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  تهرانتهرانی ی درماندرمان  تیتیو خدمات بهداشو خدمات بهداش  ییدانشگاه علوم پزشكدانشگاه علوم پزشك

  ییمعاونت تحقيقات و فناورمعاونت تحقيقات و فناور

  اطالعات دانشگاهاطالعات دانشگاه  ییمديريت آمار و فناورمديريت آمار و فناور


 

 

    ::)به ترتيب حروف الفبا()به ترتيب حروف الفبا(  كنندگانكنندگان  هيههيهــتت
  ترابی،ترابی،  اداتاداتــــسس  فريبافريبا  ،،اميریاميری  ددــــمحممحم  ناهيد ابراهيمی،ناهيد ابراهيمی،پروين ابراهيمی، پروين ابراهيمی، ا اباذری، ا اباذری، ــــحميدرضحميدرض

الهه فرقدانی، الهه فرقدانی، ، فاطمـه عارفی صدر، ، فاطمـه عارفی صدر، عليرضا شادپورعليرضا شادپورنائينی، نائينی،   ، احسـان رزاقی، احسـان رزاقیزادهزاده  رجبرجبه ه ــــومومــمعصمعص

  زهرا ميرزايی، فرزانه نجاتی رستمی، ليال يوسفیزهرا ميرزايی، فرزانه نجاتی رستمی، ليال يوسفی  ،،گودرزیگودرزی  شيرين معظمیشيرين معظمیكوروش محسنی، كوروش محسنی، 

  

  سرپرست توليد: سرپرست توليد: 
  ، مهندس ميرسجاد اميری ، مهندس ميرسجاد اميری آراآرا  عليرضا زرينعليرضا زرين  دكتردكتر



 1390انتشار : تابستان 
  ::نینیتشكر و قدرداتشكر و قدردا

ای در مـديريت آمـار و فنـاوری    ای در مـديريت آمـار و فنـاوری      ريـزی شـده  ريـزی شـده      گروهی و برنامهگروهی و برنامه  اهم آوری اين مجموعه حاصل كاراهم آوری اين مجموعه حاصل كارفرفر

شـده اسـتب بدينوسـيله از    شـده اسـتب بدينوسـيله از      انجـام انجـام باشد كه با همكاری واحدهای تابعه دانشگاه، باشد كه با همكاری واحدهای تابعه دانشگاه،   اطالعات دانشگاه میاطالعات دانشگاه می

هـا و واحـدهای ملتلـا دانشـگاه ايـن مـديريت را در تهيـه        هـا و واحـدهای ملتلـا دانشـگاه ايـن مـديريت را در تهيـه          همه همكاران محترمـی كـه در معاونـت   همه همكاران محترمـی كـه در معاونـت   

  شودبشودب  اند، صميمانه تشكر و قدردانی میاند، صميمانه تشكر و قدردانی می  پيش رو ياری نمودهپيش رو ياری نموده  مجموعهمجموعه

  سالنامه آماري دانشگاهسالنامه آماري دانشگاه

  13891389در سال در سال 
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فهرستمطالبفهرستمطالب
  22    پيام رئيس دانشگاهپيام رئيس دانشگاه

  33  پيام معاون پژوهشي دانشگاه پيام معاون پژوهشي دانشگاه 

    

فصلاول:كلياتفصلاول:كليات
  66    ييتـهران در مـحور توليد و توسعه علم و خدمت رسانتـهران در مـحور توليد و توسعه علم و خدمت رسان  ييجايگاه دانشگاه علوم پزشكجايگاه دانشگاه علوم پزشك

  77    و توسعه علمو توسعه علم  توليدتوليد

  77    ها و مؤسسات تحقيقاتي كشورها و مؤسسات تحقيقاتي كشور  ه در رتبه بندي دانشگاهه در رتبه بندي دانشگاهدانشگادانشگا  موقعيتموقعيت

  77    كشوركشور  ييعلوم پزشكعلوم پزشك  ييهاها  دانشگاهدانشگاه  ييبندي خدمات آموزشبندي خدمات آموزش  دانشگاه در طرح سطحدانشگاه در طرح سطح  موقعيتموقعيت

  77    كشوركشور  ييپزشكپزشك  ييهاها  دانشكدهدانشكده  ييدانشگاه در طرح رتبه بنددانشگاه در طرح رتبه بند  موقعيتموقعيت

  77    13891389  كشور در سالكشور در سال  ييعلوم پزشكعلوم پزشك  ييهاها  دانشگاهدانشگاه  ييپژوهشپژوهش  ييدانشگاه در ارزشيابدانشگاه در ارزشياب  موقعيتموقعيت

  77    وزارت بهداشت از عملكرد مراكز تحقيقاتيوزارت بهداشت از عملكرد مراكز تحقيقاتي  13891389سال سال   ييدانشگاه در ارزشيابدانشگاه در ارزشياب  موقعيتموقعيت

  77    كشوركشور  ييو فوق تخصصو فوق تخصص  يينامه تخصصنامه تخصص  دانشجويان دستياري دانشگاه در امتحانات نهايي دانشدانشجويان دستياري دانشگاه در امتحانات نهايي دانش  موقعيتموقعيت

  88    استان تـهران استان تـهران   جمعيتجمعيت

  1010    تـحت پوشش خدمات دانشگاهتـحت پوشش خدمات دانشگاه  مناطقمناطق

  1010    مناطق تـحت پوششمناطق تـحت پوشش  نقشهنقشه

  1111    تـحت پوشش خدمات دانشگاهتـحت پوشش خدمات دانشگاه  جمعيتجمعيت

  1111    ييجمعيت تـحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه به تفكيك مناطق شهردارجمعيت تـحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه به تفكيك مناطق شهردار    توزيعتوزيع

  1212    جمعيت تـحت پوشش خدمات دانشگاهجمعيت تـحت پوشش خدمات دانشگاه  ييو جنسو جنس  ييسنسن    توزيعتوزيع

  1313    دانشگاهدانشگاه  ييستادستاد  هاىهاى  مجموعهمجموعه

  1414    دانشگاهدانشگاه  ييستادستاد  ييواحدهاواحدها  ييو تلفن برخو تلفن برخ  نامنام

  1515    دانشگاهدانشگاه  ييو پژوهشو پژوهش  ييآموزشآموزش  ييهاها  مجموعهمجموعه

  1515    هاها  دانشكدهدانشكده

  1616    وابسته به دانشگاهوابسته به دانشگاه  ييهاها  بيمارستانبيمارستان

  1717    ييغير دانشگاهغير دانشگاه  ييهاها  بيمارستانبيمارستان

  1818    ييدرماندرمان  --ييبـهداشتبـهداشت  ييهاها  شبكهشبكه

  1919    دانشگاهدانشگاه  ييهاها  و پژوهشگاهو پژوهشگاه  پژوهشكدهپژوهشكده

  1919    وابسته به دانشگاهوابسته به دانشگاه  ييعلمعلم  ييهاها  و قطبو قطب  ييآموزشآموزش  ييهاها  موسسهموسسه

  2020    ييتـحقيقاتتـحقيقات  مراكزمراكز

  2222    ييتوسعه تـحقيقات بالينتوسعه تـحقيقات بالين  مراكزمراكز

  2323    رشد دانشگاهرشد دانشگاه  مراكزمراكز

  2424    تـحقيقات سالمتتـحقيقات سالمت  ييهاها  ايستگاهايستگاه

    

