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 ستادي -يئواحدهاي اجرا
 اتيبه شکا ييعملکرد و پاسخگو يابي، ارزيبازرس 

 جذب ييأت اجرايو ه يق و نظر دهيهسته تحق 

 هسته گزينش كاركنان 

 آمار و فناوري اطالعات 

 هيأت امنا 

 شوراي دانشگاه 

 هيأت رئيسه 
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 اتيبه شكا ييپاسخگو عملكرد و يابي، ارزيبازرس
 

از طريق . اين شكايات شد واصلدانشگاه ی به شكايات يبه مديريت بازرسی، ارزيابی عملكرد و پاسخگوبازرسی  برايشكايت  309 ، در مجموع1392سال  طی

شكايت  309ين سال از در ا اند. شده به واحد بازرسی دانشگاه ارسال غيرهسايت سامد و  سامانه ملی رسيدگی به شكايات، واحدها، ساير مراجعه حضوري، ارجاع از

شكايت واصله، غير قابل بررسی ارزيابی شد. در اين سال به طور متوسط  46مورد هم در حال پيگيري بودند.  34مورد رسيدگی منجر به پاسخ شد و  225دريافتی به 

 روز براي رسيدگی به هر شكايت زمان سپري شد. 22

 

 1392سال  دربه شكايات به تفكيک نحوه ارسال  پاسخگويیی و ارسال شده به دفتر بازرس هاي شكوائيه -10-1جدول 

 مجموع شش ماهه دوم شش ماهه اول نحوه ارسال شكوائيه

 43 27 16 مراجعه حضوري

 11 11 0 سامانه ملی رسيدگی به شكايات

 49 49 0 سايت سامد رياست جمهوري

 99 30 69 ديگرهاي  ارجاع از واحد

 5 3 2 ارسال از طريق پست

 85 42 43 و تلفن رسال از طريق فكسا

 15 3 12 ارسال از طريق ايميل

 2 0 2 ساير

 309 165 144 مجموع

 
 

 1392سال  دربه شكايات به تفكيک نوع اقدامات انجام شده  پاسخگويیارسال شده به دفتر بازرسی و  هاي شكوائيه -10-2جدول 

 مجموع شش ماهه دوم شش ماهه اول نوع اقدامات انجام شده

 225 103 122 پاسخ داده شده

 34 20 14 در حال پيگيري

 4 3 1 انصراف شاكی

 46 39 7 غير قابل بررسی

 309 165 144 مجموع

 روز 22 به شكايات ئیمتوسط زمان پاسخگو
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 جذب  ييسته تحقيق و نظر دهي و هيأت اجراه
 )کميته گزينش استاد و دانشجو(

 

 :دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهي
به دانشجويان پذيرفته شده بود پرونده مربوط  523كه از اين تعداد  شددر دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهی دانشگاه بررسی  دانشجويیپرونده  1636، 1392سال طی 

بررسی شده  دانشجويیهاي  . ساير پروندهاختصاص داشتبه دانشجويان پذيرفته شده در مقطع فوق تخصص نيز  پرونده 84تياري تخصصی پزشكی و در مقطع دس

 باشد. می 10-3به شرح جدول  1391
  

 1392 يها بررسی شده در دبيرخانه هسته تحقيق و نظردهی دانشگاه طی سال دانشجويیهاي  تعداد پرونده -10-3جدول 
 تعداد  موضوع رديف

 523 دانشجويان پذيرفته شده در مقطع دستياري تخصصی پزشكی 1

 55 دانشجويان پذيرفته شده در مقطع تخصصی دندانپزشكی 2

 38 دانشجويان پذيرفته شده در مقطع تخصصی داروسازي 3

 84 دانشجويان پذيرفته شده در مقطع فوق تخصصی پزشكی 4

 Ph.D 424شده در مقطع دانشجويان پذيرفته  5

 512 دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسی ارشد 6

 1636 مجموع

 

 :جذب ييدبيرخانه هيأت اجرا
از اين  كه شدجذب دانشگاه بررسی  یيپرونده جذب و تبديل وضعيت استخدامی اساتيد و اعضاي هيأت علمی در دبيرخانه هيأت اجرامورد  945، 1392سال طی 

تبديل  نيز براي پرونده 70االستخدام و  جذب هيأت علمی جديدبه پرونده  85به جذب مشمولين تعهدات قانونی اعضاي هيأت علمی، بود پرونده مربوط  182تعداد 

