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 19 از2 صفحه

 

 معاونت آموزشی آمار برگزیده

 غیرایرانیدانشجوی آنها  درصد(7) نفر812 که بودهتحصیل  نفر دانشجو مشغول11543، در دانشگاه علوم پزشكی تهران 1398پایان سالدر 

 اند.کشور خارجی بوده40با تابعیت 

 دانشجویان دانشگاه به تفكیك وضعیت تحصیلی و ملیت

 تعداد )نفر( موضوع ردیف

 11543  1398دانشجویان مشغول تحصیل در پایان سالکل  1

 2356 1398-99شده در سال تحصیلی دانشجویان پذیرفته 2

 1997 1397-98التحصیالن سال تحصیلی فارغ 3

 768 1398سالدر پایان الملل در پردیس بیندانشجویان غیرایرانی مشغول تحصیل  4

 44 1398سالدر پایان در دانشكده و مراکز دانشجویان غیرایرانی مشغول تحصیل  5

 146 1398سالشده در طول دانشجویان غیرایرانی پذیرفته 6

 56 1397-98التحصیل شده طی سال تحصیلی دانشجویان غیرایرانی فارغ 7

 1398سالهای منتخب آموزشی برحسب محل تحصیل در پایان آمارها و شاخص

  دانشكده
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 11543 56 1004 132 200 145 90 839 1283 391 644 4742 1149 868 تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل

 2356 7 138 25 46 30 14 132 129 98 237 1001 310 189 شدهتعداد دانشجویان پذیرفته

تعداد دانشجویان مقطع دکترای 

 عمومی
0 0 2145 0 0 987 639 0 0 0 0 577 0 4348 

 تعداد دانشجویان مقاطع کارشناسی

 و دکترای عمومی MPHارشد، 
482 285 2349 60 123 988 651 18 101 41 130 665 0 5893 

دستیاری  تعداد دانشجویان مقاطع

 بالینی و غیربالینی، فوقتخصصی 

پژوهشی و ، دکترایPHDتخصص، 

 فلوشیپ

385 86 2379 31 55 295 147 72 44 159 2 129 56 3840 

و  PHDتعداد دانشجویان مقطع 

 دکترای پژوهشی
385 86 258 31 55 223 29 72 44 159 2 86 56 1486 

و  MPHتعداد دانشجوی مقاطع 

 کارشناسی ارشد
482 285 204 60 123 1 12 18 101 41 130 88 0 1545 

تعداد دانشجویان تحصیالت تكمیلی 

 )با احتساب دکترای عمومی(
867 371 4742 91 178 1283 798 90 145 200 132 794 56 9747 

درصد دانشجویان تحصیالت تكمیلی 

)با احتساب دکترای عمومی( به کل 

 دانشجویان دانشكده 

8/99 2/32 0/100 1/14 5/45 0/100 1/95 0/100 0/100 0/100 0/100 0/79 0/100 4/84 

دانشكده به کل هر درصد دانشجویان 

 دانشگاه 
52/7 95/9 08/41 58/5 39/3 10/11 20/7 78/0 26/1 73/1 14/1 70/8 49/0 00/100 

هر شده درصد دانشجویان پذیرفته

ل وشغمبه دانشجویان دانشكده 

 آن تحصیل

8/21 0/27 1/21 8/36 1/25 1/10 7/15 6/15 7/20 0/23 9/18 7/13 5/12 4/20 
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 1398امتحانات بورد فوق تخصصی پزشكی شهریور  جیآمار نتا

تعداد شرکت کنندگان 

 دانشگاه در آزمون

تعداد قبول شدگان 

 دانشگاه در آزمون

درصد قبولی 

 دانشگاه در آزمون

کننده تعداد شرکت

 در کل کشور

تعداد دانش آموختگان دانشگاه در لیست 

 اول قبول شدگان کشور ٪ 10

97 80 47/82 363 10 

 

 1398آمار نتایج امتحانات بورد تخصصی پزشكی شهریور 

تعداد شرکت 

کنندگان دانشگاه 

 در آزمون

تعداد قبول 

شدگان دانشگاه در 

 آزمون

درصد قبولی 

 دانشگاه در آزمون

تعداد شرکت 

 کنندگان کشوری

درصد قبولی 

 در کل کشور

اد دانش آموختگان تعد

اول  ٪10 دانشگاه در

 قبول شدگان کشور

انش آموختگان تعداد د

اول قبول  10٪

 شدگان کشوری

504 307 91/60 3547 65/8 103 352 

 
 

در  درصد6/15ها در دانشكده پزشكی، درصد آن1/18در دانشكده بهداشت،  Ph.Dاز ترکیب فراگیران مشغول به تحصیل در مقطع  درصد27

زمان با تحصیل صورت همنفر به 151اند. های نوین پزشكی مشغول به تحصیل شدهنیز در دانشكده فناوری درصد1/11و  دانشكده داروسازی

( که به خاطر پرهیز از دو بار شماری در مقطع MD-MPHنیز مشغول به تحصیل بودند )دانشجویان  MPH در مقاطع اصلی خود، در مقطع

MPH اندشدهو سرجمع دانشجویان دانشكده بهداشت، شمارش ن. 

 1398سالدانشجویان دانشگاه به تفكیك دانشكده و مقطع تحصیلی در پایان 

 دانشكده
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 عجم

ی
لین

ی با
صص

تخ
ی 

صص
تخ

ی 
یار

ست
د

 

ی
هش

ژو
ی پ

ترا
دک

 

ی
وم

عم
ی 

ترا
دک

 

P
h
D

 

ی
گاه

یش
زما

م آ
علو

 

پ
شی

فلو
ص 

خص
ق ت

فو
 

ی
ردان

کا
 

شد
ی ار

اس
شن

کار
ته 

وس
 پی

ی
اس

شن
کار

ته 
وس

اپی
ی ن

اس
شن

کار
 

M
P

H
 

 868 114 1 0 368 0 0 0 0 385 0 0 0 0 بهداشت

 1149 0 0 778 285 0 0 0 0 86 0 0 0 0 پرستاری و مامائی

 4742 0 0 0 204 0 216 275 14 258 2145 0 0 1630 پزشكی

 644 0 0 521 60 32 0 0 0 31 0 0 0 0 پیراپزشكی

 391 0 0 213 123 0 0 0 0 55 0 0 0 0 بخشیتوان

 1283 0 0 0 1 0 0 8 0 223 987 0 64 0 داروسازی

 839 12 27 14 0 0 0 13 0 29 639 0 105 0 دندانپزشكی

 90 0 0 0 18 0 0 0 0 72 0 0 0 0 طب ایرانی

 145 0 0 0 101 0 0 0 0 44 0 0 0 0 شناسیعلوم تغذیه و رژیم

 200 0 0 0 41 0 0 0 0 159 0 0 0 0 های نوین پزشكیفناوری

 132 9 0 0 121 0 0 0 0 2 0 0 0 0 مجازی

 1004 0 0 210 88 0 0 5 0 83 577 3 9 29 المللپردیس بین

 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 مدیریت تحقیقات و فناوری

 11543 135 28 1736 1410 32 216 301 14 1427 4348 59 178 1659 عجم
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 معاونت بهداشت آمار برگزیده

