
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دهمصل ف
 یستاد -یواحدهای اجرائ

 به شکايات یعملکرد و پاسخگوي یبازرسی، ارزياب ▪
 جذب یو هيأت اجراي یهسته تحقيق و نظر ده ▪
 هسته گزينش كاركنان ▪
 اطالعات یآمار و فناور ▪
 هيأت امنا ▪
 دانشگاه یشورا ▪
 هيأت رئيسه ▪
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 به شکايات یعملکرد و پاسخگوي ی، ارزيابیبازرس

 

مورد شكايت به دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات دانشگاه واصل شد كه اين  249، در مجموع 1396در طول سال 

ته است. اين شکايات از طريق مراجعه درصد( افزايش داش 4/84مورد ) 114شكايت ثبت شد،  135كه  1395تعداد در مقايسه با سال 

. اندشدهارسالحضوري، ارجاع از ساير واحدها، سامانه بازرسي كل كشور، سايت سامد رياست جمهوري و غيره به واحد بازرسي دانشگاه 

 مورد در حال پيگيري است. 4رسيدگي منجر به پاسخ شد و  مورد 245شکايت دريافتي،  249از 

 
  

 1396سال  طول ک نحوه ارسال دريات به تفکيبه شکا يدگيعملکرد و رس يابي، ارزيبه دفتر بازرس شدهارسال يهاهيشکوائ -1-10جدول 

 تيافت شکاينحوه در
 سال

1395 1396 

 35 5 يداخل يارجاع از واحدها

 49 28 ل(يمي)ا يکيپست الکترون

 18 27 دورنگار )فکس(

 0 1 پست

 65 30 يحضور

 17 5 کشورکل  يسامانه بازرس

 16 8 سامد

 49 31 يخارج يارجاع از واحدها

 249 135 جمع کل

 

 
 1396در طول سال  شدهانجامک نوع اقدام يات به تفکيبه شکا يدگيعملکرد و رس يابي، ارزيشده به دفتر بازرسارسال يهاهيشکوائ -2-10جدول 

 هيت شکوائيوضع
 سال

1395 1396 

 245 127 دهپاسخ داده ش

 4 5 يريگيدرحال پ

 0 3 غيرمرتبط

 249 135 جمع کل
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 جذب یيو هيأت اجرا یهسته تحقيق و نظر ده
 )كميته گزينش استاد و دانشجو(

 

 دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهي:

 515رفته است که از اين تعداد پرونده دانشجويي در دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهي دانشگاه مورد بررسي قرار گ 1181،  1396سال طي 

پرونده مربوط به دانشجويان پذيرفته شده  77و  و دندانپزشكي پرونده مربوط به دانشجويان پذيرفته شده در مقطع دستياري تخصصي پزشکي

 باشد.به شرح جدول ذيل مي 1396هاي دانشجويي بررسي شده در مقطع فوق تخصص پزشکي بوده است. آمار ساير پرونده
 

 1396 سالبررسي شده در دبيرخانه هسته تحقيق و نظردهي دانشگاه طي  هاي دانشجويان پذيرفته شدهتعداد پرونده -3-10 جدول 

 تعداد پرونده بررسي شده مقطع تحصيلي رديف

 515 تخصص پزشکي و دندانپزشکي 1

 77 فوق تخصص 2

3 Ph.D 266 

 323 کارشناسي ارشد 4

 1181 مجموع

 

 دبيرخانه هيأت اجرايي جذب:

پرونده مربوط به جذب و تبديل وضعيت استخدامي اساتيد و اعضاي هيأت علمي در دبيرخانه هيأت اجرايي جذب  716، 1396سال طي 

پرونده  84پرونده مربوط به جذب مشمولين تعهدات قانوني اعضاي هيأت علمي،  78دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته است که از اين تعداد 

بوده  يشيآزما يمربوط به تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به رسم پرونده 57االستخدام و جذب هيأت علمي جديد

 باشد.هاي بررسي شده به شرح جدول ذيل مياست. آمار ساير پرونده
 1396 جذب دانشگاه طي سال ييت اجراأيهاي اعضاي هيأت علمي بررسي شده در دبيرخانه هتعداد پرونده -4-10جدول 

