
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :يازدهمفصل 

 یستاد -یئاجرا یواحدها
 اتيبه شکا یيعملکرد و پاسخگو یابي، ارزیبازرس 

 جذب یيأت اجرايو ه یق و نظر دهيهسته تحق 

 دانشجويان یانضباط یشورا 

 هسته گزينش كاركنان 

 اطالعات یآمار و فناور 

 هيأت امنا 

 دانشگاه یشورا 

 هيأت رئيسه 
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 به شکايات یرد و پاسخگويعملک ی، ارزيابیبازرس
 

شکایت براي بررسی به مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسيدگی به شکایات واصل شد. این  135 درمجموع، 1395سال  در طول

، سایت سامد ریاست جمهوري و غيره به واحد بازرسی كل كشورشکایات از طریق مراجعه حضوري، ارجاع از سایر واحدها، سامانه 

 3مورد انصراف شاكی و  5رسيدگی منجر به پاسخ شد،  مورد 127شکایت دریافتی،  135. در این سال از اند شده ارسالانشگاه بازرسی د

 بودند. مرتبط ريغمورد 
 

 1395سال  طول به دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسيدگی به شکایات به تفکيک نحوه ارسال در شده ارسالهاي  شکوائيه -1-11جدول 

 فراوانی ه دریافتنحو

 5 واحدهاي داخلی ازارجاع 

 28 پست الکترونيک )ایميل(

 27 )فکس( دورنگار

 1 پست

 30 حضوري

 5 سامانه بازرسی كل كشور

 8 سامد

 31 ارجاع از واحدهاي خارجی

 135 جمع كل

 

 

 1395سال طول در  شده انجامکایات به تفکيک نوع اقدام به دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسيدگی به ش شده ارسالهاي  شکوائيه -2-11 جدول

 تعداد وضعيت شکوائيه

 127 شده داده پاسخ

 5 انصراف شاكی

 3 مرتبط ريغ

 135 جمع كل
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 جذب یيو هيأت اجرا یهسته تحقيق و نظر ده
  )كميته گزینش استاد و دانشجو()كميته گزینش استاد و دانشجو(

 دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهي:

 620ه دانشجویی در دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است كه از این تعداد پروند 1586، 1395سال طی 

در مقطع  شده یرفتهپذپرونده مربوط به دانشجویان  72در مقطع دستياري تخصصی پزشکی و  شده یرفتهپذپرونده مربوط به دانشجویان 

 .استبه شرح جدول ذیل  در این سال شده یبررسهاي دانشجویی  هسایر پروند تعدادپزشکی بوده است.  تخصص فوق
 

 1395 يها دانشگاه طی سال ینظر دهدر دبيرخانه هسته تحقيق و  شده یبررسهاي دانشجویی  تعداد پرونده -3-11جدول  

 شده یبررستعداد پرونده  موضوع ردیف

 620 در مقطع دستياري تخصصی پزشکی شده رفتهیپذدانشجویان  1

 54 در مقطع تخصصی دندانپزشکی شده رفتهیپذدانشجویان  2

 89 در مقطع تخصصی داروسازي شده پذیرفتهدانشجویان  3

 72 در مقطع فوق تخصصی پزشکی شده پذیرفتهدانشجویان  4

 181 در مقطع پی اچ دي شده پذیرفتهدانشجویان  5

 570 در مقطع كارشناسی ارشد شده پذیرفتهدانشجویان  6

 1586 شده هاي بررسی د كل پروندهتعدا
 

 دبيرخانه هيأت اجرايي جذب:

در دبيرخانه هيأت اجرایی جذب  علمی هيأتپرونده مربوط به جذب و تبدیل وضعيت استخدامی اساتيد و اعضاي  867، 1395سال طی 

 175، علمی هيأتجذب مشمولين تعهدات قانونی اعضاي  پرونده مربوط به 90دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است كه از این تعداد 

دانشگاه به رسمی آزمایشی  علمی هيأتمربوط به تبدیل وضعيت استخدامی اعضاي  پرونده 50االستخدام و  جدید علمی هيأتپرونده جذب 

 .استبه شرح جدول ذیل  شده بررسیهاي  سایر پرونده تعدادبوده است. 
 

