخصصي

 39٤737 اطفال
 ١9٢٢٤9 نپزشكيدندا

 ١63٤٠96 داخلي
 5٠٠863 زنان و زايمان

 ١7559٠١ مامايي

 ٢78١33 چشم
 ١75696 گوش و حلق و بيني

 56٤53١ جراحي (عمومي، كليه، مغز و اعصاب)
 ٤9٠١69 ارتوپدي

 76١55 پوست و آميزشي
 985٢١ اعصاب و روان
 55٢876 قلب و عروق

 ٢396١٠ ارولوژي
6٤٢١٤٢ ساير تخصص ها  

 



  ١٤٠٠و مراكز خدمات جامع سالمت  سال  هامارستانيبه ب يموارد مراجعه بيماران سرپاي - 7جدول 

درمان و بهداشت) ي(مشترك معاونتها  

  كل شهرستان
  مراكز  خدمات جامع سالمت  بيمارستاني

  تخصصي  عمومي  كل  تخصصي  عمومي  كل

٤9٠69١ 69١٤9٠ 56١٤7٠٠ 87757٠ 6٤9٢٢7٠ 7١8376٠ كل استان  ٠ 

بهارستان   ١٤9875 33١66 ٠ 33١66 ١١67٠9 ١١67٠9 ٠ 

تهران   5758٠85 5٤65٢75 ٤3٢578 5٠3٢697 ٢9٢8٢ ١٠9٢8٠ ١٠ 

رباط كريم   ١9839١ ٠56٤١7 ١٢8١٤7 ٢8٢7٤١ ٠973 ٤١973 ٠ 

شهريار   66٤68١ 5١3١69 ١96586 3١6583 ١5١5١ ١٢5١5٠ ١٢ 

قدس   ٤١٢7٢9 3٢٤٢٤3 ١٢٠٢59 ٢٠398٤ 88٤86 8٤868  ٠ 

مالرد   838٢7 ٠ ٠ ٠ 838٢7 838٢7 ٠ 

  
 

  ١٤٠٠سال  شهرستان  بهارستان مراكزخدمات جامع سالمت كشور - 8جدول 
  

  مراكز/ پايگاه شهرستان 
  انشگاه علوم پزشكيد -دولتي 

  فعال  پيش بيني شده

  بهارستان 

 ٤ ٤  مركز خدمات جامع سالمت روستايي

 ٠ ٠ پايگاه مراقبت بهداشت مرزي

 ٠ ٠ مركز خدمات جامع سالمت شهري روستايي

 ٢ ٢ خانه بهداشت

 ١ 3 پايگاه سالمت روستايي

 ٠ ٠ واحد تسهيالت زايماني

 37 ٤6 پايگاه سالمت شهري ضميمه وغير ضميمه

 ١١ ١٤ مركز خدمات جامع سالمت شهري

 ٠ ١ مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزي

  



  ١٤٠٠سال   شهرستان  تهران سالمت كشورمراكزخدمات جامع  -9جدول
  

  مراكز/ پايگاه شهرستان 

  انشگاه علوم پزشكيد -دولتي 

  فعال  پيش بيني شده

  تهران

 ٢ ٢  مركز خدمات جامع سالمت روستايي

 ١ ١ پايگاه مراقبت بهداشت مرزي

 ٠ ٠ مركز خدمات جامع سالمت شهري روستايي

 6 6 خانه بهداشت

 ٠ ٠ وستاييپايگاه سالمت ر

 ٠ ٠ واحد تسهيالت زايماني

 ١٠9 ٢١3 پايگاه سالمت شهري ضميمه وغير ضميمه

 ٤٠ 57 مركز خدمات جامع سالمت شهري

 ٠ ٠ مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزي

  
  

  ١٤٠٠سال   شهرستان رباط كريم مراكزخدمات جامع سالمت كشور -١٠ جدول
  

  مراكز/ پايگاه شهرستان 
  دانشگاه علوم پزشكي -دولتي 

  فعال  پيش بيني شده

رباط  
  كريم 

 6 6  مركز خدمات جامع سالمت روستايي

 ٠ ٠ پايگاه مراقبت بهداشت مرزي

 ٠ ٠ مركز خدمات جامع سالمت شهري روستايي

 ١٠ ١٠ خانه بهداشت

 3 3 پايگاه سالمت روستايي

 ٠ ٠ واحد تسهيالت زايماني

 ١7 ٢١ يمه وغير ضميمهپايگاه سالمت شهري ضم

 ٤ 6 مركز خدمات جامع سالمت شهري

 ٠ ٠ مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزي

  