 هاي بررسي شدهتعداد پرونده موضوع رديف

 78 عضو هيأت علمي مشمول تعهدات قانوني 1

 84 االستخدام از طريق فراخوان عمومي )پيماني(عضو هيأت علمي جديد 2

 116 يمانيد استخدام پيتمد 3

 57 تغيير وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي 4

 31 تغيير وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي 5

 5 مأمور به دانشگاه يجذب عضو هيأت علم 6

 9 ان انتقال به دانشگاهيپرونده متقاض يبررس 7

 308 ها ارسال شده براي بررسي به دبيرخانه دانشگاهداوطلبان عضويت در هيأت علمي ساير دانشگاه 8

 688 بررسي شده هايتعداد کل پرونده

 شده است. يأت جذب بررسيرخانه هيز توسط دبيخدمت در کادر درمان ن يبرا ينفر از افراد مشمول گذراندن تعهدات قانون 28در ضمن پرونده 
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 نش كاركنانيهسته گز
 

رأي منفي  44رأي مثبت اوليه و  3645جلسات  که حاصل اين جلسه توسط شوراي گزينش دانشگاه تشكيل شده است 168، 1396سال طي 

 اوليه بوده است.

  
 1396و  1395 سالنش کارکنان دانشگاه در يهسته گز هايفعاليت -5-10جدول 

 موضوع فيرد
 تعداد

 1396سال  1395سال 

 3669 3868 ل شدهيتشک يهاپرونده 1

 3735 3980 ق شدهيهاي تحقپرونده 2

 10536 11053 ق شدهيتحق يهافرم 3

 765 529 يابتين يهاهپروند 4

 1419 798 يابتين يهاق پروندهيتحق يهافرم 5

 1052 985 استعالم شده يهاپرونده 6

 1646 2720 انجام شده يهامجموع استعالم 7

 1529 1216 ه انجام شدهياول يهامصاحبه 8

 481 310 يا مذاکره ارشاديمصاحبه  9

 3645 3781 بالغ شدهه ايآراء مثبت اول 10

 44 49 ه ابالغ شدهياول يآراء منف 11

 4 1 دنظر اوليآراء مثبت پس از تجد 12

 40 48 دنظر اوليپس از تجد يآراء منف 13

 24 25 دنظر دوميآراء مثبت پس از تجد 14

 16 23 دنظر دوميپس از تجد يآراء منف 15

 168 205 نشيگز يل شده شورايجلسات تشک 16
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 اطالعات یفناورو  آمار
 نتيجه ارزيابي عملکرد در برنامه عملياتي وزارت بهداشت:

تهران  ياطالعات دانشگاه علوم پزشک يت آمار و فناوريريده است، مديعملکرد که توسط وزارت بهداشت اعالم گرد يابيارزآخرين در 

هر حوزه  1395عملکرد ساالنه سال  يابيارز يبرا شدهاعالمبه ده است. رتيکشور حائز رتبه اول گرد يعلوم پزشک يهاه دانشگاهين کليدر ب

 ده است.يها توسط وزارت بهداشت، اعالم گرداز دانشگاه

 سنجي:گزارش وب

ي )مرداد سال و جوالماه( )ديژانويه  هايماه پايانو هر سال  دردو بار  است cybermetricکه زيرمجموعه مؤسسه  سايت وبومتريكس 

 بنديكند. در آخرين رتبهدنيا مي از کشورهاي مختلفسسه آموزش عالي ؤدانشگاه و م 22000بيش از  تيساوببندي رتبه اقدام به بعد(،

را کسب  قاره آسيا 94رتبه و  566 يرتبه جهانو  كشوري 2رتبه ، سسه آموزش عالي داخليؤم 331 انيدر م، دانشگاه يسنجوب جهاني

 به خود اختصاص داد.كشور علوم پزشكي هاي دانشگاهرا در بين تمامي  رتبه نخست ،دانشگاهي سايت بندنمود. بر اساس نتايج اين رتبه
 ي(الديم 2018) 1396سال ي( تا الديم 2006) 1385سال بندي وبومتريک از روند تغييرات رتبه جهاني دانشگاه در نظام رتبه -6-10 جدول