 1395  در دبيرخانه هيأت اجرایی جذب دانشگاه طی سال شده یبررس علمی هيأتي اعضاي ها تعداد پرونده -4-11جدول 

 شده یبررسهاي  تعداد پرونده موضوع ردیف

 90 مشمول تعهدات قانونی علمی هيأتجذب عضو  1

 145 االستخدام از طریق فراخوان عمومی )پيمانی( جدید علمی هيأتجذب عضو  2

 175 تمدید استخدام پيمانی 3

 50 آزمایشی رسمیتغيير وضعيت استخدامی از پيمانی به  4

 26 قطعی رسمیبه  آزمایشی رسمیتغيير وضعيت استخدامی از  5

 10 به دانشگاه مأمور علمی هيأتجذب عضو  6

 6 بررسی پرونده متقاضيان انتقال به دانشگاه 7

 365 است شده ارسالی به این دبيرخانه ها كه براي بررس سایر دانشگاه علمی هيأتداوطلبان عضویت در  8

 867 شده بررسیهاي  تعداد كل پرونده

 نفر از افراد مشمول گذراندن تعهدات قانونی براي خدمت در كادر درمان نيز توسط دبيرخانه هيأت جذب بررسی شده است. 36در ضمن پرونده 
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 دانشجويان یانضباط یشورا
 

بوده است. همچنين تعداد  یدنظرتجد 9حکم بدوي و  23دانشجویان دانشگاه،  یانضباط، توسط شوراي 1395در سال  تعداد احکام صادره

مطرح و منجر به حکم  انضباطیدر شوراي  1395هایی كه در سال  نفر بود. تعداد پرونده 19، 1395جدید در سال  شده يلتشکهاي  پرونده

 است. شده ارائهاند به شرح جدول  نگردیده یا احکام صادره تعليق گردیده

 
 مطرح شده شوراي انضباطی هاي پروندهتعداد جلسات تعداد  -5-11جدول 

 جلسات بدوي جلسات تجدیدنظر

 تعداد جلسه هاي مطروحه تعداد پرونده تعداد جلسه هاي مطروحه تعداد پرونده

9 2 23 4 

 
 سوي شوراي انضباطیصالح از  مراجع ذي هاي استعالمپاسخگویی به  -6-11جدول 

 عنوان نفر

 صالح داخل دانشگاه مراجع ذي هاي استعالمپاسخگویی به  2356

 صالح خارج دانشگاه مراجع ذي هاي استعالمپاسخگویی به  206

 
 از سوي شوراي انضباطی شده پذیرفتهاخذ تعهد از دانشجویان  -7-11جدول 

 مقطع تحصيلی نفر

 كارشناسی ارشد 20

2 PH.D 

 خصصت 16

 
 ها )نفر( با شوراي انضباطی به تفکيک دانشکده التحصيل فارغدانشجویان  حساب تسویه -8-11جدول 

 پزشکی دندانپزشکی بهداشت پيراپزشکی داروسازي پرستاري و مامایی بخشی توان تغذیه سایر

13 59 118 169 36 253 363 164 724 

 

 انضباطی دانشجویان نامه شيوهو  نامه آیينجهت آشنایی با  ن جدیدالورودهاي آموزشی دانشجویا برگزاري كارگاه -9-11جدول 

 ردیف نام دانشکده تاریخ برگزاري در كارگاه كننده شركتتعداد نفرات 

 1 پرستاري و مامایی 3/8/95 73

 2 دندانپزشکی 15/8/95 57

 3 داروسازي 23/8/95 84

 4 بخشی توان 10/12/95 50
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 ننش كاركنايهسته گز
 

مشمولين ره( يو غ متعهدین خدمت ،سیالتدر حقپيمانی، قراردادي، روزمزد، خرید خدمت، ) غيررسمیداوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و همه 

با معرفی داوطلب استخدام از طرف كارگزینی یا واحدهاي اداري مشابه و تشکيل پرونده  دانشگاه هسته گزینش فعاليتباشند.  قانون گزینش می

 ،صالحيت اعتقادي، اخالقی و سياسی افراد مشمول قانون گزینش شود و یمفرم مشخصات فردي و ارائه مدارك الزم شروع ل يو پس از تکمگزینشی 

كه  توسط شوراي گزینش دانشگاه تشکيل شده استجلسه  205 ،1395سال  یط رد.يگ یقرار م یمورد بررسقبل از ورود تا زمان قطعيت استخدام 