  ١٤٠٠سال  شهرستان شهريار مراكزخدمات جامع سالمت كشور -١١ جدول
  

  مراكز/ پايگاه شهرستان 

  انشگاه علوم پزشكيد -دولتي 

  فعال  پيش بيني شده

  شهريار

 9 9  روستايي مركز خدمات جامع سالمت

 ٠ ٠ پايگاه مراقبت بهداشت مرزي

 ٤  مركز خدمات جامع سالمت شهري روستايي

 ١8 ١8 خانه بهداشت

 3 3 پايگاه سالمت روستايي

 ٠ ٠ واحد تسهيالت زايماني

 ٢6 ٤9 پايگاه سالمت شهري ضميمه وغير ضميمه

 ١١ ١٤ مركز خدمات جامع سالمت شهري

 ٠ ٠ المت شبانه روزيمركز خدمات جامع س

  
  
  

  ١٤٠٠سال  شهرستان  قدس مراكزخدمات جامع سالمت كشور -١٢ جدول
  

  مراكز/ پايگاه شهرستان 

  انشگاه علوم پزشكيد -دولتي 

  فعال  پيش بيني شده

  قدس

 ٢ ٢  مركز خدمات جامع سالمت روستايي

 ٠ ٠ پايگاه مراقبت بهداشت مرزي

  ٠٠ ستاييمركز خدمات جامع سالمت شهري رو

 ٢ ٢ خانه بهداشت

 ٠ ٠ پايگاه سالمت روستايي

 ٠ ٠ واحد تسهيالت زايماني

 ١7 ٢7 پايگاه سالمت شهري ضميمه وغير ضميمه

 7 7 مركز خدمات جامع سالمت شهري

 ٠ ١ مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزي

  

  
  



  ١٤٠٠ سال  شهرستان  مالرد مراكزخدمات جامع سالمت كشور -١3 جدول
  

  مراكز/ پايگاه شهرستان 

  انشگاه علوم پزشكيد -دولتي 

  فعال  پيش بيني شده

  مالرد 

 7 7  مركز خدمات جامع سالمت روستايي

 ٠ ٠ پايگاه مراقبت بهداشت مرزي

 ٠ ٠ مركز خدمات جامع سالمت شهري روستايي

 ١7 ١7 خانه بهداشت

 ٢ ٢ پايگاه سالمت روستايي

 ٠ ٠ ايمانيواحد تسهيالت ز

 ١7 ٢8 پايگاه سالمت شهري ضميمه وغير ضميمه

 6 8 مركز خدمات جامع سالمت شهري

 ١ ١ مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزي

  
  

  مناطق تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
  

 

 
 



ش                                وم  گاه ع ش ذا و دارو  دا ان عاو     ی ا

  

  اهداف، استراتژي و چشم انداز معاونت غذا ودارو

  اهداف :

 ارتقاي سطح سالمت جامعه  
 افزايش سطح امنيت غذا  
 افزايش رضايتمندي گيرندگان خدمات  
 افزايش فرايند تحقيقات كاربردي در عرصه كاري 

  استراتژي ها:

 اشتيو كمي خدمات در عرصه دارو، غذا، آرايشي و بهد ارتقاء سطح كيفي 

 بهبود مهارت هاي فني در زمينه هاي كيفيت 

 تقويت واحد پژوهش و ارتقاء كيفي نظام اطالع رساني 

 اعمال نظام پايش، نظارت و ارزيابي 

 تفويض برخي امور اجرايي و تمركززدايي در حوزه غذا و دارو  

  چشم انداز :

 ارتقاء ايمني محصوالت مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي   

 تجويز و مصرف منطقي دارو ارتقاء فرهنگ  
 پاسخ گويي به انتظارات مردم و ارتقاء سطح رضايتمندي  
 توزيع عادالنه خدمات دارويي در سطح مناطق تحت پوشش  
 ايجاد مركز آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو  
 كاهش ميزان تخلفات در حوزه دارو و غذا و آرايشي و بهداشتي  
 كارخانجات مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتيبسط و استقرار نظامهاي كيفيت در   