 رتبه کشوري رتبه جهاني ماه سال

 2 566 ژانويه 2018

2017 
 1 508 جوالي

 1 478 ژانويه

2016 
 2 439 جوالي

 1 433 ژانويه

2015 
 1 364 جوالي

 2 385 ژانويه

2014 
 2 422 جوالي

 2 615 ژانويه

2013 
 2 784 جوالي

 2 612 ژانويه

2012 
 2 656 جوالي

 2 668 ژانويه

2011 
 3 1037 جوالي

 3 1011 ژانويه

2010 
 2 1182 جوالي

 2 1266 ژانويه

2009 
 3 1135 جوالي

 3 1793 ژانويه

2008 
 4 2132 جوالي

 2 2233 ژانويه

2007 
 2 2301 جوالي

 3 2470 ژانويه

 3 2548 جوالي 2006
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 اي واحدهاي دانشگاه با پايگاه مركزي:ارتباطات شبکه
 

 1396سال  پايان مرکزي دراي بين واحدهاي دانشگاه و پايگاه ارتباط شبکه چگونگي -7-10جدول 

 اينوع ارتباط شبکه نام مرکز رديف

 

 اينوع ارتباط شبکه نام مرکز رديف

 فيبر نوري هاي نوين پزشکيدانشکده فناوري 41 فيبر نوري آزمايشگاه مرکزي 1

 مگابيت 10اينترانت  دانشکده طب سنتي 42 سيمبي اداره کل تجهيزات پزشکي 2

 مگابيت 10اينترانت  دانشکده طب سنتي )خارك( 43 سيمبي ي(امور مالي )اسکندر 3

 سيمبي دانشکده طب سنتي )خيابان سرپرست( 44 سيمفيبر مخابراتي و بي بيمارستان اميراعلم 4

 سيمفيبر نوري و بي يشناسميدانشکده علوم تغذيه و رژ 45 سيمفيبر مخابراتي و بي بيمارستان بهارلو 5

 سيمفيبر نوري و بي دانشکده مجازي )حجت دوست( 46 فيبر مخابراتي  هراميبيمارستان ب 6

 فيبر نوري دانشکده مجازي )ايتاليا( 47 فيبر مخابراتي و فيبر نوري بيمارستان جامع بانوان آرش 7

 سيمبي روابط عمومي دانشگاه 48 فيبر مخابراتي  بيمارستان رازي 8

 يبر نوريف ا(يتالي)ا يراپزشکيساختمان پ 49 سيمتي و بيفيبر مخابرا بيمارستان روزبه 9

 فيبر نوري ساختمان شفا 50 سيمفيبر مخابراتي و بي بيمارستان سينا 10

 فيبر نوري ساختمان طب کار 51 فيبر مخابراتي بيمارستان ضيائيان 11

 سيممگابيت و بي 2اينترانت  سالمشهرشبکه بهداشت و درمان ا 52 سيمفيبر مخابراتي و بي بيمارستان فارابي 12

 سيممگابيت و بي 2اينترانت  شبکه بهداشت و درمان شهر ري 53 فيبر نوري بيمارستان مرکز طبي کودکان 13

 فيبر نوري کتابخانه مرکزي 54 فيبر نوري بيمارستان مرکز قلب تهران 14

 ميسيفيبر نوري و ب  امام خميني )ره( مجتمع بيمارستاني 55 فيبر مخابراتي بيمارستان مروستي 15

 cat6کابل  مرکز بهداشت جنوب 56 فيبر مخابراتي  بيمارستان ياس 16

 فيبر نوري هاي سالمت )ساختمان گل(مرکز پژوهش 57 سيمبي الملل دانشگاه )ساختمان مظفر(پرديس بين 17

 فيبر نوري مرکز تحقيقات پزشکي ورزشي 58 فيبر نوري الملل دانشگاه، ساختمان پور سيناپرديس بين 18

 فيبر نوري مرکز تحقيقات پوست و جزام 59 ميسيب پژوهشکده غدد 19

 مگابيت 2اينترانت  مرکز تحقيقات تروماي بيمارستان سينا 60 يبر نوريف (يعتيپژوهشگاه غدد )شر 20