 بوده است. هياول یمنف يرأ 49ه و يمثبت اول يرأ 3781ن جلسات یحاصل ا

 
 1394 سالنش كاركنان دانشگاه در یهسته گز هاي فعاليت -10-11جدول 

 هاي بررسی شده ه تعداد پروند موضوع ردیف

 3868 هاي تشکيل شده پرونده 1

 3980 هاي تحقيق شده پرونده 2

 11053 هاي تحقيق شده فرم 3

 529 هاي نيابتی ه پروند 4

 798 هاي نيابتی هاي تحقيق پرونده فرم 5

 985 هاي استعالم شده پرونده 6

 2720 هاي انجام شده مجموع استعالم 7

 1216 هاي اوليه انجام شده مصاحبه 8

 310 مصاحبه یا مذاكره ارشادي 9

 3781 آراء مثبت اوليه ابالغ شده 10

 49 آراء منفی اوليه ابالغ شده 11

 1 اول تجدیدنظرآراء مثبت پس از  12

 48 اول تجدیدنظرآراء منفی پس از  13

 25 آراء مثبت پس از تجدیدنظر دوم 14

 23 دوم تجدیدنظرآراء منفی پس از  15

 205 جلسات تشکيل شده شوراي گزینش 16
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 اطالعات یفناورآمار و 
 

 نتيجه ارزيابي عملکرد در برنامه عملياتي وزارت بهداشت:
كه توسط وزارت بهداشت اعالم گردیده است، مدیریت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه علوم پزشکی تهران در بين  1395ماهه سال  9در ارزیابی عملکرد 

ها توسط  دانشگاههر حوزه از  1395براي ارزیابی عملکرد ساالنه سال  شده اعالمگردیده است. رتبه  حائز رتبه اولهاي علوم پزشکی كشور  كليه دانشگاه

 وزارت بهداشت، اعالم گردیده است.

 :يسنج وبگزارش 
اقدام به  ي )مرداد سال بعد(،و جوالماه(  )ديژانویه  هاي ماه پایانو هر سال  دردو بار  است cybermetricكه زیرمجموعه مؤسسه  سایت وبومتریکس

 یسنج وب جهانی بندي كند. در آخرین رتبه دنيا می از كشورهاي مختلفزش عالی سسه آموؤدانشگاه و م 22000بيش از  تیسا وببندي  ارزیابی و رتبه

را  قاره آسيا 49و رتبه  478 يرتبه جهانكشوري و  نخسترتبه براي سومين ارزیابی متوالی، سسه آموزش عالی داخلی ؤم 331 انيدر م، دانشگاه

زیر روند تغييرات  جدولبه خود اختصاص داد. در كشور هاي  دانشگاهرا در بين تمامی  خسترتبه ن ،دانشگاهبندي سایت  كسب نمود. بر اساس نتایج این رتبه

 است. شده ارائه( 2017 هیژانو) 1395سال ماه  ( تا دي2007 هیژانو) 1385سال  ماهمردادسنجی از  بندي وب رتبه جهانی دانشگاه در نظام رتبه
 

 ي(الديم 2017) 1395سال ي( تا الديم 2006) 1385سال بندي وبومتریک از  نظام رتبه روند تغييرات رتبه جهانی دانشگاه در -11-11 جدول

 رتبه كشوري رتبه جهانی ماه سال

 3 2548 جوالي 2006

2007 
 3 2470 ژانویه

 2 2301 جوالي

2008 
 2 2233 ژانویه

 4 2132 جوالي

2009 
 3 1793 ژانویه

 3 1135 جوالي

2010 
 2 1266 ژانویه

 2 1182 يجوال

2011 
 3 1011 ژانویه

 3 1037 جوالي

2012 
 2 668 ژانویه

 2 656 جوالي

2013 
 2 612 ژانویه

 2 784 جوالي

2014 
 2 615 ژانویه

 2 422 جوالي

2015 
 2 385 ژانویه

 1 364 جوالي

2016 
 1 433 ژانویه

 2 439 جوالي

 1 478 ژانویه 2017
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 دانشگاه با پايگاه مركزي:اي واحدهاي  شبکه اتارتباط
 

 1395سال  پایان اي بين واحدهاي دانشگاه و پایگاه مركزي در ارتباط شبکه چگونگی -12-11جدول 