 سامان دهي، بستر سازي و انجام فعاليت هاي آموزشي، اطالع رساني و پژوهشي در جهت ارتقاء سالمت غذايي و دارويي مردم    
  ارتقاء سطح آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت محصوالت غذايي ، آرايشي و بهداشتي كارخانجات توليدي  



   موعه معاونت غذا و دارومديريت هاي زير مج

  

  مديريت دارو و مواد اعتيادآور - الف

  به شرح ذيل ميباشد:واحدهاي اين مديريت 

  واحد فني و نظارت - 
 واحد امور داروخانه ها و صدور پروانه ها - 

  واحد نظارت داروخانه هاي بيمارستاني - 
  واحد نظارت شركتهاي پخش دارويي - 
 واحد نظارت بر امور شبكه هاي تابعه - 

  د نظارت بر داروهاي اعتيادآورواح - 
  واحد نظارت بر واردات دارو و مواد اوليه دارويي - 

  مديريت نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي - ب

  غذا و دارو كنترل مديريت آزمايشگاه  -ج 

  مديريت تحقيق و توسعه - د 

  مديريت تجهيزات پزشكي - ذ 

  يباشد:شرح ذيل مبه واحدهاي اين مديريت 

  اداره نگهداشت و آموزش - 
  اداره نظارت و ارزيابي - 
  اداره تأمين - 
  اداره صدور پروانه ها، واردات و صادرات - 

  فناوري اطالعات و ارتباطاتمديريت  -ر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤٠٠سال   يها بر حسب نوع وابستگداروخانه يفراوان عيتوز
  

سال و 
 شهرستان

  جمع كل

  غير دولتي  دولتي

دانشگاه 
 علوم

  پزشكي

ساير 
نهادهاي 

  )١عمومي (

تامين 
  اجتماعي

ساير 
نهادهاي 

  )٢عمومي (
  ساير  خيريه  خصوصي

١٢ ١٤٠٠6١ ٢٠ ٤5 6 ٠ ٢ ١٢٢١ ٠ 

 ٠ ٠ 68 ٠ ٠ ٠ ١ 69 بهارستان

 ٠ ٢ 87٢ ٠ ٤ ١٤ ١ 9٠8 تهران

 ٠ ٠ ٤3 ٠ ٠ ٠ ١ ٤٤ رباط كريم

 ٠ ٠ ١٢7 ٠ ١ ١ ١ ١3٠ شهريار

 ٠ ٠ 53 ٠ ١ ٠ ١ 55 قدس

 ٠ ٠ 58 ٠ ٠ ٠ ٠ 58 مالرد

 
  .باشديآموزش و پرورش، ارتش و ... م ،يانتظام يرويشامل سپاه پاسداران، شركت نفت، ن - ١
  .باشديم و ... هايبنياد شهيد و شهردار ،يشامل دانشگاه آزاد اسالم - ٢

 

 

 

 

 

 



ان ی ا ش وم  گاه ع ش ی  دا وز  عاو  آ
ه آموزش پزشكي، مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي، مديريت امور هيات علمي، اين معاونت شامل مركز مطالعات و توسع

  .باشد مي مميزه هيات دبيرخانه و درخشان هاي استعداد ستاد دبيرخانهه اي ، آموزي حرفمديريت آموزش مداوم و مركز مهارت 

انشگاه مي باشد كه با هدف ارتقاي كيفي آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي بخشي از ساختار معاونت آموزشي د
علوم پزشكي برنامه هاي خود را در راستاي اسناد باالدستي اعم از سند دانشگاه اسالمي، برنامه ي راهبردي دانشگاه، نقشه ي 

كر دانشگاه در جامع علمي كشور، بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي انجام مي دهد. اين مركز به عنوان كانون تف
آموزشي در سطح ملي و بين المللي ارتباط داشته و از نتايج  -كنار مركز تحقيقات آموزش پزشكي با ساير نهادهاي علمي

پژوهشهاي كاربردي در حوزه ي آموزش علوم پزشكي براي تصميم گيري مبتني بر بهترين شواهد استفاده مي نمايد. اين مركز 
از اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كاركنان در راستاي اجراي فعاليت هاي توسعه اي آموزش همچنين حمايتهاي تخصصي خود 