  

 1398سالهای بهداشت و درمان دانشگاه در های اولیه بهداشتی و جمعیت كل تحت پوشش شبكهدهنده مراقبتمراكز ارائه

شبكه/ مرکز 

 بهداشت

تعداد خانه 

 بهداشت

تعداد مراکز 

خدمات جامع 

 سالمت )روستا(

تعداد مراکز 

خدمات جامع 

سالمت 

 )شهری(

پایگاه سالمت 

)ضمیمه و 

 غیرضمیمه(

واحدهای کل 

 تابعه

کل مراکز 

های مراقبت

 رفتاری

های کل پایگاه

 مراقبت مرزی
مرکز 
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 0 0 0 1 1 73 75 40 42 14 14 5 5 13 13 اسالمشهر

 1 2 2 1 2 121 122 62 62 19 19 9 9 27 27 ری

 0 0 0 2 2 133 146 97 106 28 31 2 2 4 5 جنوب تهران

 1 2 2 4 5 327 343 199 210 61 64 16 16 44 45 جمع

 1398سالپزشك خانواده مصوب و فعال و جمعیت تحت پوشش پزشك خانواده دانشگاه در 

شبكه/ مرکز 

 بهداشت

 خانوارهای تحت پوشش پزشك خانواده جمعیت تحت پوشش پزشك خانواده پزشك خانواده روستایی

 فعال مصوب
 شهری

 هزار نفر( 20زیر )
 روستایی

 شهری

 هزار نفر( 20زیر )
 روستایی

 12380 3778 46708 13784 14 14 اسالمشهر

 40966 4561 139286 15508 20 37 ری

 11139 - 42330 0 6 7 جنوب تهران

 64485 8339 228324 29292 40 58 جمع

 1398سالدانشگاه در پوششماهه خارج بیمارستانی در منطقه تحت 59-1مرگ كودكان آمار 

 شبكه/

 مرکز بهداشت

تعداد 

 مرگ

 محل سكونت ملیت جنسیت سن متوفی
ماهه )خارج  59-1علت مرگ کودکان 

 بیمارستان(

1-12 

 ماهه

12-24 

 ماهه

 24باالی 

 ماه
 روستا شهر غیرایرانی ایرانی پسر دختر

ناهنجاری 

 مادرزادی

سوانح و 

 حوادث

زایمان زود و 

 نارس
 سایر

 - - - - - - - - - - - - - 0 اسالمشهر

 3 - 2 - 3 2 3 2 3 2 1 1 3 5 ری

 - - 1 - - 1 - 1 1 - - - 1 1 جنوب تهران

 1398سالدر « سالمت ماه مبارك رمضان»كنترل و بازرسی بهداشتی در طرح 

 نوع مرکز
تعداد تحت 

 پوشش

تعداد موارد 

 بازدید شده

تعداد موارد 

اخطار نواقص 

 بحرانی

تعداد موارد 

اخطار نواقص 

 غیربحرانی

تعداد موارد 

شده به مراجع معرفی

 قضایی

تعداد موارد 

 تعطیل شده

تعداد کارت 

بهداشت صادر 

 شده

 3395 130 213 2102 154 9976 27664 مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی

 602 11 45 218 23 1645 7655 اماکن عمومی

 33 0 0 32 2 38 58 راهیاماکن بین

 4030 141 258 2352 179 11659 35377 جمع
 

زایمان های انجام شده در منزل، بین راه

570923زایمان های انجام شده در تسهیالت زایمانی

953578

1530132

1398در سالتحت پوشش دانشگاهجمعیت

هرشبكه بهداشت و درمان شهرستان اسالمش

شبكه بهداشت و درمان شهرستان ری

مرکز بهداشت جنوب تهران
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 1398سالعملكرد برنامه پیشگیری و كنترل بیماری ایدز در 

 تعداد موضوع

 374 موارد مشاوره و تست

 334 شده از طریق مشاوره و تستموارد مثبت شناسایی

 334 موارد مثبت جدید )تشكیل پرونده(

 1864 درمان ضد رتروویروسیبیماران تحت 

 287 شدهکل بیمارانی که درمان ضد رتروویروسی برای آنها شروع

 33 اندبوده 4یا  3موارد مثبت که در زمان تشكیل پرونده در مرحله بالینی 

 2707 (PMTCT)برنامه  * شده در زنان باردار با وضعیت نامشخصهای انجامتست

 PMTCT 2شده در زنان باردار در برنامه موارد مثبت شناسایی

 HIV 7کل نوزادان متولد شده از مادر مبتال به 

 0 مثبت HIVنوزادان 
نفر قبال تست االیزا  12828باشد که می 15535های تحت پوشش تعداد کل پرونده تشكیل شده زنان باردار در شبكه*

 انجام شده است. (Rapid Test)نفر تست سریع ایدز2707برای تعداد اچ.آی.وی انجام داده بودند و 

 

 1398سالپایان  -آمار تجمعی بیماری ایدز

 تعداد موارد مرگ موارد مثبت جدید تحت درمان *کل بیماران دارای پرونده در مرکز مشاوره رفتاری شبكه/ مرکز بهداشت

 10 12 146 اسالمشهر

 11 39 276 ری

 18 116 1442 جنوب تهران

 39 167 1864 جمع

 با توجه به مزمن بودن بیماری(. 1398های قبل و کل بیماران زنده تحت درمان که مراجعه فعال دارند )از سال*

 