فصلدوم:آموزشفصلدوم:آموزش
  2626  معرفي معاونت آموزشي و فعاليتهاي اصلي    معرفي معاونت آموزشي و فعاليتهاي اصلي    

  2828  اعضاي هيات علمي دانشگاه       اعضاي هيات علمي دانشگاه       

  2828          13891389كليات مربوط به آمار اعضاي هيات علمي دانشگاه طي سال كليات مربوط به آمار اعضاي هيات علمي دانشگاه طي سال   --11

  2828  دانشگاه بر حسب مرتبه علمي       دانشگاه بر حسب مرتبه علمي         ييهيأت علمهيأت علم  ييعضاعضاآمار اآمار ا

  2929  دانشگاه بر اساس اخرين مدرك تحصيلي    دانشگاه بر اساس اخرين مدرك تحصيلي      ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار

  2929  دانشگاه بر حسب نوع استخدام     دانشگاه بر حسب نوع استخدام       ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار

  3030    ييو بر حسب مرتبه علمو بر حسب مرتبه علم  ييدانشگاه به تفكيك مدرك تحصيلدانشگاه به تفكيك مدرك تحصيل  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار

  3131    دانشگاه بر حسب محل خدمت و جنسيتدانشگاه بر حسب محل خدمت و جنسيت  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار

  3232    دانشگاه بر حسب محل خدمت و مدرك تحصيلىدانشگاه بر حسب محل خدمت و مدرك تحصيلى  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار

  3333    ييدانشگاه بر حسب محل خدمت و مرتبه علمدانشگاه بر حسب محل خدمت و مرتبه علم  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار

  3535    دانشگاه بر حسب سندانشگاه بر حسب سن  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار
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  3636    ييسن و مرتبه علمسن و مرتبه علمدانشگاه بر حسب دانشگاه بر حسب   ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار

  3737    دانشگاه بر حسب محل خدمت و به تفكيك سندانشگاه بر حسب محل خدمت و به تفكيك سن  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا

  3838    سال سن و بيشترسال سن و بيشتر  6060ييدارادارا  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار

  3939    ييدانشگاه بر حسب آخرين پايه استخدامدانشگاه بر حسب آخرين پايه استخدام  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار

  4040    ييعلمعلم  و مرتبهو مرتبه  ييدانشگاه بر حسب پايه استخدامدانشگاه بر حسب پايه استخدام  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  آمارآمار

  4040    ييدانشگاه بر حسب سن و به تفكيك پايه استخدامدانشگاه بر حسب سن و به تفكيك پايه استخدام  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  توزيعتوزيع

  4141    دانشگاه بر حسب سنوات خدمتدانشگاه بر حسب سنوات خدمت  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  وضعيتوضعيت

  4141    دانشگاه بر حسب سن و به تفكيك سنوات خدمتدانشگاه بر حسب سن و به تفكيك سنوات خدمت  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  وضعيتوضعيت

  4242    ييعلمعلم  دانشگاه بر حسب سنوات خدمت و به تفكيك مرتبهدانشگاه بر حسب سنوات خدمت و به تفكيك مرتبه  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  وضعيتوضعيت

  4242    سال و بيشتر سال و بيشتر   2525با سنوات خدمت با سنوات خدمت   ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  وضعيتوضعيت

  4444    هاها  شاغل در دانشكدهشاغل در دانشكده  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  --22

  4444    دانشكده بهداشتدانشكده بهداشت  ييهيأت علمهيأت علم    يياعضااعضا  --22--11

  4545    ييييماماماما  وو    ييدانشكده پرستاردانشكده پرستار  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  --22--22

  4747    ييدانشكده پزشكدانشكده پزشك  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  --22--33

  5050    ييدانشكده پيراپزشكدانشكده پيراپزشك  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  --22--44

  5151    ييدانشكده توانبخشدانشكده توانبخش  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  --22--55

  5353    ييدانشكده داروسازدانشكده داروساز  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  --22--66

  5454    ييدانشكده دندانپزشكدانشكده دندانپزشك  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  --22--77

  5656    يينوين پزشكنوين پزشك  ييدانشكده فناوريهادانشكده فناوريها  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  --22--88

  5656    اطالع رسانى پزشكىاطالع رسانى پزشكى  شكده مديريت وشكده مديريت وداندان  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  --22--99

  5858    دانشگاهدانشگاه  ييهاها  شاغل در بيمارستانشاغل در بيمارستان  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا--33

  5858    و جنسيت و جنسيت   ييدانشگاه بر حسب مدرك تحصيلدانشگاه بر حسب مدرك تحصيل  ييهاها  بيمارستانبيمارستان  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  توزيعتوزيع

  5959    و جنسيتو جنسيت  ييدانشگاه بر حسب مرتبه علمدانشگاه بر حسب مرتبه علم  ييهاها  بيمارستانبيمارستان  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  توزيعتوزيع

  5959    ييدانشگاه به تفكيك سن و مرتبه علمدانشگاه به تفكيك سن و مرتبه علم  ييهاها  ستانستانبيماربيمار  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  توزيعتوزيع

  6060    ييخدمت و مرتبه علمخدمت و مرتبه علم  دانشگاه بر حسب سنواتدانشگاه بر حسب سنوات  ييهاها  بيمارستانبيمارستان  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  توزيعتوزيع

  6060    ييعلمعلم    بر حسب واحد محل خدمت و به تفكيك مرتبهبر حسب واحد محل خدمت و به تفكيك مرتبه  ييبيمارستانبيمارستان  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  توزيعتوزيع

  6262    ييحسب واحد محل خدمت و مدرك تحصيلحسب واحد محل خدمت و مدرك تحصيلدانشگاه بر دانشگاه بر   ييهاها  بيمارستانبيمارستان  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  توزيعتوزيع

  6363    حسب واحد محل خدمت و نوع استخدامحسب واحد محل خدمت و نوع استخدامدانشگاه بر دانشگاه بر   ييهاها  بيمارستانبيمارستان  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  توزيعتوزيع

  6464    ييبر حسب محل خدمت و به تفكيك گروه آموزشبر حسب محل خدمت و به تفكيك گروه آموزش  ييبيمارستانبيمارستان  ييهيأت علمهيأت علم  يياعضااعضا  توزيعتوزيع

  6666  دانشجويان دانشگاه دانشجويان دانشگاه 

  6666  كليات كليات 

  6767  حصيل بر حسب دانشكده و به تفكيك جنسيت حصيل بر حسب دانشكده و به تفكيك جنسيت آمار دانشجويان شاغل به تآمار دانشجويان شاغل به ت

  6868  آمار دانشجويان شاغل به تحصيل بر حسب مقطع و به تفكيك جنسيتآمار دانشجويان شاغل به تحصيل بر حسب مقطع و به تفكيك جنسيت

  6868  توزيع دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي توزيع دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي 

  7171  دانشجويان شاغل به تحصيل بر حسب نوع دوره آموزشيدانشجويان شاغل به تحصيل بر حسب نوع دوره آموزشي

  7373  نشكده، موسسات و مراكز تحقيقاتي محل تحصيل، نيمسال ورود و مقطع تحصيلي نشكده، موسسات و مراكز تحقيقاتي محل تحصيل، نيمسال ورود و مقطع تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك دادانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك دا