 اي نوع ارتباط شبکه نام مركز ردیف اي نوع ارتباط شبکه نام مركز ردیف

 فيبر نوري دانشکده پيراپزشکی 37 سيم بی امور مالی )اسکندري( 1

 فيبر نوري دانشکده طب سنتی )خيابان سرپرست( 38 فيبر نوري رل موادآزمایشگاه كنت 2

 سيم فيبر نوري و بی شناسی رژیمدانشکده علوم تغذیه و  39 فيبر نوري آزمایشگاه مركزي 3

 سيم بی روابط عمومی دانشگاه 40 فيبر نوري ساختمان پيراپزشکی )ایتاليا( 4

 فيبر نوري ساختمان شفا 41 سيم بیبر نوري و في  مجتمع بيمارستانی امام خمينی )ره( 5

 فيبر نوري ساختمان طب كار 42 سيم بی بيمارستان اميراعلم 6

 فيبر نوري شریعتی(غدد )پژوهشگاه  43 فيبر نوري آرش جامع بانوانبيمارستان  7

 سيم بی شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر 44 سيم فيبر نوري و بی بيمارستان بهارلو 8

 سيم مگابيت و بی 2اینترانت  شبکه بهداشت و درمان شهر ري 45 فيبر نوري مارستان بهرامیبي 9

 فيبر نوري كتابخانه مركزي 46 فيبر نوري بيمارستان یاس 10

 cat6كابل  هاي شبانه دانشگاه مركز آموزش دوره 47 فيبر نوري بيمارستان رازي 11

 cat6كابل  مركز بهداشت جنوب 48 سيم فيبر نوري و بی بيمارستان روزبه 12

 فيبر نوري هاي سالمت )ساختمان گل( مركز پژوهش 49 سيم فيبر نوري و بی بيمارستان سينا 13

 فيبر نوري مركز تحقيقات پزشکی ورزشی 50 فيبر نوري بيمارستان ضيائيان 14

 وريفيبر ن مركز تحقيقات پوست و جزام 51 سيم فيبر نوري و بی بيمارستان فارابی 15

 مگابيت 2اینترانت  مركز تحقيقات تروماي بيمارستان سينا 52 فيبر نوري بيمارستان مركز قلب تهران 16

 سيم فيبر نوري و بی مركز تحقيقات ضایعات نخاعی 53 فيبر نوري بيمارستان مروستی 17

 فيبر نوري يسممركز تحقيقات غدد و متابول 54 سيم بی الملل دانشگاه )ساختمان مظفر( پردیس بين 18

 فيبر نوري مركز تحقيقات گوارش و كبد 55 سيم بی خوابگاه )شاهد( 19

 فيبر نوري زیست محيطمركز تحقيقات  56 فيبر نوري الملل دانشگاه، ساختمان پور سينا پردیس بين 20

 فيبر نوري مركز تحقيقات هماتولوژي 57 سيم بی پژوهشکده غدد 21

 سيم بی هاي دانشگاه مركز توسعه سياست 58 سيم بی حکمت سراي طب )هروي( 22

 فيبر نوري مركز رشد استعدادهاي درخشان 59 سيم بی 1خوابگاه حجت دوست  23

 سيم بی هاي داروئی مركز رشد فرآورده 60 سيم بی 2خوابگاه حجت دوست  24

 فيبر نوري مركز طبی كودكان 61 سيم بی خوابگاه كالج 25

 سيم بی مركز ملی مطالعات اعتياد 62 سيم بی شيرازيخوابگاه ميرزاي  26

 فيبر نوري مركز رشد استعدادهاي درخشان 63 سيم بی داروخانه سيزده آبان 27

 فيبر نوري مركز مطالعات و توسعه آموزش 64 سيم بیفيبر نوري و  دانشکده پرستاري 28

 سيم بی معاونت بهداشت 65 سيم بیفيبر نوري و  بخشی تواندانشکده  29

 سيم بی الملل معاونت بين 66 سيم مگابيت و بی 2اینترانت  الملل دانشکده داروسازي پردیس بين 30

 فيبر نوري معاونت دانشجویی 67 سيم بیفيبر اختصاصی و  دانشکده دندانپزشکی )اميرآباد( 31

 فيبر نوري نت درمانمعاو 68 مگابيت 2سيم و اینترانت  بی الملل دانشکده دندانپزشکی پردیس بين 32