در سطح دانشگاه، دانشكده ها و گروه هاي آموزشي كه منجر به بهبود كيفيت آموزش از طريق برنامه ريزي، ارزشيابي و پژوهش 
 .مي شود را فراهم مي سازد

كي از واحدهاي تابعه معاونت آمورشي مي باشد كه به عنوان متولي اولين رسالت مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي ي
دانشگاه، يعني آموزش، نقش مهم و حياتي در پيشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملي و بين المللي دارد. اين حوزه با فعاليتي 

 به و كند م سالمت به جامعه تقديم ميگسترده در سطوح متنوع خيل عظيمي از دانش آموختگان را در حوزه هاي مختلف علو
ثبت نام، تحصيالت تكميلي، دستياري، دانش آموختگان و واحد فناوري  و پذيرش اداره هاي نام با قسمت 5 از ساختاري لحاظ

 .اطالعات تشكيل شده است

اين معاونت به رشد علمي، و از سوي ديگر حساسيت در جذب شايسته ترين ها در كادر هيات علمي اين دانشگاه ، نشان از توجه 
دارد. زيرا جذب اعضاء هيات علمي توانمند مي تواند عالوه بر آموزش هرچه بهتر به دانشجويان سبب افزايش سطح  ...فرهنگي و

 .علمي در دانشگاه و با ايجاد هم افزايي در بين همكاران خود، الگوي بسيار موفقي براي جامعه دانشگاهي شوند

سعي نموده با ارتقاء اعضاء هيات علمي دانشگاه،( در ابعاد كمي و كيفي) در راستاي اهداف آموزش عالي  هيات مميزه دانشگاه
كشور با رعايت دقيق مفاد آئين نامه ارتقاء باعث ايجاد رضايت و انگيزه در اعضاء هيات علمي گرديده و اين مهم انجام نمي پذيرد 

و هيات مميزه و پاسخگويي مناسب در شأن اساتيد محترم اهم فعاليت اين مگر با برگزاري جلسات منظم كميته هاي تخصصي 
 .واحد مي باشد

دبيرخانه استعدادهاي درخشان اين معاونت با توجه به وظيفه شناسايي، پرورش و هدايت دانشجويان استعداد درخشان، تالش 
يل كميته هاي دانشجويي، برگزاري كالسهاي آمادگي نموده است تا با برگزاري كارگاه هاي آموزشي و ارائه تسهيالت رفاهي، تشك

 .المپياد، گامي در شكوفايي و هدايت ايشان بردارد

دانشكده هاي تحت پوشش اين معاونت شامل دانشكده پزشكي،دانشكده دارو سازي، دانشكده دندانپزشكي، دانشكده 
ده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشكده پيراپزشكي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشك

بهداشت، دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي، دانشكده طب ايراني، دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان و پرديس بين الملل مي 
  باشد

 



  
  كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد وضعيت تحصيلي دانشجويان  - ١جدول 

  ١٤٠٠سال   ايران دانشگاه علوم پزشكي
  

  سال تحصيلي وضعيت تحصيلي
  كارشناسي ارشد  كارشناسي  كارداني

  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

  دانشجوي خارجي
 3١ ١6 ٤١ ٢3 ٠ ٠  نيم سال اول تحصيلي

 ٢٠ ١٠ ٤9 ٢٠ ٠ ٠ نيم سال دوم تحصيلي

 دانشجوي پذيرفته شده
 ١٢٢ ١9٤ ١68 ٢١3 ٠ ٠  نيم سال اول تحصيلي

86 ٠ ٠ نيم سال دوم تحصيلي  99 ١7 ٢٤ 

دانشجوي شاغل به 
 تحصيل

 ٤78 9٠8 9٢٠ ١٢٠6 ٠ ٠  نيم سال اول تحصيلي

 ٤38 8٠٤ 869 ١١٢3 ٠ ٠ نيم سال دوم تحصيلي

 دانش آموخته
 53 ١١3 ١٠5 ١٤3 ٠ ٠  نيم سال اول تحصيلي

 ٤7 ١٢3 6٠ 98 ٠ ٠ نيم سال دوم تحصيلي

  
  
  