 .بودوضعيت استخدامی اعضاي هيأت علمی دانشگاه 
 

 1392  خانه هسته تحقيق و نظر دهی دانشگاه طی سالهاي اعضاي هيأت علمی بررسی شده در دبير تعداد پرونده -10-4جدول 
 تعداد  موضوع رديف

 182 جذب عضو هيأت علمی مشمول تعهدات قانونی 1

 85 االستخدام از طريق فراخوان عمومی )پيمانی( جذب عضو هيأت علمی جديد 2

 46 تمديد استخدام پيمانی 3

 47 تغيير وضعيت استخدامی از پيمانی به رسمی آزمايشی 4

 23 تغيير وضعيت استخدامی از رسمی آزمايشی به رسمی قطعی 5

 3 پذيرفته شدگان بورسيه 6

 15 به دانشگاه مأمورعلمی  هيأتجذب عضو  7

 22 بررسی پرونده متقاضيان انتقال به دانشگاه 8

 522 ها داوطلبان عضويت در هيأت علمی ساير دانشگاهبررسی پرونده  9

 945 ي بررسی شدهها تعداد كل پرونده
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 نش کارکنان يهسته گز

 
مشمولين قانون  یره( همگيو غ متعهدين خدمت ،سيالتدر حقپيمانی، قراردادي، روزمزد، خريد خدمت، )داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غير رسمی 

ل يو پس از تكماز طرف كارگزينی يا واحدهاي اداري مشابه و تشكيل پرونده گزينشی  با معرفی داوطلب استخدام دانشگاه هسته گزينش فعاليتباشند.  گزينش می

قبل از ورود تا زمان قطعيت استخدام  ،صالحيت اعتقادي، اخالقی و سياسی افراد مشمول قانون گزينش شود و یمفرم مشخصات فردي و ارائه مدارك الزم شروع 

  رد.يگ یقرار م یمورد بررس

ر اطالعات به يه بوده است. ساياول یمنف يرأ 56ه و يمثبت اول يرأ 1221ن جلسات يكه حاصل ا، نمودهجلسه برگزار 146نش دانشگاه، يگز يرا، شو1392سال  یط

 است. 10-5شرح جدول 

 

 1392 تا 1389 يها نش كاركنان دانشگاه در ساليهسته گز هاي فعاليت -10-5جدول 

 موضوع رديف
 هاي بررسی شده ه تعداد پروند

 1392سال  1391سال  1390سال  1389سال 

 4010 7500 7385 3461 هاي تشكيل شده پرونده 1

 3795 6437 11503 4570 تحقيق شده يپرونده ها 2

 11700 18119 23006 2187 هاي تحقيق شده فرم 3

 576 871 1734 1365 هاي نيابتی ه پروند 4

 861 1395 3468 2383 هاي نيابتی هاي تحقيق پرونده فرم 5

 2140 3346 7385 3461 هاي استعالم شده پرونده 6

 1727 7221 13807 5973 هاي انجام شده مجموع استعالم 7

 1239 3306 4657 2062 هاي اوليه انجام شده مصاحبه 8

 536 621 116 37 مصاحبه يا مذاكره ارشادي 9

 1221 6456 6754 3619 مثبت اوليه ابالغ شده آراء 10

 56 473 268 177 منفی اوليه ابالغ شده راءآ 11

 35 117 153 95 نظر اول مثبت پس از تجديد آراء 12

 53 155 108 79 نظر اول منفی پس از تجديد آراء 13

 39 65 41 32 مثبت پس از تجديدنظر دوم آراء 14

 28 63 18 11 نظر دوم منفی پس از تجديد آراء 15

 146 190 227 174 نشجلسات تشكيل شده شوراي گزي 16
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 آمار و فناوري اطالعات
 دانشگاه:  شبكه

 1392شبكه دانشگاه در پايان سال و پهناي باند خصوصيات  -10-6جدول 
 مقدار عددي موضوع

 909 ها دامنهتعداد 

 450 (mbps) اينترنت ارسال و دريافت پهناي باند

 150 (mbps)اينترانت  ارسالی و دريافتپهناي باند 
  

  1392سال اي بين واحدهاي دانشگاه و پايگاه مركزي در  نوع ارتباط شبكه -10-13جدول 

 اي نوع ارتباط شبكه نام مركز رديف اي نوع ارتباط شبكه نام مركز رديف

 مگابيت 2اينترانت  بيمارستان ضيائيان 32 فيبر نوري آزمايشگاه كنترل مواد 1

 سيم مگابيت و بی 2اينترانت الملل ه داروسازي پرديس بيندانشكد 33 فيبر نوري آزمايشگاه مركزي 2