 1398سالهای برنامه پیشگیری و غربالگری كم شنوایی در نوزادان در شاخص

 تعداد موضوع

 28 تعداد واحد غربالگری

 22120 جمعیت زیر یكسال

 OAE 30238نوزادان غربالگری شده با روش 

 AABR 2444تعداد موارد مراجعه کننده به 

 35 تعداد نوزادان مراجعه کننده به مرحله تشخیص

 14 تعداد نوزادان مراجعه کننده به مرحله مداخله

 3/77 پوشش برنامهدرصد 
 اعالم گردید. 1398سالدوم سال، توسط بهزیستی به این معاونت صورت نگرفته است. لذا آمار ششماهه اول  با توجه به بروز اپیدمی کرونا، ارسال آمار ششماهه*
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 المللمعاونت بین آمار برگزیده 
المللی توانمندسازی بینسازی الكترونیك، مدیریت المللیالملل، مدیریت بینها و واحدهای زیر است: کالج بیناین معاونت شامل مدیریت

های داروسازی، الملل؛ دانشكدهالملل، مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی و همچنین مدیریت روابط بیننیروی انسانی، مدیریت توسعه امور بین

 الملل.فرهنگی ذیل مجموعه پردیس بین -های آموزشی، پژوهشی و دانشجوییپزشكی و دندانپزشكی و نیز معاونت

 1398سالالمللی مشغول به تحصیل به تفكیك دانشكده و مقطع تحصیلی در پایان ان بیندانشجوی

 MPH کارشناسی محل تحصیل
 کارشناسی

 ارشد

دکترای 

 عمومی

دکترای 

 پژوهشی
PhD 

دستیاری 

 تخصصی
 جمع فلوشیپ

 21   17   3 1  بهداشتدانشكده 

 52   7   15  30 پرستاری و مامائیدانشكده 

 528 10 53 16  441 8   پزشكیدانشكده 

 43   7   24  12 پیراپزشكیدانشكده 

 31   7   17  7 توانبخشیدانشكده 

 41 2  4  34 1   داروسازیدانشكده 

 88  8   73 6  1 دندانپزشكیدانشكده 

 2   2      طب ایرانیدانشكده 

 18   8   10   شناسیعلوم تغذیه و رژیمدانشكده 

 15   7   8   های نویندانشكده فناوری

 1      1   مجازیدانشكده 

 پژوهشكده گوارش و کبد

 )دکترای پژوهشی(
    1    1 

 841 12 61 75 1 548 93 1 50 جمع

 

 1398سالالملل در های پژوهشی دانشجویان پردیس بینها و طرحنامهپایان

 عنوان ردیف
 دانشجویان ایرانی

 )به زبان فارسی(

 المللیدانشجویان بین

 )به زبان انگلیسی(
 جمع

 51 38 13 شدههای دفاعنامهپایان 1

 41 41 0 هانامهانعقاد قرارداد پایان 2

 22 12 10 یافتهپایانهای پژوهشی طرح 3

 14 13 1 های پژوهشیقرارداد طرح 4

 

 1398سالالملل در ( توسط دانشجویان پردیس بینPubmedو  ISIشده در مجالت معتبر )تعداد مقاالت چاپ

 عنوان ردیف
 مقطع تحصیلی

 تعداد کل مقاالت
 کارشناسی ارشد دکترای تخصصی

 7 0 7 المللبیندانشجویان ایرانی پردیس  1

 63 3 60 المللالمللی پردیس بیندانشجویان بین 2

 70 3 67 جمع

 

 1398سالدر  كشور خارج هایهمایش و آموزشی مأموریت مطالعاتی، فرصت مجوز صدور

 نام واحد ردیف
 فرصت مطالعاتی

 علمیهیأت

 مأموریت آموزشی

 خارج از کشور

 هایهمایش

 خارجی

 ریزیبرنامهسفرهای 

 شده خارجی 
 جمع

 62 5 46 6 5 دانشكده پزشكی 1

 20  14 6  دانشكده بهداشت 2

 12  12   دانشكده دندانپزشكی 3

 4  1 2 1 های نویندانشكده فناوری 4

 6  6   دانشكده داروسازی 5
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 نام واحد ردیف
 فرصت مطالعاتی

 علمیهیأت

 مأموریت آموزشی

 خارج از کشور

 هایهمایش

 خارجی

 ریزیبرنامهسفرهای 

 شده خارجی 
 جمع

 1   1  دانشكده طب ایرانی 6

 6 5 1   دانشكده پیراپزشكی 7

 3  3   شناسیتغذیه و رژیمدانشكده علوم  8

 38 1 22 13 2 مراکز تحقیقاتی 9

 152 11 105 28 8 جمع

 

 1398سالدر  شدهالمللی اعالمهای بینبندیجایگاه دانشگاه علوم پزشكی تهران در رتبه

 دوره زمانی بندینظام رتبه ردیف
 شاخص

 کشوری رتبه ایمنطقه رتبه در حوزه علوم پزشكی رتبه جهانی جهانی رتبه

1 URAP 
 2 - )پزشكی(  179 413 2019-2020

 2 - )پزشكی(  198 417 2018-2019

2 Scimago (SIR) 
2020 428 - 8 1 

2019 404 - 10 2 

3 Times Higher 

Education (THE) 

 - )آسیا( 129 - 600-501 2020

2019 800-601 - - - 

4 QS 

 - - )پزشكی( 400-351 - 2020

 - - )پزشكی( 350-301 - 2019

 - - )داروسازی( 151 -200 - 2019

5 ISC 2020 451-500 - 
های علوم دانشگاه) 1

 (پزشكی کشورهای اسالمی

های دانشگاه) 1

 (علوم پزشكی کشور

6 ESI 2020 
به در تعداد مقاالت )رت 357

 بر اساس شاخص نفوذ(
- - - 

7 
CWTS Leiden 

 حوزه انتشارات()در 
در شاخص 

Impact 

2019 294 - - 3 

2018 316 - - 3 
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 معاونت تحقیقات و فناوری آمار برگزیده 

 های علوم پزشكی سراسر كشورنشگاهدا یپژوهش یهافعالیت یارزشیابرتبه اول در كسب 

 المللی تهیه شده است.بینمقاله با همكاری مجامع 1211منتشر شده است که  2018مقاله در سال 5634

 بوده است. 06/3ه ازای هر عضو عیات علمی دانشگاه بنسبت مقاله 

 

 1398های تحقیقاتی مراكز تحقیقاتی در سالنمودار طرح

 های درحال اجرا و حلقه درونی قراردادهای منعقد شدهحلقه بیرونی طرح
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مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی

مرکز تحقیقات هماتولوژی

مرکز تحقیقات نانوفناوری

پژوهشكده گوارش و کبد

پژوهشكده علوم داروئی

مرکز تحقیقات دندان 

مرکز تحقیقات گیاهان داروئی

مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی

پژوهشگاه غدد

پژوهشكده فناوری ها و تجهیزات پزشكی

مرکز تحقیقات آلودگی هوا

مرکز تحقیقات کیفیت آب

مرکز تحقیقات مواد زائد جامد

مرکز تحقیقات مغز و اعصاب

پژوهشكده محیط زیست

مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا

مرکز تحقیقات سرطان

63.0

51.550.654.3
63.0

53.0

65.765.0

100.0

55.8

71.0

50.953.0
57.060.0

66.6

بوده Q1به كل مقاالت در مراكزی كه بیش از نیمی از مقاالت آنها در مجالتQ1مقاالت 



 19 از9 صفحه

 

 

 1398جذب اعتبار شده از صنعت در سال پروژه

 

 برداشت مقاالت به تفكیك منبع تعداد

 

 

 2020تا  PubMed -2019از مشاهده و دانلود مقاالت تعداد 
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بخش خصوصیسایر دستگاه های دولتیوزارت متبوع

ElsevierOvid
Wiley

Blackwell
Proquest andSpringer

2018 506542549871014525512474128

2019 6287455987505789895878

28،516

192،981

جذب شده از صنعتپرداختی در قالب گرنت

1398اعتبارات پژوهشی در سال

میلیون ریال
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344296336022
350329
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اختراع ثبت شده بین کتاب

المللی

اختراع ثبت شده کشوری

1398فرآورده پژوهش در سال

8.5

2
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1

20182019

درصد تولید علم دانشگاه

ISI SCOPUS
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4347
5013

ISI کشوریScopus کشوری

تبرمقیاس کشوری مقاالت دانشگاه در نمایه های مع

Iran TUMS



 19 از1۰ صفحه

 

 ریزی منابعتوسعه مدیریت و برنامه عاونتم آمار برگزیده 
 

 1398سالعلمی دانشگاه بر حسب مدرك تحصیلی و به تفكیك مرتبه علمی در انتهای هیأت اعضای

 مدرك تحصیلی
 مرتبه علمی

 جمع
 مربی استادیار دانشیار استاد استاد ممتاز

 264   126 91 45 2 تخصصفوق

 900 1 461 278 160   تخصص

Ph.D 1 153 162 264   580 

 49   49       دکترای پژوهشی

 3 2 1       دکترای عمومی

 19 19         ارشدکارشناسی

 1815 22 901 531 358 3 جمع

 

 1398سالعلمی دانشگاه بر حسب محل خدمت اصلی و به تفكیك مرتبه علمی در انتهای هیأت اعضای

 محل خدمت اصلی
 مرتبه علمی

 جمع
 مربی استادیار دانشیار استاد استاد ممتاز

 109 5 23 36 45   دانشكده بهداشت

 53 5 32 11 5   دانشكده پرستاری و مامایی

 1067 2 521 330 211 3 دانشكده پزشكی

 30 3 11 12 4   دانشكده پیراپزشكی

 35 4 20 5 6   دانشكده توانبخشی

 74 1 16 21 36   دانشكده داروسازی

 126   66 39 21   دانشكده دندانپزشكی

 22   19 3     المللپزشكی پردیس بیندانشكده دندان

 15   13 2     دانشكده طب ایرانی

 19   2 9 8   شناسیدانشكده علوم تغذیه و رژیم

 27   13 12 2   های نویندانشكده فناوری

 10   9 1     دانشكده مجازی

 4   2 2     های دانشگاهدبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست

 5   4 1     مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی

 30 1 27 2     المللمعاونت بین

 12   9 3     مؤسسه ملی تحقیقات سالمت

 176 1 113 42 20   واحدهای تحقیقاتی

 1   1       وزارت متبوع

 1815 22 901 531 358 3 جمع

 

 

  



 19 از11 صفحه

 

 1398سالكاركنان دانشگاه بر حسب شكل استخدامی و به تفكیك مدرك تحصیلی در انتهای 

ف
دی

ر
 

 شكل استخدامی

 مدرك تحصیلی

کمتر از  جمع

 دیپلم
 کارشناسی کاردانی دیپلم

 کارشناسی

 ارشد

دکترای عمومی و 

 ایحرفه

دکترای 

 پژوهشی
 تخصص

 فوق

 تخصص
Ph.D 

 5806 36 8 64 3 225 867 3511 272 678 142 رسمی 1

 104     1   1 24 74 1 3   آزمایشیرسمی 2

 999 5 1 2   8 92 853 10 23 5 پیمانی 3

 1590 4 2 7   29 340 1056 152     ایقراردادی حرفه 4

 4254         1 18 281 182 2155 1617 ایقراردادی غیرحرفه 5

 1257 36 27 43 2 149 36 964       طرحی 6

 2386         1 71 1337 83 856 38 شرکتی 7

 4           2 1   1   سایر 8

 16400 81 38 117 5 414 1450 8077 700 3716 1802 جمع

 

 1398سالكاركنان دانشگاه بر حسب حوزه خدمتی و به تفكیك جنسیت در انتهای 

 حوزه خدمتی ردیف
 جنسیت

 جمع
 مرد زن

 1442 547 895 آموزش 1

 1189 354 835 بهداشت 2

 132 42 90 المللبین 3

 678 212 466 پژوهش 4

 302 175 127 دانشجویی و فرهنگی 5

 11205 3729 7476 درمان 6

 169 49 120 غذا و دارو 7

 1275 995 280 مدیریتی و ستادی 8

 8 4 4 (خارج از دانشگاه)سایر  9

 16400 6107 10293 جمع

 

 1398سال های دانشگاه در انتهایعلمی و كاركنان شاغل در بیمارستانهیأت اعضای

 کارکنان علمیهیأت نام واحد ردیف

 3055 307 )ره( مجتمع بیمارستانی امام خمینی 1

 614 47 مجتمع بیمارستانی امیراعلم 2

 406 25 مجتمع بیمارستانی یاس 3

 674 12 بیمارستان بهارلو 4

 334 30 بیمارستان بهرامی 5

 410 16 بیمارستان جامع بانوان آرش 6

 1618 148 بیمارستان دکتر شریعتی 7

 223 25 بیمارستان رازی 8

 403 35 بیمارستان روزبه 9

 1136 95 بیمارستان سینا 10

 428 11 بیمارستان ضیائیان 11

 810 49 بیمارستان فارابی 12

 972 97 مرکز طبی کودکان 13

 - 45 مرکز قلب تهران 14

 11083 942 جمع

 