 سيموري و بيفيبر ن مرکز تحقيقات ضايعات نخاعي 61 ميسيب خوابگاه )شاهد( 21

 فيبر نوري مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم 62 سيمبي خوابگاه حجت دوست )پسران( 22

 فيبر نوري مرکز تحقيقات گوارش و کبد 63 سيمبي خوابگاه حجت دوست )دختران( 23

 فيبر نوري ستيزطيمرکز تحقيقات مح 64 سيمبي خوابگاه کالج )وصال( 24

 فيبر نوري مرکز تحقيقات هماتولوژي 65 سيمبي خوابگاه کالج 25

 سيمبي هاي دانشگاهمرکز توسعه سياست 66 سيمبي خوابگاه ميرزاي شيرازي 26

 فيبر نوري مرکز رشد استعدادهاي درخشان 67 يبر نوريف آبان( 13ثار )يداروخانه ا 27

 سيمبي داروئي هايمرکز رشد فرآورده 68 فيبر مخابراتي داروخانه سيزده آبان 28

 سيمبي مرکز ملي مطالعات اعتياد 69 يبر نوريف دانشکده بهداشت 29

 فيبر نوري مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان )ايتاليا( 70 ميسيفيبر نوري و ب و مامايي دانشکده پرستاري 30

 فيبر نوري مرکز رشد استعدادهاي درخشان 71 فيبر نوري دانشکده پزشکي 31

 فيبر نوري مرکز مطالعات و توسعه آموزش cat6 72کابل  پيراپزشکي )بهنام( کدهدانش 32

 سيمبي معاونت بهداشت )حافظ( 73 فيبر نوري پيراپزشکي )دکتر شفيعي( دانشکده 33

 ميسيب المللمعاونت بين 74 فيبر نوري دانشکده پيراپزشکي )فردانش( 34

 فيبر نوري ت دانشجوييمعاون 75 فيبر نوري دانشکده پزشکي 35

 فيبر نوري معاونت درمان )حافظ( 76 ميسيفيبر نوري و ب يبخشدانشکده توان 36

 فيبر نوري معاونت غذا و دارو 77 فيبر نوري دانشکده داروسازي 37

 مگابيت 10 اينترانت موزه ملي تاريخ پزشکي 78 سيممگابيت و بي 2اينترانت  المللدانشکده داروسازي پرديس بين 38

 ميسيبر نوري و بيف دانشکده دندانپزشکي )اميرآباد( 39
 فيبر نوري مؤسسه ملي تحقيقات سالمت 79

 مگابيت 2سيم و اينترانت بي المللدانشکده دندانپزشکي پرديس بين 40
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 افزار:افزار و سختنرم مجوز خريد و عقد قرارداد

اي واحردهاي  افزاري محيط دانشگاه و صدور مجوز براي عقد قررارداد و خردمات رايانره   و نرم افزاركارشناسي و صدور مجوز خريد سخت

 بوده است. 8-10، به شرح جدول 1395و  1396مختلف دانشگاه در طول سال 
 1396و  1395سال طول در ( روسيويآنتو  افزارنرمافزار، )سخت صادرشدهخريد مجوزهاي ها و کل درخواستتعداد  -8-10جدول 

 1396سال  1395سال  موضوع

 هاي دريافتيدرخواست

 124 139 افزارخريد سخت

 42 3 افزارخريد نرم

 42 39 روسيويخريد آنت

 166 142 افزار(افزار و سختکل مجوزهاي صادرشده )نرم

 103 147 قراردادهاي دريافتي فناوري اطالعات

 62 89 دشده فناوري اطالعاتييقراردادهاي تأ

 41 62 نشده فناوري اطالعات و مشاورهقراردادهاي تأييد

 12872 11878 طبق مجوز شدهيداريخرروس يويتعداد نسخه آنت

 

 1396طول سال به تفکيک واحدهاي تابعه دانشگاه در  (روسيويآنتو  افزارنرم، افزارسخت) صادرشدهخريد مجوزهاي  ها ودرخواست -9-10جدول 