 سيم مگابيت و بی 2اينترانت  الملل دانشكده دندانپزشكی پرديس بين 34 فيبر نوري بيمارستان امام خمينی )ره( و انستيتو كانسر 3

 گابيتم 2اينترانت  شبكه بهداشت و درمان اسالمشهر 35 سيم فيبر نوري و بی بيمارستان بهارلو 4

 مگابيت 2اينترانت  شبكه بهداشت و درمان شهر ري 36 فيبر نوري بيمارستان مركز قلب تهران 5

 مگابيت 2اينترانت  مركز تحقيقات تروماي بيمارستان سينا 37 فيبر نوري الملل دانشگاه شعبه كيش پرديس بين 6

 سيم مگابيت و بی 2اينترانت  هاي داروئی رشد فرآورده مركز 38 فيبر نوري الملل دانشگاه، ساختمان پور سينا پرديس بين 7

 مگابيت 2اينترانت  موزه ملی تاريخ پزشكی 39 فيبر نوري پرديس مركزي )پورسينا( 8

 سيم بی امور مالی )اسكندري( 40 فيبر نوري داروخانه سيزده آبان 9

 سيم بی بيمارستان اميراعلم 41 فيبر نوري دانشكده پرستاري 10

 سيم بی بيمارستان روزبه 42 فيبر نوري نشكده دندانپزشكی )اميرآباد(دا 11

 سيم بی بيمارستان سينا 43 فيبر نوري دانشكده طب سنتی 12

 سيم بی بيمارستان فارابی 44 فيبر نوري هاي نوين پزشكی دانشكده فناوري 13

 سيم بی پژوهشكده غدد 45 سيم فيبر نوري و بی دانشكده مجازي 14

 سيم بی حكمت سراي طب )هروي( 46 فيبر نوري ختمان طب كارسا 15

 سيم بی خوابگاه فلسطين 47 فيبر نوري ساختمان گل 16

 سيم بی خوابگاه ميرزاي شيرازي 48 فيبر نوري مركز تحقيقات پزشكی ورزشی 17

 سيم بی دانشكده توانبخشی 49 فيبر نوري مركز تحقيقات پوست و جزام 18

 سيم بی دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسی 50 فيبر نوري غدد و متابوليسم مركز تحقيقات 19

 سيم بی درمانگاه بهشت 51 فيبر نوري مركز تحقيقات گوارش و كبد 20

 سيم بی روابط عمومی دانشگاه 52 فيبر نوري مركز تحقيقات محيط زيست 21

 سيم بی مت )ساختمان گل(هاي سال مركز پژوهش 53 فيبر نوري مركز تحقيقات هماتولوژي 22

 سيم بی مركز تحقيقات ضايعات نخاعی 54 فيبر نوري مركز رشد استعدادهاي درخشان 23

 سيم بی هاي دانشگاه مركز توسعه سياست 55 فيبر نوري مركز طبی كودكان 24

 سيم بی مركز ملی مطالعات اعتياد 56 فيبر نوري معاونت دانشجويی 25

 سيم بی مركز مطالعات توسعه انرژي )حجت دوست( 57 فيبر نوري معاونت غذا و دارو 26

 سيم بی معاونت بهداشت 58 فيبر نوري مؤسسه ملی تحقيقات سالمت 27

 سيم بی الملل معاونت بين 59 مگابيت 2اينترانت  بيمارستان آرش 28

 سيم بی معاونت درمان 60 مگابيت 2اينترانت  بيمارستان بهرامی 29

 cat6كابل  هاي شبانه دانشگاه مركز آموزش دوره 61 مگابيت 2اينترانت  رازي بيمارستان 30

 cat6كابل  مركز بهداشت جنوب 62 مگابيت 2اينترانت بيمارستان زنان )ميرزا كوچک خان( 31
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 :دانشگاهوب 
 1392سال روي وب سرور دانشگاه در د موجو Officeو  Acrobatتعداد مستندات  -10-7جدول 