  



 19 از12 صفحه

 

 معاونت دانشجویی فرهنگی آمار برگزیده 

 1398آمار تسهیالت پرداختی به دانشجویان در سال

 ریال(میلیون )مبلغ تعداد نوع وام

 225،560 17478 جمع

 1398های دانشجویی سالخوابگاه فهرست، امكانات و عملكرد كتابخانه

 تعداد کتاب ظرفیت تعداد اعضا تعداد منابع امانتی روزانه مراجعین روزانهتعداد 
 مساحت

 .م(م)

270 134 974 686 40000 1940 

 1398در سالدانشگاه علوم پزشكی  مجردی هایوضعیت خوابگاه

 زیربنای مفید )م.م( تعداد اتاق تعداد ساکنین ظرفیت تعداد نوع کاربری
اختیار سرانه متراژ در 

 )م.م(

 78/14 23747 514 1606 1662 14 خوابگاه پسران

 20/14 24898 479 1753 1875 7 خوابگاه دختران

 48/14 48645 993 3359 3537 21 ی مجردیهاخوابگاهجمع 

 هاخوابگاهی در حال احداث هاپروژه

 درصد پیشرفت تا پایان سال تاریخ شروع عنوان ردیف

 درصد99 1/7/97 کوی 6خوابگاه پسران بوستان احداث  1

 درصد50 1/11/97 کوی 5احداث خوابگاه دختران گلستان  2

 98سالدانشجویان در و مركز مشاوره ی مركز بهداشت و درمان هاتیفعال
 تعداد )مورد( فعالیت ردیف

 703 برگزاری طرح سنجش سالمت و معاینه پزشكی دانشجویان جدیدالورود 1

 447 واکسیناسیون )هپاتیت یا کزاز( 2

 434 و ...( سیسروسلف، آشپزخانه، هاخوابگاهبازرسی بهداشتی از اماکن دانشجویی ) 3

 3092 ویزیت( -سرم تراپی -کوی )تزریقات ارائه خدمات در درمانگاه مجتمع 4

 19 ارجاع بیماران از درمانگاه به بیمارستان 5

 3250 رهیو غ، مراکز درمانی تشخیصی هامارستانیببرای  نامهیمعرفصدور  6

 266 برای استفاده از خدمات دندانپزشكی نامهیمعرفصدور  7

 491 در کمیسیون پزشكی دانشجویان شدهمطرحی هاپرونده 8

 جلسه5942 نفر(2302مشاوره های دانشجویی )برای  9

 یتربیت بدنی و ورزشورما

 مساحت اماکن ورزشی

 مترمربع 19341 مجموع 

 مترمربع 13609 سرپوشیده

 مترمربع 5732 روباز

 متر مربع 2395 97افزوده شده نسبت به

 
 شرکت کنندگان مسابقات ورزشی شرکت کنندگان مسابقات ورزشی

 155 کارمند کنندهشرکت نفر 75 دانشجو کنندهشرکت

 18 تیم 10 تیم

 برنامه و هنریفعالیتهای فوق

 تعداد موضوع تعداد نشریات کانونها و مشاوره

 شماره132 نشریات منتشر شده عدد40 نشریات دانشجویی

 - برگزیده100 اثر1051 جشنواره دانشجویی برگزار شده

 نفر750 هاجمع اعضای انجمن انجمن36 انجمن علمی

 نفر580 ونهاجمع اعضای کان کانون31 های فرهنگی مذهبیکانون

  



 19 از13 صفحه

 

 معاونت درمان آمار برگزیده 
 

 

 1398جدول تعداد بیماران خاص در سال 
 تعداد عنوان ردیف

 1552 تعداد بیماران دیالیز 1

 1229 تعداد بیماران هموفیلی 2

 409 تعداد بیماران تاالسمی 3

 MS 4719تعداد بیماران  4

 88458 تعداد بیماران دیابتی 5

 25 )اپیدرمولیزبولوسا( EBتعداد بیماران 6

 20 تعداد بیماران متابولیك 7

 275 تعداد بیماران سیستیك فیبروزیس 8

  96687 جمع 

 

 1398های دانشگاه در سالهای ملی پرستاری در بیمارستانوضعیت شاخص

 شاخص عنوان ردیف

 02/1 نسبت کل کادر پرستاری به تخت موجود 1

 85/0 موجود تخت به ایحرفه پرستار نسبت 2

 22/0 پرستاری کادر کل به مرد پرستاری کادر نسبت 3

 18/35 بیمارستانی اورژانس به مراجعین کل به بیمارستانی اورژانس در شاغل ایحرفه پرستار نسبت 4

 06/0 بیماران کل به بیماران سقوط درصد 5

 07/0 درصد بروز زخم بستر به کل بیماران پذیرش شده 6

 56/78 بیمار) خود اظهاری( به پرستار آموزش اثربخشی میزان 7

 87/53 تخصصی هایبخش در شاغل پرستاران کل به تخصصی دیده آموزش پرستاران نسبت 8

 65/89 پرستاری هایمراقبت از بیماران رضایت میزان 9

 

 1398ی دانشگاه در سالهامارستانیبآمار خدمات بستری در 

 درصد تعداد/ نسبت/ عنوان ردیف

 5852 تعداد تخت مصوب 1

 4587 تعداد تخت فعال 2

 713 تعداد تخت فعال ویژه 3

 273030 شدگانتعداد کل بستری 4

 5333 ساعت( 24اعم از قبل و بعد از شدگان )تعداد کل فوت 5

 274568 شده(مرخص شده و فوتشدگان )تعداد کل مرخص  6

 152296 شده برای بیماران بستریجراحی انجامتعداد کل اعمال  7

 76/82 درصد تخت روز اشغالی(تخت )میزان اشغال  8

 32/4 متوسط روز بستری در بیمارستان(بیمار )متوسط اقامت  9

 58/63 میزان چرخش اشغال تخت 10

 94/0 (روز)به  میزان وقفه در چرخش اشغال تخت )فاصله بازگردانی تخت( 11

 22/63 نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت فعال 12

 88/17 درهزار(خالص )ومیر میزان مرگ 13

 42/19 درهزار(ناخالص )ومیر میزان مرگ 14

 14/1 شدهبیمار بستری جراحیکل شده بهانجام یجراحنسبت تعداد  15

 78/38 درصد() شدهکل زایمان انجامنسبت زایمان طبیعی به 16

 22/61 درصد() شدهکل زایمان انجامزایمان سزارین بهنسبت  17
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مغز استخوانسایراعضاءکبدکلیهقلبقرنیه چشم