 فيبر نوري معاونت غذا و دارو 69 سيم بی خوابگاه كالج )وصال( 33

 مگابيت 10اینترانت  موزه ملی تاریخ پزشکی 70 فيبر نوري هاي نوین پزشکی دانشکده فناوري 34

 فيبر نوري آبان( 13داروخانه ایثار ) 35
 فيبر نوري مؤسسه ملی تحقيقات سالمت 71

 سيم فيبر نوري و بی مجازيدانشکده  36
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 :افزار سختافزار و  نرم مجوز خريد و عقد قرارداد

اي واحدهاي مختلف  افزاري محيط دانشگاه و صدور مجوز براي عقد قرارداد و خدمات رایانه  افزار و نرم كارشناسی و صدور مجوز خرید سخت

 بوده است. 13-11، به شرح جدول 1395سال طول دانشگاه در 

 
 

 1395سال طول در ( ویروس آنتیو  افزار نرمافزار،  )سخت صادرشدهخرید مجوزهاي ها و  كل درخواست -13-11جدول 

 تعداد موضوع

 هاي دریافتی درخواست

 139 افزار سختخرید 

 3 افزار نرمخرید 

 39 ویروس آنتیخرید 

 140 (افزار سختو  افزار نرم) صادرشدهكل مجوزهاي 

 147 افتی فناوري اطالعاتقراردادهاي دری

 89 فناوري اطالعات تأیيدشدهقراردادهاي 

 62 قراردادهاي تأیيد نشده فناوري اطالعات و مشاوره

 11878 طبق مجوز شده يداریخر ویروس آنتیتعداد نسخه 

 

 1395طول سال واحدهاي تابعه دانشگاه در به تفکيک  (ویروس آنتیو  افزار نرم، افزار سخت) صادرشدهخرید مجوزهاي  ها و درخواست -14-11جدول 

 نام واحد

 درخواست

 صدور مجوز

 افزار سختخرید 

 صدور

 مجوز

 درخواست

 صدور مجوز

 افزار نرمخرید 

 صدور

 مجوز

 درخواست

 صدور مجوز

 ویروس آنتیخرید 

 تعداد

 نسخه

 ارسال عقد

 قرارداد

 تأیيد

 قرارداد

 /دیيتأ عدم

 مکاتبات

 ارشادي

 15 28 38 5210 12 0 0 41 42 ها بيمارستان

 5 2 8 90 1 0 0 5 5  پژوهشگاه/ پژوهشکده

 1 1 2 47 2 0 0 5 5 حوزه ریاست

 0 2 2 0 0 0 0 2 2 ها داروخانه

 20 18 38 3850 11 1 1 36 36 ها دانشکده

 1 3 4 950 3 0 0 14 14 مراكز بهداشتی

 4 4 8 331 4 0 0 7 7 مراكز تحقيقاتی

 0 0 0 50 2 0 0 1 1 مراكز رشد

 5 8 13 0 0 0 0 4 5 معاونت آموزشی

 1 6 7 0 0 1 1 4 4 الملل معاونت بين

 0 0 0 0 0 0 0 3 3 معاونت بهداشت

 0 2 2 0 0 0 0 5 5 معاونت تحقيقات و فناوري

 3 8 11 750 1 1 1 1 1 يزیر برنامهمعاونت توسعه و 

 0 1 1 250 1 0 0 4 4 معاونت دانشجویی

 3 4 7 150 1 0 0 3 3 معاونت درمان

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

 3 2 5 0 0 0 0 0 0 سسه ملی تحقيقات سالمتؤم

 62 89 147 11878 39 3 3 137 139 مجموع
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 ارائه خدمات پست الکترونيك:
 

 1395سال كنندگان از نشانی پست الکترونيک دانشگاه در پایان  تعداد استفاده -15-11جدول 

 عنوان سرور پست الکترونيک

هاي  تعداد نشانی

 یافته ختصاصا

 )نفر / شناسه(

Sina  5714 (علمی هيأت)نشانی الکترونيک اداري و اعضاي 

Farabi )2202 )ویژه كارمندان و كارشناسان دانشگاه 

Razi ویژ( ،ه دانشجویان ارشدMPH ،Ph.D)5860 ، دستياران 

Student )2289 )ویژه دانشجویان مقطع دكتراي عمومی، كاردانی و كارشناسی 

alumnus  1163 (آموختگان دانش)ویژه 

 17201 مجموع

 