  7575  آمارهاي منتخب آموزشي آمارهاي منتخب آموزشي 

  7676  شاخص هاي منتخب آموزشيشاخص هاي منتخب آموزشي

  7777  آمار دانشجويان مشغول به تحصيل در هر يك از دانشكده ها آمار دانشجويان مشغول به تحصيل در هر يك از دانشكده ها 

  7777  دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده بهداشتدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده بهداشت

  7979  دانشكده پرستاري و ماماييدانشكده پرستاري و ماماييدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشجويان شاغل به تحصيل در 

  8080  دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده پزشكي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده پزشكي 

  8484  دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده پيراپزشكيدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده پيراپزشكي

  8585  دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده  توانبخشي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده  توانبخشي 

  8686  دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده داروسازيدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده داروسازي

  8787  پزشكيپزشكيدنداندندان  دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكدهدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده

  8888  دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده طب سنتي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده طب سنتي 
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  8888  دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي 

  8989  دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي 

  9090  دانشجويان شاغل به تحصيل در شعبه پيام پرديس بين الملل دانشگاهدانشجويان شاغل به تحصيل در شعبه پيام پرديس بين الملل دانشگاه

  9191  دانشجويان شاغل به تحصيل در شعبه كيش پرديس بين الملل دانشگاهدانشجويان شاغل به تحصيل در شعبه كيش پرديس بين الملل دانشگاه

  9292  دانشجويان شاغل به تحصيل در انستيتو روانپزشكي تهران دانشجويان شاغل به تحصيل در انستيتو روانپزشكي تهران 

  9292  دانشجويان شاغل به تحصيل در موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسالمي و مكمل دانشجويان شاغل به تحصيل در موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسالمي و مكمل 

  9393      ((PPhh..DD  bbyy  RReesseeaarrcchh))شاغل به تحصيل در مقطع دكتراى تخصصى پژوهشى شاغل به تحصيل در مقطع دكتراى تخصصى پژوهشى   دانشجوياندانشجويان

  9494    13891389--9090شده در دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال تحصيلي شده در دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال تحصيلي   آمار دانشجويان پذيرفتهآمار دانشجويان پذيرفته

  9494      كليـاتكليـات

  9595    ا مؤسسه آموزشى و به تفكيك جنسيتا مؤسسه آموزشى و به تفكيك جنسيتشدگان بر حسب دانشكده يشدگان بر حسب دانشكده ي    پذيرفتهپذيرفته  آمارآمار

  9696    ييپذيرفته شدگان به تفكيك دانشكده و بر حسب مقطع تحصيلپذيرفته شدگان به تفكيك دانشكده و بر حسب مقطع تحصيل  توزيعتوزيع

  9898    ييشده بر حسب دوره آموزششده بر حسب دوره آموزش  پذيرفتهپذيرفته  اناندانشجويدانشجوي

  9999    شده در دانشگاهشده در دانشگاه  پذيرفتهپذيرفته  ييخارجخارج  دانشجوياندانشجويان

  101101  13891389--9090  ييتحصيلتحصيل  سالسال  ييها طها ط  شده در دانشكدهشده در دانشكده  پذيرفتهپذيرفته  دانشجوياندانشجويان

  101101    داشتداشتشده در دانشكده بهشده در دانشكده به  پذيرفتهپذيرفته  دانشجوياندانشجويان

  102102    ييو مامايو ماماي  ييشده در دانشكده پرستارشده در دانشكده پرستار  پذيرفتهپذيرفته  دانشجوياندانشجويان

  102102    ييشده در دانشكده پزشكشده در دانشكده پزشك  پذيرفتهپذيرفته  نندانشجويادانشجويا

  106106    ييشده در دانشكده پيراپزشكشده در دانشكده پيراپزشك  پذيرفتهپذيرفته  دانشجوياندانشجويان

  106106    ييشده در دانشكده توانبخششده در دانشكده توانبخش  پذيرفتهپذيرفته  دانشجوياندانشجويان

  107107      ييشده در دانشكده داروسازشده در دانشكده داروساز  پذيرفتهپذيرفته  دانشجوياندانشجويان

  107107      ييشده در دانشكده دندانپزشكشده در دانشكده دندانپزشك  پذيرفتهپذيرفته  دانشجوياندانشجويان

  108108    ييدر دانشكده طب سنتدر دانشكده طب سنتشده شده   پذيرفتهپذيرفته  دانشجوياندانشجويان

  108108    يينوين پزشكنوين پزشك  ييشده در دانشكده فناوريهاشده در دانشكده فناوريها  پذيرفتهپذيرفته  دانشجوياندانشجويان

  109109    شكده مديريت و اطالع رسانى پزشكىشكده مديريت و اطالع رسانى پزشكىدانشجويان پذيرفته شده در داندانشجويان پذيرفته شده در دان  توزيعتوزيع

  109109    الملل دانشگاه )شعبه پيام(الملل دانشگاه )شعبه پيام(  شاغل به تحصيل در پرديس بينشاغل به تحصيل در پرديس بين  دانشجوياندانشجويان

  110110    الملل دانشگاه )شعبه كيش(الملل دانشگاه )شعبه كيش(  بينبين  يسيسشده در پردشده در پرد  پذيرفتهپذيرفته  دانشجوياندانشجويان

  110110    پذيرفته شده در انستيتو روانپزشكى تهرانپذيرفته شده در انستيتو روانپزشكى تهران  دانشجوياندانشجويان

  111111    ت تاريخ پزشكى، طب اسالمى و مكملت تاريخ پزشكى، طب اسالمى و مكملپذيرفته شده در موسسه مطالعاپذيرفته شده در موسسه مطالعا  دانشجوياندانشجويان

  111111      ((PPhh..DD  bbyy  RReesseeaarrcchh))  شده در مقطع دكتراى تخصصى پژوهشىشده در مقطع دكتراى تخصصى پژوهشىپذيرفته پذيرفته   دانشجوياندانشجويان

  112112    13881388--8989  ييختگان دانشـــگاه در ســال تحصـيلختگان دانشـــگاه در ســال تحصـيلآموآمو  دانـشدانـش  آمارآمار

  112112      كلياتكليات

  113113    و جنسيتو جنسيت  ييآموختگان دانشگاه بر حسب مقطع تحصيلآموختگان دانشگاه بر حسب مقطع تحصيل  دانشدانش  آمارآمار

  114114    ييآموختگان به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلآموختگان به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيل  دانشدانش  توزيعتوزيع

  115115    )روزانه و شبانه()روزانه و شبانه(  ييآموختگان بر حسب دوره آموزشآموختگان بر حسب دوره آموزش  دانشدانش  توزيعتوزيع

  116116    هاى شبانههاى شبانه  گان دورهگان دورهآموختآموخت  دانشدانش  توزيعتوزيع

  117117    ييآموختگان به تفكيك دانشكده محل تحصيل و نيمسال ورودآموختگان به تفكيك دانشكده محل تحصيل و نيمسال ورود  دانشدانش  آمارآمار

  118118    ييآموختگان به تفكيك نيمسال شروع تحصيل و مقطع تحصيلآموختگان به تفكيك نيمسال شروع تحصيل و مقطع تحصيل  دانشدانش  آمارآمار