1398تعداد پیوند انجام شده در بیمارستانهای دانشگاه درسال



 19 از14 صفحه

 

 1398های دانشگاه در سالهای مربوط به بیماران بستری در بیمارستانشاخص

 بیمارستان

درصد 

اشغال 

 تخت

متوسط 

 اقامت بیمار

میزان 

چرخش 

 اشغال تخت

میزان وقفه در 

چرخش اشغال 

 تخت

نسبت پذیرش 

بیمار برای هر 

 تخت

 یجراحنسبت 

بیمار بستری کل به

 شدهجراحی

نسبت بیمار بستری 

کل شده بهجراحی

 )درصد( شدگانبستری

ومیر میزان مرگ

 خالص

 )در هزار(

ومیر میزان مرگ

 ناخالص

 )در هزار(

 شدهنسبت فوت

شده به بستری

 )درهزار(

 68/19 75/19 26/15 81/29 00/1 69/70 54/1 44/70 55/3 31/70 بهارلو

 43/9 44/9 68/8 49/29 45/1 15/61 62/1 11/61 03/4 26/71 بهرامی

 83/4 83/4 26/4 19/54 25/1 28/101 54/0 32/101 81/2 55/84 بانوان آرشجامع

 00/0 00/0 00/0 04/35 00/1 87/69 26/3 89/69 87/1 65/36 رازی

 00/0 00/0 00/0 *00/0 *00/0 63/14 46/2 59/14 62/22 07/90 روزبه

 16/32 10/32 65/29 45/40 06/1 68/62 94/0 81/62 41/3 97/82 سینا

 46/43 53/43 89/41 48/56 01/1 67/45 49/1 60/45 32/6 42/81 شریعتی

 66/26 60/26 70/20 30/40 37/1 75/82 88/0 92/82 22/3 35/79 ضیائیان

 02/0 02/0 02/0 10/96 06/1 47/210 -04/0 51/208 25/1 25/103 فارابی

 10/31 03/31 87/29 04/49 37/1 12/49 03/1 23/49 25/6 57/85 )ره(خمینیمجتمع امام

 90/11 94/11 77/11 20/74 00/1 01/81 93/0 74/80 62/2 76/77 مجتمع امیراعلم

 14/5 12/5 59/4 31/37 15/1 52/87 93/0 75/87 61/2 60/74 مجتمع یاس

 99/18 83/16 85/15 96/46 07/1 98/46 48/0 03/53 32/6 01/93 طبی کودکانمرکز

 63/20 54/20 76/17 19/22 24/1 59/40 32/1 78/40 73/6 81/83 قلب تهرانمرکز

 53/19 42/19 88/17 83/52 14/1 22/63 94/0 58/63 32/4 76/82 ساالنه

 شود.در بیمارستان روزبه، عمل جراحی انجام نمی *

 

 1398های دانشگاه در سالسرپایی بیمارستانآمار مراجعین 

 بیمارستان

 تعداد مراجعین سرپایی
 جمع

 مراجعین سرپایی
 *درمانگاه اورژانس

 پاراکلینیك درمانیواحدهای تشخیصی موارد مشاوره های تخصصیدرمانگاه
 اورژانسی عادی

 492136 43098 199727 0 116297 17485 116820 بهارلو

 120164 6850 43938 0 15953 8339 45084 بهرامی

 231593 27596 85208 0 101431 15423 1935 بانوان آرشجامع

 397266 126172 43537 0 208694 235 18628 رازی

 43590 16356 1865 626 17684 3945 3740 روزبه

 200941 11921 81006 0 78515 14427 15072 سینا

 344946 50264 114559 1078 138095 32161 15062 شریعتی

 551692 27328 185555 2571 99154 20150 223013 ضیائیان

 963014 347644 70075 1576 353257 6305 185733 فارابی

 707059 101177 253859 13981 281017 44042 24220 )ره(خمینیمجتمع امام

 284747 49054 50553 285 52890 8543 123706 مجتمع امیراعلم

 133370 21869 51050 0 46575 4293 9583 مجتمع یاس

 347009 28512 134093 1736 75338 22782 86284 طبی کودکانمرکز

 645793 87760 307391 850 149823 64869 35950 قلب تهرانمرکز

 5463320 945601 1622416 22703 1734723 262999 904830 ساالنه

 .کامل نیستچند بیمارستان تفكیك مراجعین عادی و اورژانسی  در  *

 

  



 19 از15 صفحه

 

 معاونت غذا و دارو آمار برگزیده 

 1398سالهای فعال تحت پوشش برحسب منطقه جغرافیایی در داروخانه

 جمع ری تهران اسالمشهر وضعیت/ منطقه جغرافیایی )شهرستان(

 مالكیت

 )وضعیت حقوقی(

 22 - 22 - وابسته به دانشگاه

 442 89 278 75 بخش خصوصی

 2 - 1 1 تأمین اجتماعی

 4 3 1 - مؤسسات خیریه

 7 3 4 - هاسایر نهادها و ارگان

 نوع مجوز
 34 2 30 2 بیمارستانی

 443 93 276 74 غیربیمارستانی

 زمان کار

 7 4 2 1 یك شیفت

 420 81 272 67 دو شیفت

 50 10 32 8 روزیشبانه

 استقرارمحل 
 450 74 304 72 شهر

 27 21 2 4 روستا

 نحوه اداره
 442 89 278 75 مستقل

 35 6 28 1 غیرمستقل

 477 95 306 76 جمع

 1398سالعملكرد مبارزه با قاچاق كاال در 

 جمع تجهیزات مكمل دارو آرایشی بهداشتی غذا عناوین

 39350 - 8512 385 2592 27861 تعداد اقالم مكشوفه قاچاق

تعداد گشت مشترك با سازمان تعزیرات، 

 صمت، اتاق اصناف و اتحادیه
109 115 - 266 34 524 

 28800 70 3475 2243 2425 20587 تعداد بازدید از مراکز عرضه

 4،292 - 1،032 1،003 541 1،715 ریال(میلیون )ارزش ریالی اقالم مكشوفه

 364 - 5 65 74 220 تعزیراتهای ارسالی به تعداد پرونده

 90 - 25 24 21 20 های ارسالی به دادسراتعداد پرونده

 10907 - 8512 - 1483 912 اقالم غیرمجاز و مكشوفهامحاء 

 1398سالالعالج و نیازمند در عملكرد واحد مساعدت دارویی بیماران صعب

 جمع ریال(میلیون ) تعداد/ مبلغ موضوع

دارویی به بیماران نیازمند و ارائه مساعدت 

 العالجصعب

 1،565 آبان 13صدور حواله برای داروخانه 
1،794 

 229 صدور حواله برای داروخانه هالل احمر

 العالجمبلغ مساعدت به بیماران نیازمند و صعب
 9،865 آبان 13مبلغ مساعدت برای داروخانه 