 :مکاتبات اداري )اتوماسيون(
 1395تا پایان سال  هاي اطالعاتی مرتبط با اتوماسيون اداري دانشگاه حجم بانک -16-11جدول 

 تیگابايگ 5/960 ها پرسنلی سایر زیرسيستم بانک اطالعاتی مکاتبات و

 

 1395تا  1386در اتوماسيون اداري دانشگاه از سال  شده ثبتهاي  و پيام ها نویس پيشها،  حجم نامه -17-11جدول 

 موضوع
 سال

 كلجمع 
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

 ها حجم نامه
18 

 گيگابایت

68/81 

 گيگابایت

02/116 

 گيگابایت

05/161 

 گيگابایت

53/297 

 گيگابایت

23/389 

 گيگابایت

54/272 

 گيگابایت

26/224 

 گيگابایت

42/98 

 گيگابایت

78/273 

 گيگابایت

886/1 

 ترابایت

 - ها نویس حجم پيش
6 

 مگابایت

4 

 مگابایت

393 

 مگابایت

18/263 

 گيگابایت

98/401 

 گيگابایت

83/336 

 گيگابایت

34/319 

 گيگابایت

05/87 

 گيگابایت

7/479 

 گيگابایت

83/1 

 ترابایت

 ها حجم پيام
6/1 

 گيگابایت

1/4 

 گيگابایت

1/2 

 گيگابایت

5/3 

 گيگابایت

4/5 

 گيگابایت

2/3 

 گيگابایت

3/2 

 گيگابایت

677 

 مگابایت

2/328 

 مگابایت

84 

 مگابایت

97/20 

 گيگابایت

 

 1395تا  1386هاي  در اتوماسيون اداري دانشگاه از سال شده ثبتهاي  داد نامهتع -18-11جدول 

 نوع نامه
 سال

 جمع كل
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

 2210945 299700 282687 274219 289438 357442 315752 213771 122152 51225 4559 هاي داخلی نامه

 1666495 183170 177766 181791 196971 240868 224453 165396 141096 107775 47209 هاي ارسالی نامه

 1050711 115999 110342 98091 108349 144760 139107 107512 85292 91193 50066 هاي دریافتی نامه

 

 1395ها تا پایان سال  ها و سمت كاربران، دپارتمان -19-11جدول 

 جمع كل *رفعاليغ فعال موضوع

 36347 7518 28829 تعداد كاربران

 3755 1183 2572 ها تعداد دپارتمان

 41610 10147 31493 ها تعداد سمت

 شده است. رفعاليغها به دالیلی مانند بازنشستگی، ترك خدمت، انتزاع دانشگاه ایران،  افرادي كه حساب كاربري آن -*
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 :در دانشگاه آمار
 از: اند عبارتر حوزه آمار هاي دانشگاه د اهم اقدامات و فعاليت

 1395در مردادماه سال  توليد و انتشار سالنامه آماري براي دهمين سال متوالی 

  ازجملهنشریه تحليلی و تخصصی  15توليد و انتشار بيش از: 
 

هااي دانشاگاهی تحات پوشاش      رساتان و سااالنه(، گازارش خادمات سارپایی بيما     ماهه ششهاي دانشگاهی ]تحت پوشش دانشگاه[ ) گزارش خدمات بستري بيمارستان

و سااالنه(، گازارش    ماهاه  شاش تحت پوشش منطقه جغرافياایی دانشاگاه )   غيردانشگاهیهاي  و ساالنه(، گزارش خدمات بستري و سرپایی بيمارستان ماهه ششدانشگاه )

التحصايل(،   ، فاارغ شاده  پذیرفتاه جویان )شااغل باه تحصايل،    دانشا  گازارش  ،علمای  هياأت و ساالنه(، گزارش اعضاي  ماهه ششهاي دانشگاه ) در بيمارستان شدگان فوت

 الملل. هاي بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه بين اي تعداد پزشک و مراجعين سرپایی در شبکه گزارش دانشجویان خارجی، گزارش مقایسه

حاوي اطالعات  سالنامه آماري درج و در قالب سالنامه دهمين، تهيه و توليد شد كه در هاي دیگري با همکاري واحدهاي تابعه دانشگاه موارد، گزارشعالوه بر این 

 از: اند عبارتارتقاء جایگاه آمار در دانشگاه  منظور بههاي انجام شده  انتشار یافت. اهم اقدامات و فعاليت 1394 سال