 Zip Rar Pdf ساير مستندات آفيس Doc/.Docx Xls/Xlsx نداتپسوند مست

 100706 1318 3841 524 3391 56448 تعداد

 

 1392سال صفحات وب پويا موجود روي وب سرور دانشگاه در  -10-8جدول 

 تعداد پسوند

 Asp. 27629)مستندات معمولی( 

.Aspx (asp.Net) 15193 

php 498689 

Cfm (Cold fusion) 1230 
 

 1392سال دانشگاه در   تعداد پسوند صفحات وب موجود روي وب سرور -10-9جدول 
 تعداد پسوند صفحات جاري

.htm 52214 

.html 293274 

 345488 مجموع
 

 وب سنجي:
اقدام به ارزيابی و  ي )مرداد سال بعد(،و جوالماه(  )دييه ژانو هاي ماه پايانو هر سال  دردو بار باشد  می cybermetricكه زيرمجموعه مؤسسه  سايت وبومتريكس

 331 انيدر م، دانشگاه وب سنجی جهانی بندي كند. در آخرين رتبه دنيا می از كشورهاي مختلفسسه آموزش عالی ؤدانشگاه و م 22000بندي وب سايت بيش از  رتبه

را در بين تمامی  رتبه نخست ،دانشگاهبندي سايت  . بر اساس نتايج اين رتبهنمودرا كسب  615 يرتبه جهانسسه آموزش عالی داخلی رتبه دوم كشوري و ؤم

 هيژانو) 1385سال  ماهمرداداز  سنجی بندي وب دانشگاه در نظام رتبهجهانی روند تغييرات رتبه  زير نموداردر  به خود اختصاص داد.علوم پزشكی كشور هاي  دانشگاه

 ( ترسيم شده است.2014 هيژانو) 1392سال ماه  ( تا دي2007

 ي(الديم 2014) 1392سال ي( تا الديم 2006) 1385سال بندي وبومتريک از  روند تغييرات رتبه جهانی دانشگاه در نظام رتبه -10-1نمودار 
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 بر حسب عوامل اصلی تأثيرگذار 1392 تا پايان سال 1390  سال از هاي وب سنجی دانشگاه روند بهبود شاخص -10-11 جدول

 بازه زمانی

 سال[/ماه/]روز

 سايت دانشگاه تعداد صفحات وب

 Googleبازيابی شده توسط 

  PDFهاي تعداد فايل

 سايت دانشگاه وب

 Googleبازيابی شده توسط 

 و هشد منتشردر وب  كه مقاالتی

 ندا شتهدا ها مقاله ينا جاعاتیكهار 

(scholar) 

 يفايلها حجم تعداد كل

 سسترد قابل هشد يبند قالب

(Rich File) 

08/08/1390 306،000 12،000 18،600 12،000 

15/08/1390 317،000 12،600 18،600 15،376 

20/08/1390 330،000 13،200 18،700 15،969 

28/08/1390 345،000 13،600 18،200 16،381 

06/09/1390 382،000 13،800 18،400 16،917 

12/09/1391 1،380،000 36،700 25،300 45،138 

07/12/1391 1،560،000 42،200 34،900 48،504 

21/01/1392 1،720،000 40،700 36،700 45،725 

03/03/132 1،760،000 48،900 37،400 53،929 

08/04/1392 1،950،000 54،000 37،800 59،600 

31/04/1392 2،020،000 58،000 36،500 64،574 

03/06/1392 2،250،000 65،500 42،500 73،420 

13/07/1392 1،720،000 70،200 44،100 76،282 

22/08/1392 1،690،000 61،000 44،500 67،914 

2/10/1392 1،650،000 65،000 44،300 71،593 

15/11/1392 1،640،000 63،300 44،500 69،338 

 

 

 خدمات الكترونيك:
 

 1392سال پست الكترونيک دانشگاه در نشانی كنندگان از  استفاده تعداد -10-10جدول 
 يافته )نفر / شناسه( هاي اختصاص تعداد نشانی عنوان سرور

Sina 
 5060 ی(علم أتيه)نشانی الكترونيک اداري و  

Farabi  
 1879 )كارمندان و كارشناسان دانشگاه(

Razi 
 3441 ، دستياران(MPH ،Ph.D)دانشجويان ارشد،  

Student  
 1852 )دانشجويان مقطع دكتراي عمومی، كاردانی و كارشناسی(

Alumni  
 )دانش آموختگان(

527 

 12759 مجموع
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 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه
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 :افزارسخت افزار و نرم صدور مجوز 
كارشناسی و صدور مجوز ته است. در اين راستا،قرار گرفمديريت آمار و فناوري اطالعات بر عهده  افزارهاي يكپارچه در دانشگاه هدايت و نظارت بر استفاده از نرم

بوده  زير جدول، به شرح 1392در سال اي واحدهاي مختلف دانشگاه  محيط دانشگاه و صدور مجوز براي عقد قرارداد و خدمات رايانه يافزار  افزار و نرم خريد سخت

 است.