 نام واحد

 دمجوز خري

 سخت افزار

 مجوز خريد

 نرم افزار
 عقد قرارداد مجوز خريد آنتي ويروس

 عدم تأييد/ مشاوره تأييد قرارداد ارسال قرارداد تعداد نسخه درخواست مجوز درخواست  مجوز درخواست 

 11 12 23 6225 12 15 24 41 47 هابيمارستان

 1 2 3 150 1 0 1 9 12 هاپژوهشگاه/ پژوهشکده

 2 1 3 52 2 1 2 2 2 استحوزه ري

 0 0 0 200 1 0 0 0 0 هاداروخانه

 12 12 24 3620 11 2 3 22 29 هادانشکده

 1 1 2 750 2 0 0 3 3 مراکز بهداشتي

 0 0 0 348 7 1 3 11 13 مراکز تحقيقاتي

 0 0 0 25 1 0 0 0 0 مراکز رشد

 4 6 10 152 1 1 3 0 1 معاونت آموزشي

 1 2 3 0 0 0 0 4 4 المللمعاونت بين

 0 0 0 0 0 2 2 0 0 معاونت بهداشت

 1 1 2 0 0 0 0 4 4 معاونت تحقيقات و فناوري

 2 20 22 750 1 1 1 1 1 ريزيمعاونت توسعه و برنامه

 1 1 2 250 1 1 1 3 3 معاونت دانشجويي

 1 1 2 150 1 0 0 1 1 معاونت درمان

 1 1 2 200 1 1 1 0 2 معاونت غذا و دارو

 0 0 0 0 0 0 0 1 1 فرهنگياجتماعي ت معاون

 3 2 5 0 0 0 1 0 1 مؤسسه ملي تحقيقات سالمت

 41 62 103 12872 42 25 42 102 124 جمع کل واحدها
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 ارائه خدمات پست الکترونيك:
 1396سال کنندگان از نشاني پست الکترونيک دانشگاه در پايان تعداد استفاده -10-10جدول 

 عنوان سرور پست الکترونيک
 يافتههاي اختصاصتعداد نشاني

 )نفر/ شناسه(

Sina  5973 (يعلمأتيه)نشاني الکترونيک اداري و اعضاي 

Farabi 2271 يژه کارمندان و کارشناسان دانشگاه()و 

Razi  ،ويژه دانشجويان ارشد(MPH ،Ph.D)6601 ، دستياران 

Student )2490 )ويژه دانشجويان مقطع دکتراي عمومي، کارداني و کارشناسي 

Alumnus  1454 (آموختگاندانش)ويژه 

 18789 مجموع

 

 مکاتبات اداري )اتوماسيون(:
 1396و  1395پايان سال  درمرتبط با اتوماسيون اداري دانشگاه  ياطالعات يهاحجم بانک -11-10جدول 

 1396پايان سال  1395پايان سال  موضوع

 تيترابا 09/1 تيگابايگ 5/960 هاستميرسير زيسا يمکاتبات و پرسنل يبانک اطالعات

 

 1396تا  1386در اتوماسيون اداري دانشگاه از سال  شدهبتثهاي اميو پ هاسينوشيپها، حجم نامه -12-10جدول 

 موضوع
 سال

 جمع کل
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

 هاحجم نامه
18 

 گيگابايت

68/81 

 گيگابايت

02/116 

 گيگابايت

05/161 

 گيگابايت

53/297 

 گيگابايت

23/389 

 گيگابايت

54/272 

 گيگابايت

26/224 

 گيگابايت

42/98 

 گيگابايت

78/273 

 تيگابايگ

19/287 

 تيگابايگ

166/2 

 ترابايت

حجم 

 هاسينوشيپ
- 

6 

 مگابايت

4 

 مگابايت

393 

 مگابايت

18/263 

 گيگابايت

98/401 

 گيگابايت

83/336 

 گيگابايت

34/319 

 گيگابايت

05/87 

 گيگابايت

7/479 

 تيگابايگ

60/802 

 تيگابايگ

62/2 

 ترابايت

 هااميحجم پ
6/1 

 گيگابايت

1/4 

 گيگابايت

1/2 

 گيگابايت

5/3 

 گيگابايت

4/5 

 گيگابايت

2/3 

 گيگابايت

3/2 

 گيگابايت

677 

 مگابايت

2/328 

 مگابايت

84 

 تيمگابا

156 

 تيمگابا

41/23 

 گيگابايت

 