 مارستانی با حضور همکاران واحد آمار و مدارك پزشکی معاونت درمان هاي آمار بي اندیشی جهت بازبينی، بررسی و ویرایش فرم برگزاري جلسات هم

 دانشگاه

  دانشگاه با حضور معاون محترم  رئيسه هيأتبه اعضاي محترم  شده ارائه هاي گزارشبيمارستانی و  هاي شاخصبرگزاري جلسات مشترك بررسی آمار و

 حوزه و كارشناسان دو درمان و مدیر آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 دانشگاه از  رئيسه هيأت اي دوره( آمار فعاليت بيمارستانی براي هر بيمارستان جهت ارائه در بازدیدهاي 1395لغایت  1391ساله ) 5هاي  تهيه گزارش

 بيمارستان

  بازدیدهاي حضوري جهت سيستمی نمودن نظام ثبت آمار فعاليت بيمارستانی(HIS با حضور همکاران )IT 

 

 

 1395توسط مدیریت آمار و فناوري اطالعات طی سال  برگزارشدههاي  رهدو -20-11جدول 

 كنندگان تعداد شركت نوع مخاطبين تعداد ساعت نحوه برگزاري نام دوره ردیف

 (3و  2و  1) افزار سختمبانی  1
 سامانه آكادمی )آموزش كاركنان

 در محيط یادگيري الکترونيکی(
 - كارشناسان آمار و رایانه 75

2 Network+ نفر 20 كارشناسان رایانه 30 كارگاه 

3 CCNA نفر 5 كارشناسان رایانه 30 كارگاه 

 نفر 120 ها كارشناسان معاونت آموزشی دانشکده 60 كارگاه آموزش سامانه سيپاد 4

5 Word نفر 22 كارشناسان آمار و مدارك پزشکی 8 كارگاه پيشرفته 

 نفر 170 اد مركزي دانشگاهكارشناسان ست 6 كارگاه اتوماسيون اداري 6

 نفر 20 دانشگاهی هاي بيمارستانكارشناسان  8 كارگاه هاي آمار بيمارستانی فرم 7

 نفر 16 غيردانشگاهی هاي بيمارستانكارشناسان  8 كارگاه هاي آمار بيمارستانی فرم 8



   

    1395سالنامه آماري دانشگاه در سال  

  ستادي -واحدهاي اجرائي : يازدهمفصل    
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهتهران،  یدرمان یبهداشتز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وراتهران، بلوار كش نشاني:

612 

 

 ءهيأت امنا
 

هاي علمی، فرهنگی، اجتمااعی   نفر از شخصيت 6دبير و  عنوان به، رئيس دانشگاه رئيس عنوان بهت امناي دانشگاه شامل وزیر بهداشت أتركيب اعضاي هي

العاده آن در مواقع ضاروري و   و جلسات فوق دو بارت امناي دانشگاه حداقل سالی يأجلسات ه شوند. كه با ابالغ ریاست محترم جمهوري تعيين می است

 شود. امنا تشکيل می هيأتاز اعضاي نفر  3بنا به تقاضاي رئيس دانشگاه و یا پيشنهاد حداقل 

 
 1395عملکرد هيأت امناي دانشگاه در سال  -21-11جدول 

 4 تعداد جلسات

 74 تعداد مصوبات

 

 

 
 دانشگاه یشورا

 

ها و  کدهؤساي دانشدانشگاه، ر سهيرئ أتيهكه تركيب آن شامل اعضاي  استگيري در مورد مسائل دانشگاه  شوراي دانشگاه یکی دیگر از اركان تصميم

 گردد. تشکيل می بار کیهر سه ماه  مشاورین رئيس دانشگاه است كه جلسات آن معموالً
 

 1395عملکرد شوراي دانشگاه در سال  -22-11جدول 

 6 تعداد جلسات

 49 تعداد مصوبات

 

 

 رئيسه هيأت
 

و مشاورین رئيس دانشگاه است كه مسائل جاري روز دانشگاه شامل رئيس دانشگاه، معاونين، رئيس دانشکده پزشکی  سهيرئ أتيهتركيب اعضاي 

 نظارت دارند. ها بر آندانشگاه را پيگيري نموده و 
 

 1395دانشگاه در سال  سهيرئ أتيهعملکرد  -23-11جدول 

 39 تعداد جلسات

 207 تعداد مصوبات

 