11،302 
 1،437 احمرمبلغ مساعدت برای داروخانه هالل 

 

 1398سالمراكز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش برحسب منطقه جغرافیایی در 

 خصوصی دولتی DIC دو شیفت یك شیفت منطقه جغرافیایی

 24 2 1 1 24 اسالمشهر

 74 2 4 8 64 ری

 155 5 2 10 148 جنوب تهران

 253 9 7 19 236 جمع
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 1398سالدر  دانشكده داروسازی به تفكیك نوع خدمتو  آبان 13ی هاداروخانهتعداد مراجعین به 

 جمع بهداشتی تعداد مراجعه مراجعه داروهای بدون نسخهتعداد  دارویی تعداد مراجعه داروخانه

 260411 37244 145065 78102 نمونه طالقانی

 323746 41654 135018 147074 شهید عابدینی

 123979 34498 64895 24586 دکتر امینی

 124555 14280 15221 95054 ایثار

 136962 0 26528 110434 آبان13 تخصصیفوق

 493989 45892 87674 360423 آبان13تخصصی 

 264277 41453 121289 101535 بوعلی

 24213 5535 6369 12309 آذر 16کلینیك 

 1752132 220556 602059 929517 جمع
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 معاونت فرهنگی برگزیدهآمار  

 1398های فرهنگی دانشگاه با توجه به راهبردهای نقشه فرهنگی در سالبرنامه

 ردیف نام برنامه تعداد برنامه

 1 بیت )ع(بخشی و گسترش معرفت دینی بر پایه مكتب قرآن و اهلاعتالی عمق 477

 2 تعظیم شعائر مبتنی بر معرفت دینیترویج و تقویت فرهنگ اقامه نماز در مجموعه دانشگاه و  46

 3 احیای هویت ایرانی اسالمی 392

 4 ای بر اساس مبانی علمی، ملی و دینیهمكاری در گسترش تعهد و رفتار حرفه 43

 5 سازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضاهای عمومی و حفظ شئون محیط علمی دانشگاهنهادینه 14

 6 اخالقی استادان و تكریم مقام ایشانتبیین نقش تربیتی و  13

 7 های قدرت نرم انقالب اسالمیبر مؤلفهساماندهی مقابله با جنگ نرم با تكیه  1

 8 برقراری ارتباطات اجتماعی صحیح و سالم 102

 9 های فرهنگیترویج پژوهش 17

 10 توسعه حوزه مطالعات و اطالعات عمومی )غیردرسی( 28

 11 تحكیم نظام خانوادهتعالی و  16

 12 ارتقاء کیفی سالمت روانی، معنوی و اجتماعی دانشگاهیان 20
 

 1398سالهای ارجاع شده به كمیسیون جهت بررسی امتیازات فرهنگی در وضعیت پرونده

 تعداد پرونده تأیید شده تعداد پرونده ارجاع شده موضوع پرونده ردیف

 94 94 استادیاری به دانشیاری 1

 40 40 دانشیاری به استادی 2

 41  41 اعطای مجوز کارگاه فرهنگی 3
 

 1398سالهای فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه در فعالیت

 تعداد عنوان فعالیت ردیف

 برنامه 199 های بزرگداشت )استاد، پرستار، کارمند، ماما، هفته وحدت، ...(برنامه 1

 برنامه 150 رمضان و محرمهای ویژه ماه مبارك برنامه 2

 برنامه 24 گویی، دیدار، سالگرد، ...(های یاد و خاطره شهدا و مدافعان حرم )خاطرهبرنامه 3

 برنامه 128 ، دهه فجر و دفاع مقدس )ره(های ویژه سالروز ارتحال امام خمینیبرنامه 4

 برنامه 67 مراسم تجلیل و تقدیر 5

 برنامه 71 )قرائت، تفسیر، انس، ختم، .....(های قرآنی برنامه 6

 برنامه 102 برنامه )نمایشگاه، اکران فیلم، ویزیت رایگان، عیادت، خیریه، ...(جلسات فوق 7

 مرحله 67 سیاحتی، زیارتی، علمی، تور تفریحی، جهادی، ... -اردوهای فرهنگی 8

 مورد 38 های صلواتی در مناسبات ملی و مذهبیایستگاه 9

 جلسه 77 ...اندیشی، همجلسات شورای فرهنگی، انطباق، کمیسیون ماده یك ارتقاء،  10

 مرتبه 44 برگزاری انواع مسابقات )فرهنگی، قرآنی، ورزشی،...( 11

 جلسه 5 بیت )ع(جلسات آموزش مداحان و ذاکرین اهل 12

 برنامه 81 عزاداری ایام شهادت 13

 برنامه 322 برگزارشدهجشن و اعیاد  14

 کارگاه 238 های برگزار شدهکارگاه 15

 مرتبه 7 اهداء کتاب به واحدها 16

 جشنواره 6 هابرگزاری انواع جشنواره 17
 

 1398های جهادی در سالجلسات برگزار شده ستاد فعالیت

 تعداد موضوع ردیف تعداد موضوع ردیف

 3 های ستادهای همكار خارج از دانشگاه در انجام فعالیتسازمان 4 10 جلسات برگزار شده 1

 26 مصوبات 2
 24 های جهادی انجام شده و ثبت شده در ستادفعالیت 5

 21 مجوز برگزاری فعالیت جهادی 3
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 های حوزه ریاست دانشگاهمدیریت آمار برگزیده 

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات

 1398سال حوزه فناوری اطالعات درهای مهمترین فعالیت

 تعداد / مقدار عنـوان  ردیف

 وبومتریكس آخرین رتبه 1
های علوم پزشكی، دانشگاه 1کشوری،  2

 خاورمیانه12جهانی و  568

 21796 پست الكترونیك دانشگاهی 2

 6 کارگاه آموزشی 3

 12 های آمار بیمارستانیها و شاخصگزارش فعالیت 4

 2 های منطقه جغرافیایی تحت پوششهای آمار بیمارستانها و شاخصفعالیتگزارش  5

 12 های سامانه سیناسا مربوط به وزارت بهداشتگردآوری، کنترل داده و ثبت ماهانه داده 6