 1396تا  1386هاي در اتوماسيون اداري دانشگاه از سال شدهثبتهاي تعداد نامه -13-10جدول 

 نوع نامه
 سال

 جمع کل
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

 2519513 308568 299700 282687 274219 289438 357442 315752 213771 122152 51225 4559 يداخل يهانامه

 1848666 182171 183170 177766 181791 196971 240868 224453 165396 141096 107775 47209 يارسال يهانامه

 1169540 118812 116002 110344 98097 108349 144760 139108 107512 85296 91193 50067 يافتيدر يهانامه

 

 1396ها تا پايان سال ها و سمتکاربران، دپارتمان -14-10جدول 

 جمع کل *رفعاليغ فعال موضوع

 38197 7763 30434 تعداد کاربران

 3843 1183 2660 هاتمانتعداد دپار

 43365 10157 33208 هاتعداد سمت

 شده است. رفعاليغران، ي، ترك خدمت، انتزاع دانشگاه ايلي مانند بازنشستگيها به دالآن يکه حساب کاربر يافراد -*
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 آمار در دانشگاه:

 اند از:هاي دانشگاه در حوزه آمار عبارتاهم اقدامات و فعاليت
 

 1396سال  تيرماهدر  سال متوالي يازدهمينسالنامه آماري براي  توليد و انتشار •

 هاي آماري دانشگاه بر روي سايت مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاهبارگذاري سالنامه •

 بارگذاري اطالعات مورد نياز مديريان بر روي سايت مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه •

 و ساالنه( ماههششهاي دانشگاهي ]تحت پوشش دانشگاه[ )ي بيمارستانگزارش خدمات بسترتهيه و توليد  •

 ماهه و ساالنه(هاي غير دانشگاهي تحت نظارت دانشگاه ]تحت پوشش دانشگاه[ )ششتهيه و توليد گزارش خدمات بستري بيمارستان •

 و ساالنه( هماهششهاي دانشگاهي تحت پوشش دانشگاه )گزارش خدمات سرپايي بيمارستانتهيه و توليد  •

 ماهه و ساالنه(هاي غير دانشگاهي تحت نظارت دانشگاه )ششتهيه و توليد گزارش خدمات سرپايي بيمارستان •

 و ساالنه( ماههششتحت پوشش منطقه جغرافيايي دانشگاه ) يردانشگاهيغهاي گزارش خدمات بستري و سرپايي بيمارستانتهيه و توليد  •

 و ساالنه( ماههشش) ي تحت پوشش دانشگاههاي دانشگاهر بيمارستاند شدگانفوتگزارش تهيه و توليد  •

 ماهه و ساالنه(هاي غير دانشگاهي تحت نظارت دانشگاه )شششدگان در بيمارستانتهيه و توليد گزارش فوت •

 ماهه و ساالنه(هاي دانشگاهي )ششهاي کلينيک ويژه بيمارستانگزارش فعاليت درمانگاهتهيه و توليد  •

 يعلمأتيهگزارش اعضاي توليد  تهيه و •

 التحصيل(، فارغشدهرفتهيپذدانشجويان )شاغل به تحصيل،  گزارشتهيه و توليد  •

 گزارش دانشجويان خارجيتهيه و توليد  •

 هاي بهداشت و درماناي تعداد پزشک و مراجعين سرپايي در شبکهگزارش مقايسهتهيه و توليد   •

 

 يابند.شود كه در قالب سالنامه آماري دانشگاه، انتشار مياحدهاي تابعه دانشگاه، تهيه و توليد ميهاي ديگري با همكاري وهمچنين گزارش
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 هاي انجام شده در پروژه سيپاد:فعاليت

نامه ريزي آموزشي، اساتيد، انتخاب واحد، امتحانات، نمرات، آئينهاي پذيرش، بايگاني آموزشي، برنامهبرداري از زيرسيستمبهره •