  )  PhDخصص، فوق تخصص وي( عمومي، تدكتروضعيت تحصيلي دانشجويان  - ٢جدول 
  ١٤٠٠سال   ايران دانشگاه علوم پزشكي
  

وضعيت 
 تحصيلي

  سال تحصيلي

دكتري عمومي 
  (حرفه اي)

دكتراي 
  تخصصي

دكتراي فوق 
  تخصص

دكتري 
  PhDتخصصي 

  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

دانشجوي 
  خارجي

 ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ١ ٢3 ٢٠  نيم سال اول تحصيلي

 ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 3٤ ١9 نيم سال دوم تحصيلي

دانشجوي 
پذيرفته 

 شده

 35 8٠ ٢٠ ٢6 ١١3 ١6٠ ١56 ١٤٤  نيم سال اول تحصيلي

 ٠ ٢ ١ ٠ ٢ 9 79 77 نيم سال دوم تحصيلي

دانشجوي 
شاغل به 
 تحصيل

 3٠7 5٠٤ 78 69 ٤7٤ 686 ١٤55  ١٤76  نيم سال اول تحصيلي

 ٢77 ٤69 6٢ 63 ٤3٠ 6٤ ١٤١٢  ١٤١7 نيم سال دوم تحصيلي

دانش 
 وختهآم

 ٢٠ 37 ٢٠ 8 73 ١١٠ 78  88  نيم سال اول تحصيلي

 36 ٤٢ ١٤ 8 5٢ 5٤ 5١  7٠ نيم سال دوم تحصيلي

  
  
  
  



   و دكتراي پژوهشي  MPHفلوشيب ، وضعيت تحصيلي دانشجويان  - 3جدول 
  ١٤٠٠سال   ايران دانشگاه علوم پزشكي
  
  

  سال تحصيلي ضعيت تحصيليو
  MPH  فلوشيپ

دكتري 
 پژوهشي

  مرد  زن  مرد  نز  مرد  زن

  دانشجوي خارجي
 ٠ ٠ ٠ ٠ 7  ٠  نيم سال اول تحصيلي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠ نيم سال دوم تحصيلي

 دانشجوي پذيرفته شده
 ٠ 3 ٠ ٠ 56  ٤6  نيم سال اول تحصيلي

 ٠ ٠ 6 ٤ ٠  ٠ نيم سال دوم تحصيلي

دانشجوي شاغل به 
 تحصيل

 ١7 ٢3 5٠ 9٠ ١٠7  8٤  نيم سال اول تحصيلي

 ١5 ٢٢ ٤٤ 8١ 77  6٠ صيلينيم سال دوم تح

 دانش آموخته
 ١ 3 ٢ ١٢ 9  3  نيم سال اول تحصيلي

 ٢ ٢ 8 ١١ 3٤  ٢9 نيم سال دوم تحصيلي

  
  
  
  

  ١٤٠٠سال  رانيا يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده ها تيوضع - ٤جدول 
  

  ١٤٠٠سال  وضعيت دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران 

  ١١  دانشكده علوم پزشكي

  88668 آموزشي دانشگاه (متر مربع) زير بناي

  ١٠ رشته  جديد راه اندازي شده

  ١6 دانشجوي المپياد علمي

  
  



  ١٤٠٠شته هاي موجود در دانشگاه سال ر - 5جدول 

  

  

  ١٤٠٠دانشگاه اسفند  گانهياتباع ب ليشاغل به تحص انيدانشجوتوزيع فراواني  – 6جدول 

  

  

  

  

  