  119119    تهرانتهران  ييالتحصيل شده از دانشگاه علوم پزشكالتحصيل شده از دانشگاه علوم پزشك  فارغفارغ  ييخارجخارج  دانشجوياندانشجويان

  120120    13881388--8989  ييتحصيلتحصيل  تابعه دانشگاه در سالتابعه دانشگاه در سال  ييهاها  آموختگان دانشكدهآموختگان دانشكده  دانشدانش  آمارآمار

  120120    آموختگان دانشكده بهداشتآموختگان دانشكده بهداشت  دانشدانش  توزيعتوزيع

  121121    ييييو ماماو ماما  ييآموختگان دانشكده پرستارآموختگان دانشكده پرستار  دانشدانش  توزيعتوزيع

  121121    ييآموختگان دانشكده پزشكآموختگان دانشكده پزشك  دانشدانش  توزيعتوزيع

  124124    ييآموختگان دانشكده پيراپزشكآموختگان دانشكده پيراپزشك  دانشدانش  توزيعتوزيع

  124124    ييآموختگان دانشكده توانبخشآموختگان دانشكده توانبخش  دانشدانش  توزيعتوزيع

  125125  ييآموختگان دانشكده داروسازآموختگان دانشكده داروساز  دانشدانش  توزيعتوزيع

  125125    ييآموختگان دانشكده دندانپزشكآموختگان دانشكده دندانپزشك  دانشدانش  توزيعتوزيع

  126126    يينوين پزشكنوين پزشك  ييآموختگان دانشكده فناوريهاآموختگان دانشكده فناوريها  دانشدانش  توزيعتوزيع



 

 

ssttaatt@@ttuummss..aacc..iirr  جج  

  126126  آموختگان دانشكده مديريت و اطالع رسانى پزشكىآموختگان دانشكده مديريت و اطالع رسانى پزشكى  دانشدانش  توزيعتوزيع

  126126    كيش(كيش(  الملل دانشگاه )شعبهالملل دانشگاه )شعبه  يس بينيس بينآموختگان پردآموختگان پرد  دانشدانش  توزيعتوزيع

  126126    موختگان انستيتو روانپزشكى تهرانموختگان انستيتو روانپزشكى تهرانآآ  دانشدانش  توزيعتوزيع

  127127    13891389--9090  ييتحصيلتحصيل    دانشـگاه در سالدانشـگاه در سال  ييدانشجويان خارجدانشجويان خارج  آمارآمار

  127127    مقدمهمقدمه

  127127    شاغل به تحصيلشاغل به تحصيل  ييدانشجويان خارجدانشجويان خارج--الفالف

  131131    شدهشده  پذيرفتهپذيرفته  ييدانشجويان خارجدانشجويان خارج  --بب

  132132  آموختگان غير ايرانىآموختگان غير ايرانى  دانشدانش  --جج

  133133    13891389دانشـــگاه در سال دانشـــگاه در سال   ييطالعات و توسعه آموزش علوم پزشـكطالعات و توسعه آموزش علوم پزشـكمركز ممركز م  عملكردعملكرد

  134134    ييابابييگزارش عملكرد مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در حوزه ارزشگزارش عملكرد مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در حوزه ارزش  خالصهخالصه

  134134    ريزىريزى  موزش دانشگاه در حوزه برنامهموزش دانشگاه در حوزه برنامهگزارش عملكرد مركز مطالعات و توسعه آگزارش عملكرد مركز مطالعات و توسعه آ  خالصهخالصه

  135135    از راه دور و مداوم اينترنتىاز راه دور و مداوم اينترنتىوزش وزش واحد آمواحد آم  ييگزارش عملكرد اجرايگزارش عملكرد اجراي  خالصهخالصه

  135135    واحد پژوهشواحد پژوهش  ييييگزارش عملكرد اجراگزارش عملكرد اجرا  خالصهخالصه

  136136    واحد آموزش استادواحد آموزش استاد  ييييگزارش عملكرد اجراگزارش عملكرد اجرا  خالصهخالصه

  137137    ييآموزشآموزش  ييهاها  و جشنوارهو جشنواره  ييدانش پژوهدانش پژوه  رخانهرخانهييدبدب  ييييگزارش عملكرد اجراگزارش عملكرد اجرا  خالصهخالصه

  138138    هاي آموزشيهاي آموزشي  انجام گرفته در حيطه جشنوارهانجام گرفته در حيطه جشنواره  فعاليتهايفعاليتهاي

  138138    دانشگاهدانشگاه  ييمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك  ييفعاليتهافعاليتها  يريرساسا

  138138  كشوركشور  ييمراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكمراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك  ييبندبند  آخرين رتبهآخرين رتبه  نتيجهنتيجه

    

سوم:پژوهشسوم:پژوهشفصلفصل
  140140  هاي پژوهشيهاي پژوهشي  افتخارات معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه  در ارزشيابي فعاليتافتخارات معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه  در ارزشيابي فعاليت

  143143  دانشگاهدانشگاه  اعضاي هيأت علمي پژوهشياعضاي هيأت علمي پژوهشي

  143143  پژوهشي دانشگاه بر حسب مرتبه علمي و به تفكيك جنسيتپژوهشي دانشگاه بر حسب مرتبه علمي و به تفكيك جنسيت  هيأت علميهيأت علمي  توزيعتوزيع

  144144  هيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب مدرك تحصيلي و به تفكيك جنسيتهيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب مدرك تحصيلي و به تفكيك جنسيت  توزيعتوزيع

  144144  پژوهشي دانشگاه بر حسب نوع استخدام و به تفكيك جنسيتپژوهشي دانشگاه بر حسب نوع استخدام و به تفكيك جنسيت  هيأت علميهيأت علمي  توزيعتوزيع

  145145  گاه بر حسب نوع استخدام و به تفكيك واحد محل خدمتگاه بر حسب نوع استخدام و به تفكيك واحد محل خدمتپژوهشي دانشپژوهشي دانش  هيأت علميهيأت علمي  توزيعتوزيع

  146146  كاركنان بخش ستادي معاونت تحقيقات و فناوري  و واحدهاي تابعهكاركنان بخش ستادي معاونت تحقيقات و فناوري  و واحدهاي تابعه

  147147  ها و واحدهاي تابعه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاهها و واحدهاي تابعه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه  مديريتمديريت

  148148  مديريت امور پژوهشيمديريت امور پژوهشي

  150150  كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاهكتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه

  151151  هاي دانشگاههاي دانشگاه  ل در كتابخانه مركزي و ساير كتابخانهل در كتابخانه مركزي و ساير كتابخانهكاركنان شاغكاركنان شاغ

  153153  هاي دانشجوييهاي دانشجويي  پايان نامهپايان نامه

  154154  مجالت دانشگاهمجالت دانشگاه  ءءمين منابع الكترونيك و ارتقامين منابع الكترونيك و ارتقاأأتت  يتيتمديرمدير

  154154    كتابخانه ديجيتال دانشگاهكتابخانه ديجيتال دانشگاه  ييالكترونيكالكترونيك  استفاده از منابعاستفاده از منابع  ميزانميزان

  155155  دانشگاهدانشگاه  ييمجالت علممجالت علم

  157157  دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتيدفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي

  158158  وزارت بهداشت از عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشگاه وزارت بهداشت از عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشگاه 13891389نتايج ارزشيابي سال نتايج ارزشيابي سال 