آموختگان، امور شهريه، امور صدور کارت، رديابي عمليات، خدمات آموزشي، پورتال دانشجو، پورتال رد خاص، دانشو موا

هاي دانشجويي از جمله اساتيد، آمار آموزشي، مديريت کاربران، اتوماسيون اداري تحت سامانه آموزشي )گردش کار درخواست

 ل آموزشي سامانه سيپادگواهي اشتغال به تحصيل( و مديريت کاربران ماژو

بوک الکترونيکي، انتخاب واحد باليني دانشجويان مقطع پزشکي عمرومي و صردور   هاي الگبرداري از زيرسيستمطراحي و بهره •

 التحصيلي سامانه سيپادمدرک فارغ

 سامانه سرويس، مطابق با نياز هرهاي آموزشي و دانشجويي به صورت وبتبادل اطالعات سامانه سيپاد با سامانه •

 سازي ماژول آموزشي سامانه سيپاد مطابق نظر معاونت آموزشيسفارشي •

هاي ها، دانشجويان و نمايندههاي آموزشي، کارشناسان دانشکدهپشتيباني ماژول آموزشي سيپاد )پاسخگويي به ادمين •

 ها(هاي مختلف در دانشکدهزيرسيستم

هاي آموزشي، هاي مختلف سامانه سيپاد به ادمينه از زيرسيستمهاي آموزشي جهت آموزش نحوه استفادبرگزاري کارگاه •

 ها، دانشجويان و اساتيدهاي مختلف در دانشکدههاي زيرسيستمها، نمايندهکارشناسان دانشکده

هاي مختلف دانشگاه جهت طراحي زيرسيستم هاي مورد هاي بخشتحليل و بررسي فرآيندهاي آموزشي و مستندسازي نيازمندي •

 دانشگاه در سامانه سيپادنياز 

هاي دستياري، ديسيپلين دانشجويان مقطع دکتري عمومي، آزمون جامع پزشکي، الين دندانپزشکي، مراحل طراحي زيرسيستم •

 اند(برداري نشدهعلمي سامانه سيپاد )تاکنون بهرهتحصيلي علوم پزشکي، استعدادهاي درخشان و پايش عملکرد اعضاي هيات

 

 

 :(ي)داه کپارچهي تياه احراز هودرگ يراه انداز

. در حال دارد ياديز اريبس ي( کاربرانيکارکنان و دانشجو د،يمتمرکز کاربران دانشگاه )شامل اسات تيبه عنوان سامانه احراز هو يداه

و ... هر  اريعاع، پژوهشش پاد،يکارانه، س ،يآکادم ،يحقوق شينجات، ف ،يادار ونيدانشگاه مانند اتوماس يهاحاضر با توجه به تعدد سامانه

امر مشکالت  نيکه ا نديو کلمه عبور جداگانه استفاده نما يفوق از نام کاربر يهاوارد شدن به سامانه يک از کاربران مجبور هستند براي

شرکت  کيبا را  يپروژه داه 1395از اواخر سال  و فناوري اطالعات دانشگاه، آمار تيري، مد. بر اين اساسخواهد نمود جاديا ياريبس

سامانه به  2ها در حال حاضر کننده آنهيته يهاشرکت يفن يهايدانشگاه و توانمند يهاشروع نمود که با توجه به تنوع سامانه مانکاريپ

با مراجعه به آدرس  يستيدانشگاه در نظر گرفته شده که با يعلمتيأاعضاء محترم ه ياول پروژه برا فاز اند.دهيمتصل گرد يداه

gate.tums.ac.ir فاز  نيدر ا ني. همچنندينما تريابتدا وارد سامانه شده و خود را رجس« سامانه اطالعات کاربران» نهيو انتخاب گز

همچون  يمهم يسامانه ها کينزد ندهيدر آ تيريمد نيا يهايريگيکه با توجه به پ اندشدهمتصل  يبه داه اريو پژوهش پاديس يهاسامانه

 متصل خواهند شد. زي)چارگون( و نجات ن يادار ونياتوماس
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 :گيري مکاتبات از خارج دانشگاهاندازي درگاه ثبت و رهراه