تعدادمقطعرديف

5٠فلوشيپ١

١8فوق تخصص٢

٢5تخصص3

٤  (ph.D ) ٤٤دكتراي تخصصي

3دكتراي عمومي5

6 ( MPH  ) 67كارشناسي ارشد

١٤كارشناسي پيوسته7

٢كارشناسي ناپوسته8

٢٢3جمع كل 9

٠٠٠١5٠١٠٠١6پزشكي-روزانه

٠٠٠٠٠١٠١پزشكي-آموزش آزاد

3٠٠٠٠٠٠3پرستاري و مامايي-آموزش آزاد

٠١٠٠٠٠٠٠١توانبخشي-روزانه

٠١٠٠٠٠٠٠١پيراپزشكي-آموزش آزاد

٢٠٢96١59١873٢٢9678پرديس بين الملل-آموزش آزاد

٠١٠١5٠١٠٠١7مجموع-روزانه

٢٠3٠٠١59١8733٢9683مجموع-آموزش آزاد

٢٠3٠١١59٢٠٢3٤٢97٠٠مجموع كل

  Ph.D       دكتراي

  PhDby  /  

Research

كارشناسي 

پيوسته/        

Bachelor   

كارشناسي 

  / MPH /ارشد

Master

دانشكده

دكتراي 

عمومي

تخصصي/  

 دستيار 

پژوهشگر 

تخصصي

فوق  

تخصص

مجموعفلوشيب

كارشناسي 

ناپيوسته



  ١٤٠٠سال يت معاونت آموزشآموزش ضمن خدم يبرنامه ها -7 جدول 

  عنوان دوره ها رديف

  ساعت  نوع دوره ها
نحوه 

  برگزاري
تدوين     

  كننده
گروه هدف  (رسته شغلي، 

  پست سازماني)

ي
اص

ص
خت

ا
  

ي
وم

عم
  

ت
ري

دي
د م

بو
به

  

ي
ظر

ن
ي  

مل
ع

ي  
ور

ض
ح

ي  
ور

ض
 ح

ير
غ

  

  *  *     ٢٠        *  ٤مكالمه زبان در امور آموزشي   ١
دكتر 

 حميدي/
  طهراني

آموزشي 
فرهنگي،پژوهشي،اداري،مالي، 

  فناوري اطالعات، اجتماعي

٢  
ميكرولرنينگ و يادگيري 

  الكترونيكي
*        ٢٤        *  

خانم 
  طهراني

آموزشي 
فرهنگي،پژوهشي،اداري،مالي، 

  فناوري اطالعات، اجتماعي

3  
تاثير تئوري مديريت آشوب بر 

  مديريت آموزشي در هزاره سوم 
*        ٢٠        *  

خانم دكتر  
  دارا بيگي

آموزشي 
فرهنگي،پژوهشي،اداري،مالي، 

  فناوري اطالعات، اجتماعي

٤  
شفافيت سازماني در سازمان 

  ١هاي آموزشي 
   *     ١5        *  

خانم  دكتر 
  دارا بيگي

  كليه رسته ها

  *        ٢٠        *  حفظ حريم خصوصي بيماران  5
گروه 
اخالق 

  پزشكي 
  بهداشتي درماني

  *        6     *     نومي در محيط كاراصول ارگو  6
دكتر نصير 

  دهقان
  كليه رسته ها

  *        6     *     مديريت تعارض و فنون مذاكره  7
دكتر نصير 

  دهقان
  كليه رسته ها

  

  EDC واحدهاي تحت پوششتصوير 

  



 

ان ی ا ش وم  گاه ع ش ی   دا و  عاو  دا

 
  ١٤٠٠سال  فضاها و فعاليت هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي

  

  ١٤٠٠سال  وضعيت فضاها و فعاليت دانشجويان

 ٢٠353  زيربناي قابل استفاده خوابگاه دخترانه (متر مربع)

 ١9٢١8 زيربناي قابل استفاده خوابگاه پسرانه (متر مربع)

 88٠ زيربناي قابل استفاده خوابگاه متاهلين (متر مربع)

 ١١٤9 دانشجوي دختر ساكن خوابگاه

 ١١9٢ ر ساكن خوابگاهدانشجوي پس

 8 دانشجوي متاهل ساكن خوابگاه

 ١١٤9 دانشجوي دختر متقاضي خوابگاه

 ١١9٢ دانشجوي پسر متقاضي خوابگاه

 ٢٠ دانشجوي متاهل متقاضي خوابگاه

 ١7٢٠7 مساحت فضاي ورزشي دانشگاه (مترمربع)

 ١٢ تيم ورزشي اعزامي به مسابقات كشوري

 ٢6 بگاهي برگزارشدهمسابقه ورزشي دانشگاهي/خوا

 ٤٠ مناسبت ملي، مذهبي برگزار شده دردانشگاه

 ٤ سفر زيارتي و سياحتي عمومي برگزار شده

 

 

 



 

ان ی ا ش وم  گاه ع ش مان دا  عاو  

 
 