  159159  دانشگاهدانشگاه  ىىنتايج ارزشيابى داخلى مراكز تحقيقاتنتايج ارزشيابى داخلى مراكز تحقيقات  --11

  159159  گروه اول: مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجهگروه اول: مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه

  159159  الف: با زمينه فعاليت بالينىالف: با زمينه فعاليت بالينى

  159159  ب: با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكىب: با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكى

  160160  سال فعاليت رسميسال فعاليت رسمي  33گروه دوم: مراكز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از گروه دوم: مراكز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از 

  160160  الف: با زمينه فعاليت بالينىالف: با زمينه فعاليت بالينى

  160160  ب: با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكىب: با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكى

  161161  سال فعاليت رسميسال فعاليت رسمي  33تا تا   11گروه سوم: مراكز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با گروه سوم: مراكز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با 

  161161  الف: با زمينه فعاليت بالينىالف: با زمينه فعاليت بالينى

  161161  ب: با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكىب: با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكى
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  162162  گروه چهارم:مراكز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با كمـتر از يك سال  فعاليت رسميگروه چهارم:مراكز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با كمـتر از يك سال  فعاليت رسمي

  162162  الف: با زمينه فعاليت بالينىالف: با زمينه فعاليت بالينى

  162162  ب: با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكىب: با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكى

  163163  حقيقاتي دانشگاه در كل كشورحقيقاتي دانشگاه در كل كشورنتايج ارزشيابي مراكز تنتايج ارزشيابي مراكز ت  --22

  165165  دفتر همكاري دانشگاه با صنعت و جامعهدفتر همكاري دانشگاه با صنعت و جامعه

  166166  13891389هاي علمي دانشجويان  در سال هاي علمي دانشجويان  در سال   مركز پژوهشمركز پژوهش

  166166  مركزمركز  ىىهاها  مهمترين فعاليتمهمترين فعاليت

  166166  افتخارات مركزافتخارات مركز

  167167  هاى برگزار شدههاى برگزار شده  كارگاهكارگاه

  169169  هاى پژوهشىهاى پژوهشى  مقاالت و طرحمقاالت و طرح

  169169  ى علمى دانشجويىى علمى دانشجويىهاها  هاى فعال در مركز پژوهشهاى فعال در مركز پژوهش  انجمنانجمن  ..11

  170170  هاى داخل كشورهاى داخل كشور  مقاالت ارائه شده در همايشمقاالت ارائه شده در همايش  ..22

  170170  هاى خارج كشورهاى خارج كشور  مقاالت ارائه شده در همايشمقاالت ارائه شده در همايش  ..33

  170170  هاى علمى دانشجويىهاى علمى دانشجويى  هاى پژوهشى مركز پژوهشهاى پژوهشى مركز پژوهش  طرحطرح  ..44

  171171  13891389اداره انتشارات و علم سنجي دانشگاه در سال اداره انتشارات و علم سنجي دانشگاه در سال 

  171171  13891389آمار كتاب در سال آمار كتاب در سال 

  172172  آمار مقاالتآمار مقاالت

  173173  ىىاا  مار خدمات مشاورهمار خدمات مشاورهآآ

  173173  هاها  آمار كارگاهآمار كارگاه

  174174  13891389مراكز توسعه تحقيقات باليني دانشگاه در سال مراكز توسعه تحقيقات باليني دانشگاه در سال 

  175175  سعه تحقيقات باليني مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره(سعه تحقيقات باليني مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره(مركز تومركز تو  ..11

  177177  مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان اميراعلممركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان اميراعلم  ..22

  180180  مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان دكتر شريعتيمركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان دكتر شريعتي  ..33

  182182  مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان سينامركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان سينا  ..44

  183183  مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان فيروزگرمركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان فيروزگر  ..55

  184184  13891389اي پنج مركز توسعه تحقيقات باليني دانشگاه طي سال اي پنج مركز توسعه تحقيقات باليني دانشگاه طي سال   مار مقايسهمار مقايسهآآ

    

  چهارم:درمانچهارم:درمانفصلفصل

  188188  ««13891389سال سال »»علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى تهرانعلوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى تهران  هاى وابسته به دانشگاههاى وابسته به دانشگاه  آمار خدمات بسترى بيمارستانآمار خدمات بسترى بيمارستان

  188188  تعاريف و مفاهيمتعاريف و مفاهيم

  188188  هاها  تعريف شاخصتعريف شاخص

  189189  هاها  فرمول شاخصفرمول شاخص

  190190  نتايج و بررسىنتايج و بررسى      ىى  الصهالصهخخ

  191191    درصد تخت روز اشغالىدرصد تخت روز اشغالى

  192192  متوسط روز بسترىمتوسط روز بسترى

  193193  درصد سزارين به كل زايماندرصد سزارين به كل زايمان

  249249  13891389سال سال در در هاى وابسته به دانشگاه هاى وابسته به دانشگاه   كلينيك(بيمارستانكلينيك(بيمارستان    آمار خدمات سرپايى )درمانگاه، كلينيك و پلىآمار خدمات سرپايى )درمانگاه، كلينيك و پلى

  249249  تعاريف و مفاهيمتعاريف و مفاهيم

  250250  13891389هاى تحت پوشش دانشگاه در سال هاى تحت پوشش دانشگاه در سال   بيمارستانبيمارستانهاى هاى   توزيع خدمات پزشكى درمانگاهتوزيع خدمات پزشكى درمانگاه

  252252  13891389هاى تحت پوشش دانشگاه در سال هاى تحت پوشش دانشگاه در سال   هاى بيمارستانهاى بيمارستان  توزيع خدمات پيراپزشكى درمانگاهتوزيع خدمات پيراپزشكى درمانگاه

  253253  13891389هاى تحت پوشش دانشگاه  در سال هاى تحت پوشش دانشگاه  در سال   خدمات ارائه شده در واحد تصويربردارى بيمارستانخدمات ارائه شده در واحد تصويربردارى بيمارستان

  254254  13891389مارستان در سال مارستان در سال ها به تفكيك بيها به تفكيك بي  توزيع مراجعين به درمانگاهتوزيع مراجعين به درمانگاه

  256256  13891389در سال در سال   هاى تحت پوشش دانشگاههاى تحت پوشش دانشگاه  هاى بيمارستانهاى بيمارستان  توزيع خدمات پزشكى و مراجعين به درمانگاهتوزيع خدمات پزشكى و مراجعين به درمانگاه

  257257  13891389تحت پوشش دانشگاه در سال  تحت پوشش دانشگاه در سال    هاىهاى  هاى بيمارستانهاى بيمارستان  توزيع خدمات پيراپزشكى و مراجعين به درمانگاهتوزيع خدمات پيراپزشكى و مراجعين به درمانگاه

  258258  13891389هاى حت پوشش دانشگاه در سال هاى حت پوشش دانشگاه در سال   رستانرستانهاى بيماهاى بيما  توزيع مراجعين به اورژانس درمانگاهتوزيع مراجعين به اورژانس درمانگاه
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  259259  13891389هاى تحت پوشش دانشگاه در سال هاى تحت پوشش دانشگاه در سال   توزيع مراجعين سرپايى و بسترى به پاراكلينيك بيمارستانتوزيع مراجعين سرپايى و بسترى به پاراكلينيك بيمارستان