 3 های مورد نیاز سازمان مدیریت استان تهرانگردآوری، ثبت و کنترل داده 7

 IT 14های دانشگاه با حضور مدیر آمار و فناوری اطالعات و همكاران بازدید مشترك از بیمارستان 8

 96 مجوز خرید سخت افزاری 9

 3 افزاریمجوز خرید نرم 10

 نسخه 13085مجوز برای  45 ویروسمجوز خرید آنتی 11

 84 هاتأیید قرارداد با شرکت 12

 

 اتوماسیون اداریدبیرخانه مركزی، میزخدمت و 

سمت فعال  36420کاربر فعال با  28248دپارتمان فعال؛  2724 ▪

 مختلف

 واحد زیرمجموعه دانشگاه 32نامه ثبت شده در میزخدمت  28640 ▪

؛ 132299های ارسالی: ؛ تعداد نامه341406های داخلی: تعداد نامه ▪

 120927های دریافتی: تعداد نامه

 عملكرد و پاسخگویی به شكایات:دفتر بازرسی، ارزیابی 

شكایت در حال  4مورد آن ) 200گویی به شكایت و پاسخ 205وصول  ▪

 شكایت انصرافی( 1بررسی و 

 عمومی مدیریت روابط

 خبر عنوان 10364تعداد  ▪

 خبر  3163تعداد اخبار دانشگاه در رسانه:  ▪

 نامه الكترونیكی نداشماره هفته 48انتشار  ▪

مورد  37وزارت ارشاد جهت چاپ و  مورد آگهی ارسالی به 39 ▪

 هاصورتحساب آگهی چاپ شده روزنامه

 مجوز تهیه خبر 202صدور  ▪

 چاپ و انتشار شماره سوم کتاب تاریخ شفاهی دانشگاه ▪

 ای از مراسمپوشش رسانه 18بیش از  ▪

 موزه ملی تاریخ علوم پزشكی

 قلم  967تعداد اشیاء ثبت شده در موزه:   ▪

 انگلیسی 2031جلد فارسی و  4316تعداد کتب تخصصی  ▪

 هسته تحقیق و نظر دهی و هیأت اجرایی جذب

پرونده دانشجویی در دبیرخانه هسته تحقیق و نظر دهی  892بررسی  ▪

 دانشگاه 

پرونده جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اساتید و  633بررسی  ▪

 علمی در دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاهاعضای هیأت 

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه

 1398های برگزار شده قرآن و عترت در سالبرنامه

 مخاطب تعداد عنـوان بـرنامه ردیف

 601 13 های اخالق پرستاریکارگاه 1

 2700 2 مسابقات کتابخوانی )تفسیر سوره احزاب و جاذبه حسینی( 2

 537 4 مسابقات بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت )بخش شفاهی و کتبی( 3

 1415 57 کالس تفسیر و تدبر قرآن 4

 240 34 طبیب دوار 5

 460 21 های سبك زندگی و ...کالس 6
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 1398اندیشی استادان در سالهای برگزار شده همبرنامه

 مخاطب تعداد عنـوان بـرنامه ردیف

 200 19 افزایی استادانهای دانشبرگزاری کارگاه 1

 230 6 اندیشی استادانبرگزاری جلسات هم 2

 70 3 بازدید استادان از مراکز موفق انقالب )ستاد اجرایی فرمان امام و ...( 3

 ای دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاههیأت امنای، شور

 1398دانشگاه در سالعملكرد هیأت امنا، شورا و هیأت رئیسه 

 تعداد -  عنوان  ردیف

 هیأت امنا 1
 جلسه  2 جلسات

 مصوبه  52 مصوبات

 شورای دانشگاه 2
 یك جلسه  جلسات

 مصوبه 5 مصوبات

 هیأت رئیسه 3
 جلسه  38 جلسات

 مصوبه 146 مصوبات

 هسته گزینش كاركنان

 1398های هسته گزینش كاركنان در سالفعالیت

 تعداد موضوع ردیف تعداد موضوع ردیف

 291 های استعالم شدهپرونده 6 3699 های تشكیل شدهپرونده 1

 658 شدههای انجاممجموع استعالم 7 3684 های تحقیق شدهپرونده 2

 583 شدهمصاحبه اولیه انجام 8 9159 های تحقیق شدهفرم 3

 350 ارشادیمصاحبه یا مذاکره  9 474 های نیابتیپرونده 4

 153 جلسات تشكیل شده شورای گزینش 10 831 های نیابتیهای تحقیق پروندهفرم 5

 

 دفتر ارتباط با دانش آموختگان

 1398های دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه در سالفعالیت

 ردیف فعالیت تعداد

 1 هااستانآموختگان در سایر تأسیس دفتر ارتباط با دانش استان 3

 2 آموختگان مقیم خارج ازکشور با رئیس دفتردیدار دانش نفر 3

 3 المللی در آمریكاافتتاح دفتر شعبه بین شعبه 2

 4 گیریاندیشی و تصمیمبرگزاری جلسات هم 43

 5 برگزاری مراسم تقدیر از پیشكسوتان 8

 مراسم 10

900 

3000 

200 

60 

80 

900 

 های دانشگاهالتحصیلی دانشكدهفارغبرگزاری جشن 

 کنندهآموختگان شرکتتعداد دانش

 کنندهتعداد میهمانان شرکت

 کنندهتعداد استادان شرکت

 تقدیر از استادان برگزیده

 آموختگان برترتقدیر از دانش

 آموختگاناهداء لوح تقدیر و هدیه به دانش

6 

 7 های گذشتهآموختگان سالدانشبرگزاری گردهمایی  مراسم 8

 8 ها(های دفاتر خانه استاد در مراکز درمانی)بیمارستاننشست جلسه 9

 9 هاها و جشنوارهای گذشته در برنامهآموختگان سالدریافت لوح و نشان توسط دانش عنوان 23

 10 آموختگان جدیدجمع آوری اطالعات دانش نفر 1050

 11 آموختگاندریافت ایمیل دانشهماهنگی جهت  مورد 80

 12 های خیرین و حامیان دانشگاهجلب مشارکت و حمایت ریالمیلیون 2500
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