 ١٤٠٠سال   يمارستانيب يهافعال بخش يهاتخت توزيع فراواني - ١جدول 

سال و 
 شهرستان

  سوختگي  رواني  جمع
  مراقبت هاي

               ويژه 
  (آي سي يو)

  مراقبت هاي
        قلبي 

  (سي سي يو)

 مراقبت هاي 
 ويژه نوزادان 

  (ان آي سي يو)
  ساير

١١ ١٤٠٠57٢ 67١ ١٠٠ ٤535 588 37١ 83٠٤ 

 73 5 5 ٢٠ ٠ ٠ ١٠3 بهارستان

 7599 338 5٤٠ ١٤٢١ ١٠٠ 6١٠ ١٠6٠8 تهران

 ١١٠ ٠ 3 ٢١ ٠ ٠ ١3٤ رباط كريم

 373 ٢٠ 3٠ ٤5 ٠ 6٤ 53٢ شهريار

 ١٤9 8 ١٠ ٢8 ٠ ٠ ١95 قدس

 

١٤٠٠سال  يمارستانيفعال ب يهادرصد اشغال تخت -٢دول ج  

  درصد اشغال تخت  تعداد تخت روز فعال  تعداد تخت روز اشغالي شهرستان

 7١,١8 ٤٢١8٢99 3٠٠٢7٠3  كل استان

 7١,9٤ 37595 ٢7٠٤٤ بهارستان 

 7١,٠٤ 3866٤39 ٢7٤6866 تهران 

 66,١5 ٤89١٠ 3٢355 رباط كريم

 75,93 ١9٤١8٠ ١٤7٤٤3 شهريار 

 68,8٤ 7١١75 ٤8995 قدس 



  

  ١٤٠٠سال  يمصوب موجود بر حسب نوع وابستگ  يهافعال و تخت يهامارستانيب  - 3جدول 

 
  

  

  ١٤٠٠و مراكز  خدمات جامع سالمت سال  هامارستانيبه ب ييسرپا مارانيموارد مراجعه ب -٤جدول 

  كل رستانشه
  مراكز  خدمات جامع سالمت  بيمارستاني

  تخصصي  عمومي  كل  تخصصي  عمومي  كل
  ٠  69١٤9٠  69١٤9٠  56١٤7٠٠  87757٠  6٤9٢٢7٠  7١8376٠  كل استان

  ٠  ١١67٠9  ١١67٠9  33١66  ٠  33١66  ١٤9875  بهارستان 
  ٠  ٢9٢8١٠  ٢9٢8١٠  5٠3٢697  ٤3٢578  5٤65٢75  5758٠85  تهران 

  ٠  ٤١973  ٤١973  ٢8٢7٠  ١٢8١٤7  ١56٤١7  ١9839٠  رباط كريم 
  ٠  ١5١5١٢  ١5١5١٢  3١6583  ١96586  5١3١69  66٤68١  شهريار 

  ٠  88٤86  88٤86  ٢٠398٤  ١٢٠٢59  3٢٤٢٤3  ٤١٢7٢9  قدس 
  ٠  838٢7  838٢7  ٠  ٠  ٠  838٢7  مالرد 

 

ــتانتعداد نوع وابستگيتخت فعالتخت مصوبشهرستان نام بيمارس

دانشگاه86٠7٠٤تهرانحضرت رسول اكرم ( ص) ١
دانشگاه١359٠تهرانحضرت فاطمه ( س) ٢

دانشگاه١8٠١65تهرانحضرت علي اصغر( ع) 3

دانشگاه١5٠١55تهرانروانپزشكي ايران٤

دانشگاه٢٢5٢١٠تهرانشهيد اكبرآبادي5

دانشگاه١75١١٢تهرانشهيد مطهري6

دانشگاه١9٠١6٠تهرانشهيد هاشمي نژاد7

دانشگاه٢5٠١66تهرانشفا يحيائيان8

دانشگاه٤8658٠تهرانفيروزگر9

دانشگاه٢٤٠٢٠9ريشهداي هفتم تير ١٠

دانشگاه٢٠٠١55تهرانشهداي يافت آباد ١١

دانشگاه7٠6٤تهرانشهيد فهميده ١٢

دانشگاه٤77٢٢١ريفيروزآبادي١3

دانشگاه١3٠86تهرانلوالگر ١٤

دانشگاه٢٠7١78شهريارامام سجاد ( ع)  شهريار١5

دانشگاه١٠٠١3٤رباط كريمفاطمه الزهرا ( س)  رباط كريم١6

دانشگاه٢٠٠١٠3بهارستانامام حسين ( ع)  بهارستان١7

دانشگاه١6٠١55شهر قدسشهيد سردار سليماني شهرقدس١8



  ١٤٠٠سال  وابستگي نوع حسب بر پزشكي تشخيص هايآزمايشگاه - 5جدول 

  