  290290  13891389شناسى بيمارستان بهارلو در سال شناسى بيمارستان بهارلو در سال   آمار آزمايشگاه سمآمار آزمايشگاه سم

  261261  13891389اه علوم پزشكي تهران سال اه علوم پزشكي تهران سال جداول آمار مراجعين درمانگاه هاي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگجداول آمار مراجعين درمانگاه هاي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگ

  339339          13891389در سال در سال   هاى تابعه دانشگاههاى تابعه دانشگاه  شدگان دربيمارستانشدگان دربيمارستان  گزارش آمارى فوتگزارش آمارى فوت

  339339  كليات آمار فوت شدگانكليات آمار فوت شدگان

  340340  13891389هاى سال هاى سال   وضعيت فوت شدگان در ماهوضعيت فوت شدگان در ماه

  341341  اى تعداد فوت شدگاناى تعداد فوت شدگان  آمار مقايسهآمار مقايسه

  345345  موجود در منطقه تحت پوشش دانشگاهموجود در منطقه تحت پوشش دانشگاه  ييهاها  رى و توانبخشى( و داروخانهرى و توانبخشى( و داروخانهدرمانى)آزمايشگاه، مراكز پرتونگادرمانى)آزمايشگاه، مراكز پرتونگا  واحدهاى تشخيصىواحدهاى تشخيصى

    

  پنجم:بهداشتپنجم:بهداشتفصلفصل

  348348  پيشگفتارپيشگفتار

  349349  13891389هاى بهداشت و درمان دانشگاه)اسالمشهر، رى و جنوب(در سال هاى بهداشت و درمان دانشگاه)اسالمشهر، رى و جنوب(در سال   شبكهشبكه

  350350  13891389تهران در سال تهران در سال   ييدانشگاه علوم پزشكدانشگاه علوم پزشك  ييدرماندرمان  ييمراكز بهداشمراكز بهداش

  350350  شهرى و روستايىشهرى و روستايى  ييدرماندرمان  ييمراكز بهداشتمراكز بهداشتآمار مراجعين سرپايى آمار مراجعين سرپايى 

  353511  ييو روستايو روستاي  ييشهرشهر  ييدرماندرمان  ييدر مراكز بهداشتدر مراكز بهداشت  ييآمار مراجعين به پزشك عمومآمار مراجعين به پزشك عموم

  352352  ييو روستايو روستاي  ييشهرشهر  ييدرماندرمان  ييآمار مراجعين به دندانپزشك در مراكز بهداشتآمار مراجعين به دندانپزشك در مراكز بهداشت

  353353  ييشهرشهر  ييدرماندرمان  ييآمار مراجعين به متخصص اطفال در مراكز بهداشتآمار مراجعين به متخصص اطفال در مراكز بهداشت

  354354  ييشهرشهر  ييدرماندرمان  ييبه متخصص زنان و زايمان در مراكز بهداشتبه متخصص زنان و زايمان در مراكز بهداشت  آمار مراجعينآمار مراجعين

  355355  ييشهرشهر  ييدرماندرمان  ييآمار مراجعين به متخصص پوست و مو در مراكز بهداشتآمار مراجعين به متخصص پوست و مو در مراكز بهداشت

  356356  ييو روستايو روستاي  ييشهرشهر  ييدرماندرمان  ييآمار مراجعين به ماما در مراكز بهداشتآمار مراجعين به ماما در مراكز بهداشت

    

  ششم:غذاوداروششم:غذاوداروفصلفصل

  358358  معاونت غذا و دارومعاونت غذا و دارو  يياهم كاركردهااهم كاركردها

  360360  13813899سال سال   دردر  لكرد معاونت غذا و دارولكرد معاونت غذا و داروعمعم

  360360  ييو بهداشتو بهداشت  ييآرايشآرايش  ،،ييالف( مديريت نظارت بر مواد غذايالف( مديريت نظارت بر مواد غذاي

  362362  ييو بهداشتو بهداشت  ييآرايشآرايش  ،،ييكنترل مواد غذايكنترل مواد غذاي  ييب( مديريت آزمايشگاههاب( مديريت آزمايشگاهها

  365365  و مواد مخدرو مواد مخدر  ييييج( مديريت نظارت بر امور داروج( مديريت نظارت بر امور دارو

    

  برنامهبرنامهوامكاناتفوقوامكاناتفوقییفصلهفتم:كاركنان،تسهيالترفاهفصلهفتم:كاركنان،تسهيالترفاه

  368368  13891389در سال در سال   علمى دانشگاهعلمى دانشگاه  آمار كاركنان غير هيأتآمار كاركنان غير هيأت

  368368  مقدمهمقدمه

  369369  كليات مربوط به آمار كاركنان دانشگاهكليات مربوط به آمار كاركنان دانشگاه  --الفالف

  369369  تحصيلىتحصيلى    آمار كاركنان دانشگاه بر حسب مقطعآمار كاركنان دانشگاه بر حسب مقطع

  370370  استخداماستخدام  آمار كاركنان دانشگاه بر حسب نوع آمار كاركنان دانشگاه بر حسب نوع 

  370370  آمار كاركنان دانشگاه بر حسب محل خدمتآمار كاركنان دانشگاه بر حسب محل خدمت

  371371  استخداماستخدام    و به تفكيك نوعو به تفكيك نوع    كاركنان دانشگاه بر حسب مقطع تحصيلىكاركنان دانشگاه بر حسب مقطع تحصيلىآمار آمار 

  372372  تركيب سنى كاركنان به تفكيك جنسيتتركيب سنى كاركنان به تفكيك جنسيت

  373373  اى و باالتر به تفكيك رشته تحصيلىاى و باالتر به تفكيك رشته تحصيلى  آمار كاركنان داراى مدرك دكتراى حرفهآمار كاركنان داراى مدرك دكتراى حرفه

  373744  ((درمانى و پشتيبانىدرمانى و پشتيبانى--ستادى، بهداشتىستادى، بهداشتى))بندى كاركنان دانشگاه در سه گروه اصلى بندى كاركنان دانشگاه در سه گروه اصلى   دستهدسته

  376376  تعاريف مربوط به طبقه بندى مشاغل دانشگاهتعاريف مربوط به طبقه بندى مشاغل دانشگاه

  376376  آمار كاركنان دانشگاه بر اساس رسته شغلىآمار كاركنان دانشگاه بر اساس رسته شغلى

  377377  آمار كاركنان دانشگاه بر اساس رسته شغلى و مقطع تحصيلىآمار كاركنان دانشگاه بر اساس رسته شغلى و مقطع تحصيلى

  378378  درمانىدرمانى  ––آمار كاركنان شاغل در رسته شغلى بهداشتى آمار كاركنان شاغل در رسته شغلى بهداشتى 

  380380  آمار كاركنان شاغل در رسته شغلى آموزشى و فرهنگىآمار كاركنان شاغل در رسته شغلى آموزشى و فرهنگى

  381381  مار كاركنان شاغل در رسته شغلى ادارى و مالىمار كاركنان شاغل در رسته شغلى ادارى و مالىآآ

  382382  آمار كاركنان شاغل در رسته شغلى امور اجتماعىآمار كاركنان شاغل در رسته شغلى امور اجتماعى