 1392ه در سال انواع مجوزهاي صادر شده به تفكيک واحدهاي تابعه دانشگا -10-12جدول 

 نام واحد رديف

 قرارداد آنتی ويروس نرم افزار سخت افزار

 درخواست

 مجوز

 صدور

 مجوز

 درخواست

 مجوز

 صدور

 مجوز

 درخواست

 خريد

 تعداد

 نسخه

 درخواست

 قرارداد

 تأييد

 قرارداد

 23 25 1121 6 35 35 61 61 هاي ستادي حوزه 1

 10 11 3253 10 4 4 47 47 ها دانشكده 2

         حوزه رياست 3

 4 6 420 7 0 0 19 19 ها، مراكز رشد و مراكز تحقيقاتی  پژوهشكده 4

 17 22 2502 10 1 1 47 47 ها بيمارستان 5

 0 0 450 2 0 0 7 7 مراكز بهداشتی 6

 0 0 35 1 0 0 0 0 مؤسسه ملی تحقيقات سالمت 7

 0 0 0 0 0 0 2 2 ها داروخانه 8

 54 64 7781 36 40 40 183 183 مجموع
 

 :مكاتبات اداري )اتوماسيون(
نامه دريافتی در اتوماسيون اداري دانشگاه به ثبت رسيد. بر اساس آمار ارائه شده، نسبت تعداد  108349نامه ارسالی و  196971نامه داخلی،  289438، 1389در سال 

 داشته است.هاي ارسالی در هر سال روند رو به رشدي  هاي داخلی به نامه نامه

 

 1392هاي اطالعاتی مرتبط با اتوماسيون اداري دانشگاه تا پايان سال  حجم بانک -10-14جدول 
 G 4/540 بانک اطالعاتی منابع انسانی

 G 8/519 ها بانک اطالعاتی مكاتبات و ساير زيرسيستم

 

 1392تا  1386هاي ثبت شده در اتوماسيون اداري دانشگاه از سال  ها و پيام ها، پيش نويس امهحجم ن -10-15جدول 

 موضوع
 سال

 جمع كل
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

 G 79 G 113 G 157 G 291 G 380 G 231 G 2/1 T 18 ها حجم نامه

 M 4 M 388 M 257 G 392 G 283 G 933 G 6 - ها حجم پيش نويس

 G 1/4 G 1/2 G 5/3 G 4/5 G 2/3 G 3/2 G 2/22 G 6/1 ها حجم پيام

 

 1392تا  1386هاي  هاي ثبت شده در اتوماسيون اداري دانشگاه از سال انواع نامه -10-16جدول 

 نوع نامه
 سال

 جمع كل
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

 1354339 289438 357442 315752 213771 122152 51225 4559 هاي داخلی نامه

 1123768 196971 240868 224453 165396 141096 107775 47209 هاي ارسالی نامه

 726279 108349 144760 139107 107512 85292 91193 50066 هاي دريافتی نامه



 هراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ت

 1392سالنامه آماري    ستادي-يئفصل دهم: واحدهاي اجرا

 ري اطالعات دانشگاهمديريت آمار و فناو
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 1392ها تا پايان سال  ها و سمت كاربران، دپارتمان -10-17جدول 

 جمع كل غير فعال فعال موضوع

 31279 7377 23902 كاربرانتعداد 

 3330 888 2442 ها دپارتمانتعداد 

 34422 7048 27374 ها سمتتعداد 

 غير فعال شده است. ،ها به داليلی مانند بازنشستگی، ترك خدمت، انتزاع دو دانشگاه ايران و تهران افرادي كه حساب كاربري آن 
 

 

 

 :آمار
 توليد و منتشر شد: توسط كارشناسان آمار دانشگاهبه شرح زير، عنوان گزارش تحليلی و تخصصی  15تابعه، ، با همكاري واحدهاي 1392طی سال 