  ١٤٠٠سال  وابستگي نوع حسب بر ژنتيك تشخيص هاياهآزمايشگ -6جدول

 
  ١٤٠٠سال  وابستگي نوع حسب بر پزشكي توانبخشي جامع مراكز - 7جدول 

  

دانشگاه 

علوم 

پزشكي

ساير 

نهادهاي 

عمومي ( ١) 

تامين 

اجتماعي

ساير 

نهادهاي 

عمومي ( ٢) 

سايرخيريهخصوصي

١٤٠٠367٢٠١٤7٠3٢٢٤٠

١9١٠٠٠١8٠٠ بهارستان

٢67١5١٤٤٠٢3٠٤٠ تهران

١٢١٠٠٠١١٠٠ رباط كريم

٤١١٠٢٠38٠٠ شهريار

١3١٠١٠١١٠٠ قدس

١5١٠٠١٤٠٠ مالرد

آزمايشگاه تشخيص پزشكي 

غير دولتيدولتي
سال و 

شهرستان

جمع كل

دانشگاه 

علوم پزشكي

ساير 

نهادهاي 

عمومي

تامين 

اجتماعي

ساير 

نهادهاي 

عمومي

سايرخيريهخصوصي

١٤٠٠٤3٢٠٠١٤٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠ بهارستان

٤3٢٠٠١٤٠٠٠ تهران

٠٠٠٠٠٠٠٠ رباط كريم

١٠٠٠٠١٠٠ شهريار

٠٠٠٠٠٠٠٠ قدس

٠٠٠٠٠٠٠٠ مالرد

جمع كل

غير دولتيدولتي

آزمايشگاه هاي تشخيص ژنتيك سال و 

شهرستان

دانشگاه علوم 

پزشكي

ساير نهادهاي 

عمومي

تامين 

اجتماعي

ساير نهادهاي 

عمومي
ساير خيريهخصوصي

١٤٠٠٤5٤37٠٢6٤١٢6٠

١٢٠٠٠٠١٢٠٠بهارستان

38936٠٢٤35٠6٠تهران

8٠١٠٠7٠٠رباط كريم

٢9٠٠٠٢٢7٠٠شهريار

8٠٠٠٠8٠٠قدس

8٠٠٠٠8٠٠مالرد

جمع كلسال و شهرستان

غير دولتيدولتي



  ١٤٠٠سال  وابستگي نوع حسب بر ايهسته پزشكي مراكز - 8جدول 

  

  ١٤٠٠درماني سال  بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هايدانشگاه درماني موسسات فعاليت - 9جدول 

  

  ١٤٠٠ سال وابستگي نوع حسب بر موجود مصوب هايتخت و فعال هايبيمارستان تعداد - ١٠جدول 

  

دانشگاه علوم 

پزشكي

ساير نهادهاي 

عمومي

تامين 

اجتماعي

ساير نهادهاي 

عمومي
ساير خيريهخصوصي

١٤٠٠٤5٤٠١٠39١٠

١٠٠٠٠١٠٠بهارستان

39٤٠١٠33١٠ تهران

١٠٠٠٠١٠٠رباط كريم

٢٠٠٠٠٢٠٠شهريار

١٠٠٠٠١٠٠قدس

١٠٠٠٠١٠٠مالرد

سال و 

شهرستان

جمع كل

غير دولتيدولتي

موارد بستريموارد مراجعه ( ويزيت شده) سال و شهرستان

١٤٠٠6٤9٢٢7٠8٢7١١9

33١665896بهارستان

5٤65٢75753689تهران

١56٤١78٤36رباط كريم

5١3١69٤٤38٢شهريار

3٢٤٢٤3١٤7١6قدس



 