رسرراني، همرره افرررادي کرره برره هررر منظرروري نيازمنررد مکاتبرره بررا واحرردهاي زيرمجموعرره      منظررور بهبررود کيفيررت خرردمت ايررن سررامانه برره 

تواننرد اقردام بره ارسرال مکاتبرات خرود کننرد. دسترسري بره ايرن           شرند، مري  دانشگاه هستند، از هر مکاني که بره اينترنرت دسترسري داشرته با    

گيررري مکاتبررات خررارا از دانشررگاه و  درگرراه از صررفحه اول سررايت دانشررگاه، انتخرراب پيشررخوان در منرروي عمررودي سررايت، ثبررت و ره   

 .مقدور است http://tums.ac.ir/letterPanel يا آدرس
 

 :هاي آموزشيدوره

 
 

 1396برگزارشده توسط مديريت آمار و فناوري اطالعات طي سال آموزشي هاي دوره -15-10جدول 

 نحوه برگزاري نام دوره رديف
تعداد 

 ساعت
 نوع مخاطبين

 تعداد

 کنندگانشرکت

 (3و  2و  1افزار )مباني سخت 1
 سامانه آکادمي )آموزش کارکنان

 در محيط يادگيري الکترونيکي(
 - کارشناسان آمار و رايانه 75

 آشنايي با داده کاوي 2
 سامانه آکادمي )آموزش کارکنان

 در محيط يادگيري الکترونيکي(
 - کارشناسان آمار و رايانه 18

3 
نحوه تکميل فرم هاي آماري و کنترل 

 هااطالعات آن

 سامانه آکادمي )آموزش کارکنان

 در محيط يادگيري الکترونيکي(
24 

کارشناسان آمار و مدارك 

 پزشکي
- 

 50 کارگاه سامانه سيپادآموزش  4
کارشناسان معاونت 

 هاآموزشي دانشکده
 نفر 150

5 
اندازي اتوماسيون اداري آموزش راه

 دانشگاه
 4 کارگاه

کارشناسان آمار و رايانه 

 هاي غيردانشگاهيبيمارستان
 نفر 30
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 ءهيأت امنا
هراي علمري،   نفرر از شخصريت   6عنروان دبيرر و   يس دانشرگاه بره  عنوان رئيس، رئتركيب اعضاي هيأت امناي دانشگاه شامل وزير بهداشت به

و جلسرات   برار  2شوند. جلسات هيأت امناي دانشرگاه حرداقل سرالي    كه با ابالغ رياست محترم جمهوري تعيين مي استفرهنگي، اجتماعي 

 شود.ضاي هيأت امنا تشكيل مينفر از اع 3العاده آن در مواقع ضروري و بنا به تقاضاي رئيس دانشگاه و يا پيشنهاد حداقل فوق
 

 1396و  1395عملکرد هيأت امناي دانشگاه در سال  -16-10جدول  

 1396سال  1395سال  موضوع

 3 4 تعداد جلسات

 61 74 تعداد مصوبات

 

 دانشگاه یشورا
 دانشگاه، رؤساي سهيرئأتيهكه تركيب آن شامل اعضاي  استگيري در مورد مسائل دانشگاه شوراي دانشگاه يكي ديگر از اركان تصميم

 گردد.تشكيل مي بارکها و مشاورين رئيس دانشگاه است كه جلسات آن معمواًل هر سه ماه يدانشكده
 

  
 1396و  1395عملکرد شوراي دانشگاه در سال  -17-10جدول 

 1396سال  1395سال  موضوع

 3 6 تعداد جلسات

 27 49 تعداد مصوبات

 

 سهيرئأتيه
 

 دانشگاه شامل رئيس دانشگاه، معاونين، رئيس دانشكده پزشكي و مشاورين رئيس دانشگاه است كه مسائل سهيرئأتيهاي تركيب اعض 

 نظارت دارند. هابر آنجاري روز دانشگاه را پيگيري نموده و 
 

 1396و  1395دانشگاه در سال  سهيرئأتيهعملکرد  -18-10جدول 

 1396سال  1395سال  موضوع

 34 39 تعداد جلسات

 153 207 تعداد مصوبات

 