  383383  آمار كاركنان شاغل در رسته شغلى خدماتآمار كاركنان شاغل در رسته شغلى خدمات
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  383383  آمار كاركنان شاغل در رسته شغلى فناورى اطالعاتآمار كاركنان شاغل در رسته شغلى فناورى اطالعات

  384384  آمار كاركنان شاغل در رسته شغلى فنى و مهندسىآمار كاركنان شاغل در رسته شغلى فنى و مهندسى

  385385  در رسته كشاورزى و محيط زيستدر رسته كشاورزى و محيط زيست  آمار كاركنان شاغلآمار كاركنان شاغل

  385385  ها و ستاد مركزى دانشگاهها و ستاد مركزى دانشگاه  كاركنان شاغل در معاونتكاركنان شاغل در معاونت  --بب

  387387  ها و ستاد مركزى دانشگاه در سه گروه اصلىها و ستاد مركزى دانشگاه در سه گروه اصلى  بندى كاركنان شاغل در معاونتبندى كاركنان شاغل در معاونت  دستهدسته

  387387  درمانى دانشگاهدرمانى دانشگاه  ––هاى بهداشتى هاى بهداشتى   كاركنان شاغل در شبكهكاركنان شاغل در شبكه

  389389  ى دولتىى دولتىهاها  ج: كاركنان مأمور در ساير دستگاهج: كاركنان مأمور در ساير دستگاه

  390390  هاى تابعه دانشگاههاى تابعه دانشگاه  د: آمار كاركنان شاغل در دانشكدهد: آمار كاركنان شاغل در دانشكده

  391391  ذ: آمار كاركنان شاغل در بيمارستانهاذ: آمار كاركنان شاغل در بيمارستانها

  394394  هاى دانشگاه بر حسب نوع استخدامهاى دانشگاه بر حسب نوع استخدام  كاركنان شاغل در بيمارستانكاركنان شاغل در بيمارستان

  395395  هاى دانشگاه بر حسب مقطع تحصيلىهاى دانشگاه بر حسب مقطع تحصيلى  كاركنان شاغل در بيمارستانكاركنان شاغل در بيمارستان

  398398  هاى دانشگاه در سه گروه اصلى هاى دانشگاه در سه گروه اصلى   در بيمارستاندر بيمارستانبندى كاركنان شاغل بندى كاركنان شاغل   گروهگروه

  399399  و: آمار كاركنان شاغل در مراكز تحقيقاتى مصوب دانشگاهو: آمار كاركنان شاغل در مراكز تحقيقاتى مصوب دانشگاه

  400400  كاركنان شاغل در مراكز تحقيقاتى مصوب دانشگاه بر حسب مقطع تحصيلىكاركنان شاغل در مراكز تحقيقاتى مصوب دانشگاه بر حسب مقطع تحصيلى

  401401  كاركنان شاغل در مراكز تحقيقاتى مصوب دانشگاه بر حسب نوع استخدامكاركنان شاغل در مراكز تحقيقاتى مصوب دانشگاه بر حسب نوع استخدام

  402402  ن شاغل در مراكز تحقيقاتى مصوب دانشگاه در سه گروه اصلى ن شاغل در مراكز تحقيقاتى مصوب دانشگاه در سه گروه اصلى بندى كاركنابندى كاركنا  گروهگروه

  402402  ه: كاركنان شاغل در ساير واحدهاه: كاركنان شاغل در ساير واحدها

  403403  كاركنان شاغل در ساير واحدها بر حسب مقطع تحصيلىكاركنان شاغل در ساير واحدها بر حسب مقطع تحصيلى

  403403  علمى شاغل در ساير واحدها بر حسب نوع استخدامعلمى شاغل در ساير واحدها بر حسب نوع استخدام  كاركنان غيرهيأتكاركنان غيرهيأت

  404404  كاركنان دانشگاهكاركنان دانشگاه  ييامور رفاهامور رفاه

  405405  ويژه كاركنانويژه كاركنان  يياقامتاقامتالف( اماكن الف( اماكن 

  406406  اداره رفاهاداره رفاه  ييهاها  ب( توافقنامهب( توافقنامه

  406406  ارائه شده به كاركنانارائه شده به كاركنان  ييج( خدمات رفاهج( خدمات رفاه

  406406  د( مسكن مهرد( مسكن مهر

    

يفصلفصل يهشتم:معاونتدانشجو   ىىهشتم:معاونتدانشجو

  408408  امور رفاهى دانشجويى)تحت سرپرستى معاونت دانشجويى(امور رفاهى دانشجويى)تحت سرپرستى معاونت دانشجويى(

  408408  پيشگفتار پيشگفتار 

  408408  مديريت امور دانشجويى   مديريت امور دانشجويى   

  408408  خوابگاههاخوابگاهها  مديريت امورمديريت امور

  408408  مركز بهداشت و درمان دانشجويىمركز بهداشت و درمان دانشجويى

  408408  مديريت امور فرهنگى و فوق برنامهمديريت امور فرهنگى و فوق برنامه

  409409  مركز مشاوره و راهنمايىى دانشجويانمركز مشاوره و راهنمايىى دانشجويان

  409409  مديريت تربيت بدنىمديريت تربيت بدنى

  410410  هاها  خوابگاهخوابگاه  --الف(الف(

  410410  هاى پسرانهاى پسران  خوابگاهخوابگاه

  414414  هاى دخترانهاى دختران  خوابگاهخوابگاه

  416416  هاى متأهلينهاى متأهلين  خوابگاهخوابگاه

  417417  انشجويىانشجويىهاى دهاى د  واموام  --ب(ب(

  418418  بيمه دانشجويىبيمه دانشجويى  --ه(ه(

  418418  هاى دانشجويىهاى دانشجويى  هاى خوابگاههاى خوابگاه  كتابخانهكتابخانه  --و(و(

  419419  امكانات ورزشى و تربيت بدنىامكانات ورزشى و تربيت بدنى  --ح(ح(

  423423  ساير فعاليتهاساير فعاليتها  --ط(ط(

  425425  اداره فرهنگى و امور اجتماعىاداره فرهنگى و امور اجتماعى

  427427  مديريت امور دانشجويىمديريت امور دانشجويى
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  نالمللوموزهتاريخعلومپزشكىنالمللوموزهتاريخعلومپزشكىييواموربواموربنشگاهىنشگاهىروابطداروابطدا،،فصلنهم:آماروفناورىاطالعات،روابطعمومىفصلنهم:آماروفناورىاطالعات،روابطعمومى
  430430  مديريت آمار و فناورى اطالعات دانشگاهمديريت آمار و فناورى اطالعات دانشگاه

  430430  اطالعاتاطالعات  ييحوزه فناورحوزه فناور  ييهاها  فعاليتفعاليت

  431431  وبوب  ييآمار صفحات جارآمار صفحات جار

  432432  ارتباطات و شبكه دانشگاهارتباطات و شبكه دانشگاه

  434434  ييو نرم افزارو نرم افزار  ييصدور مجوز خريد سخت افزارصدور مجوز خريد سخت افزار

  435435  واحد آمارواحد آمار  ييهاها  فعاليتفعاليت

  436436  د سالنامه آمارى دانشگاهد سالنامه آمارى دانشگاهتوليتولي

  437437  توليد شدهتوليد شده  ييآمارآمار  ييهاها  گزارشگزارش

  438438  ييآموزشآموزش  ييهاها  كارگاهكارگاه

  439439  13891389در سال در سال     دانشگاهدانشگاه  آمار و عملكرد روابط عمومى آمار و عملكرد روابط عمومى 