 هاي دانشگاهی ]خدمات بستري[ تابعه دانشگاه )شش ماهه و ساالنه( گزارش فعاليت بيمارستان .1

 هاي دانشگاهی تحت پوشش دانشگاه )شش ماهه و ساالنه( گزارش خدمات سرپايی بيمارستان .2

 هاي غير دانشگاهی تحت پوشش منطقه جغرافيايی دانشگاه )شش ماهه و ساالنه( گزارش شش ماهه و ساالنه خدمات بستري و سرپايی بيمارستان .3

 هاي دانشگاه )شش ماهه و ساالنه( گزارش فوت شدگان در بيمارستان .4

 علمی   گزارش اعضاي هيأت .5

 التحصيل( گزارش دانشجويان )شاغل به تحصيل، پذيرفته شده، فارغ .6

 گزارش دانشجويان خارجی  .7

 هاي بهداشت و درمان اي تعداد پزشک و مراجعين سرپايی در شبكه گزارش مقايسه .8

 الملل دانشگاه علوم پزشكی تهران در عرصه بين .9

 ها و عملكرد معاونت بهداشت فعاليت .10

 ها و عملكرد معاونت غذا و دارو فعاليت .11

 ها و عملكرد معاونت پژوهشی فعاليت .12

 ها و عملكرد معاونت دانشجويی فعاليت .13

 ها و عملكرد واحدهاي ستادي اجرايی دانشگاه فعاليت .14

 امور رفاهی كاركنان .15

 

هاي ديگري با همكاري واحدهاي تابعه دانشگاه، تهيه و توليد شد كه در هفتمين سالنامه آماري دانشگاه درج و در قالب سالنامه انتشار  موارد، گزارشعالوه بر اين 

 يافت.

 

 



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  

 ستادي -يئفصل دهم: واحدهاي اجرا   1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
392 

 

 هيأت امنا
كه با  استهاي علمی، فرهنگی، اجتماعی  نفر از شخصيت 6دانشگاه شامل وزير بهداشت به عنوان رئيس، رئيس دانشگاه به عنوان دبير و  امنا هيأتتركيب اعضاي 

ضروري و بنا به تقاضاي رئيس دانشگاه و يا  العاده آن در مواقع بار و جلسات فوق دانشگاه حداقل سالی دو امناأت يجلسات ه شوند. ابالغ رئيس جمهور تعيين می

 شود.  تشكيل می امنا هيأتپيشنهاد حداقل سه نفر از اعضاي 

 

 1392دانشگاه در سال امناعملكرد هيأت  -10-18جدول 
 تعداد موضوع 

 جلسه عادي 1العاده و  جلسه فوق 2 جلسات

 مصوبه  36 مصوبات
هاي زيادي انجام شد وليی صورتجلسيه    تشكيل و بحث امنا هيأتجلسات متعددي در اين خصوص توسط اعضاي  1392هاي الزم از اوايل سال  به منظور انجام هماهنگی ه علوم پزشكی ايران از تهران،با توجه به انتزاع دانشگاالزم به ذكر است 

 و يا مصوبه خاصی در اين زمينه صادر و امضاء نشد.

 

 

 شوراي دانشگاه

ها و مشاورين  ساي دانشكدهؤرئيسه دانشگاه، ر هيأتكه تركيب آن شامل اعضاي  باشد میگيري در مورد مسائل دانشگاه  ز اركان تصميمشوراي دانشگاه يكی ديگر ا

 گردد.  هر دو ماه يكبار تشكيل میو جلسات آن معموالً رئيس دانشگاه است 
 

 1392عملكرد شوراي دانشگاه در سال -10-19جدول 
 تعداد موضوع

 لسه پنج ج جلسات

 مصوبه 23 مصوبات

 

 

 هيأت رئيسه
ها و مسائل جاري روز  برنامه يرئيسه دانشگاه شامل رئيس دانشگاه، معاونين، رئيس دانشكده پزشكی و مشاورين رئيس دانشگاه است كه اجرا هيأت ءتركيب اعضا

  ها نظارت دارند. دانشگاه را پيگيري نموده و برآن

 

  1392دانشگاه در سالت رئيسه أعملكرد هي -10-20جدول 
 تعداد موضوع

 جلسه  36 جلسات

 مصوبه 84 مصوبات

 