  441441  مهمترين اقدامات روابط عمومى دانشگاهمهمترين اقدامات روابط عمومى دانشگاه

  441441  هاى مختلف روابط عمومى دانشگاههاى مختلف روابط عمومى دانشگاه  عملكرد واحدها و بخشعملكرد واحدها و بخش

  442442    8989ط عمومى در سالط عمومى در سالهاى سايت روابهاى سايت رواب  اهم فعاليتاهم فعاليت

  442442  بازديد از اخبار به تفكيك محل بازديدبازديد از اخبار به تفكيك محل بازديد

  443443  دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاهدفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه

  445445  هاى دفتر ارتباط با دانش آموختگانهاى دفتر ارتباط با دانش آموختگان  مهمترين فعاليتمهمترين فعاليت

  446446  الملل و سمينارهاالملل و سمينارها  امور بينامور بين  مديريت روابط دانشگاهى،مديريت روابط دانشگاهى،

  446446  نگاهنگاه  ككييدانشگاه در دانشگاه در   ييارهاارهاننييالملل و سمالملل و سم  ننييامور بامور ب  ،،ييروابط دانشگاهروابط دانشگاه  ففييوظاوظا

  447447  نارهانارهاييروابط دانشگاهى، امور بين الملل و سمروابط دانشگاهى، امور بين الملل و سم  تتييشرح وظايف مديرشرح وظايف مدير

  447447  خارج از كشور )اعزام و مراجعت(خارج از كشور )اعزام و مراجعت(  ييهاها  ششييانجام امور مربوط به شركت اعضاى هيأت علمى و دانشجويان در هماانجام امور مربوط به شركت اعضاى هيأت علمى و دانشجويان در هما    --الفالف

  447447  هيأت علمى )اعزام و مراجعت(هيأت علمى )اعزام و مراجعت(فرصتهاى مطالعاتى اعضاى فرصتهاى مطالعاتى اعضاى   ييهاها  انجام امور مربوط به دورهانجام امور مربوط به دوره  --بب

  448448  بورس بلند مدت خارج كشور )اعزام و مراجعت(بورس بلند مدت خارج كشور )اعزام و مراجعت(  ييهاها  انجام امور مربوط به دورهانجام امور مربوط به دوره  --پپ

  448448  خارج كشور )اعزام و مراجعت(خارج كشور )اعزام و مراجعت(  ييللييبورس تكمبورس تكم  ييهاها  انجام امور مربوط به دورهانجام امور مربوط به دوره  --تت

  448448  صدور رواديد جهت كليه ميهمانان خارجى مدعو دانشگاهصدور رواديد جهت كليه ميهمانان خارجى مدعو دانشگاه--ثث

  448448  هاى علوم پزشكى تيپ يكهاى علوم پزشكى تيپ يك  هاى روابط بين الملل وزارت متبوع و دانشگاههاى روابط بين الملل وزارت متبوع و دانشگاه  مربوط به مكاتبات مديريتمربوط به مكاتبات مديريتانجام امور انجام امور   --جج

  449449  علوم پزشكى از طريق وب سايت دانشگاه علوم پزشكى از طريق وب سايت دانشگاه   ييهاها  دانشگاهدانشگاه  ررييها و سمينارهاى آتى ساها و سمينارهاى آتى سا  اطالع رسانى در خصوص كنگرهاطالع رسانى در خصوص كنگره  --چچ

  449449  خارج از دانشگاه و يا وزارت متبوع در هنگام عزيمت به تهرانخارج از دانشگاه و يا وزارت متبوع در هنگام عزيمت به تهران  ييهاها  ز سوى سازمانز سوى سازمانانجام امور مربوط به ميزبانى ميهمانان خارجى معرفى شده اانجام امور مربوط به ميزبانى ميهمانان خارجى معرفى شده ا--  حح

  449449  و بورس خارج از كشور از سوى وزارت متبوع و بورس خارج از كشور از سوى وزارت متبوع   ييفرصت مطالعاتفرصت مطالعات  ها،ها،  ششييپيگيرى و تهيه آمار درخواستى هماپيگيرى و تهيه آمار درخواستى هما  ––  خخ

  449449  تهيه كليه مكاتبات انگليسى تهيه كليه مكاتبات انگليسى   --دد  

  449449  رتبه بندى دانشگاه رتبه بندى دانشگاه   --ذذ

  449449  يياسالماسالم  ييكشورهاكشورها  ييعلوم پزشكعلوم پزشك  ييهاها  دانشگا هدانشگا ه  ييهاها  ييمكارمكارهه  رخانهرخانهييدبدب  --رر

  453453  ايرانايران  ييتاريخ علوم پزشكتاريخ علوم پزشك  موزهموزه

  454454  تخصصى موزهتخصصى موزه  كتابخانهكتابخانه

    

  دانشگاهعلومپزشكىتـهراندانشگاهعلومپزشكىتـهرانالمللالمللننییفصلدهم:پرديسبفصلدهم:پرديسب

  456456  الملل دانشگاهالملل دانشگاه  پرديس بينپرديس بين

  456456  آزمون جامع علوم پايه پرديس بين الملل دانشگاهآزمون جامع علوم پايه پرديس بين الملل دانشگاه--11

  457457  الكترونيكالكترونيك  پرتالپرتال  --22

  457457  الملل دانشگاهالملل دانشگاه  راه اندازى و بهره بردارى پرتال الكترونيك پرديس بينراه اندازى و بهره بردارى پرتال الكترونيك پرديس بين  معرفى، راهبردها و اهداف نصب، معرفى، راهبردها و اهداف نصب،   --22--11

  459459  هاو امكانات پرتال الكترونيك پرديس بين الملل دانشگاههاو امكانات پرتال الكترونيك پرديس بين الملل دانشگاه  قابليتقابليت  --22--22

  460460  الملل دانشگاهالملل دانشگاه  كترونيك پرديس بينكترونيك پرديس بينآمار تعداد بازديدكنندگان، بار مراجعه و كاربران فعال پورتال الآمار تعداد بازديدكنندگان، بار مراجعه و كاربران فعال پورتال ال  --22--33

  460460  امكانات رفاهى و خدمات دانشجويىامكانات رفاهى و خدمات دانشجويى--33

  462462  به تفكيك سه گروه متقاضى خدماتبه تفكيك سه گروه متقاضى خدمات  13891389وضعيت ثبت نام خدمات دانشجويى سال تحصيلى وضعيت ثبت نام خدمات دانشجويى سال تحصيلى --44
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  هاهاپيوستپيوست

  464464  مشاغل گروه بهداشتى درمانىمشاغل گروه بهداشتى درمانى  --11پيوستپيوست

  465465  مشاغل گروه پشتيبانىمشاغل گروه پشتيبانى  --22پيوستپيوست

  466466  غل گروه ستادىغل گروه ستادىمشامشا  --33پيوستپيوست

  467467  مشاغل گروه ستادىمشاغل گروه ستادى  --33ادامه پيوستادامه پيوست

  469469  رسته هاى ادارىرسته هاى ادارى  --44پيوست پيوست 
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  470470  ها(ها(  دادهداده  ىىاطالعات )فرابراطالعات )فرابر  ىىفناورفناور  رستهرسته  ..88
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