
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 :نهمفصل 

 واحدهای ستادی دانشگاه
 دانشگاه روابط عمومی 

 الملل و سمينارها ، امور بينىمديريت روابط دانشگاه 

 در دانشگاه مقام معظم رهبری نهاد 

 به شکايات مديريت بازرسی، ارزيابی عملکرد و پاسخگويی 

 مديريت آمار و فناوری اطالعات 

 آموختگان دانشگاه دفتر ارتباط با دانش 

 و هيأت اجرايی جذب  هسته تحقيق و نظر دهی 

 هسته گزينش کارکنان دانشگاه 

 هيأت امنا، شورای دانشگاه و هيأت رئيسه 

 هيأت مميزه 

 موزه ملی تاريخ علوم پزشکی ايران 
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  دانشگاه ىروابط عموم آمار و عملكرد

 1390در سال 
 

پرداخته از اين طريق در پيشبرد محيط خود به تعامل برقراري ارتباط دو طرفه و مؤثر با عناصر درون و برون سازماني با كند تا با  مي تالشهر سازمان  در روابط عمومي

و اهداف ايف ظاي منطبق با و كه روابط عمومي آن سازمان، برنامه از پيش تعيين شده يافتاين تعامل زماني تحقق كامل خواهد  اما اهداف سازماني مشاركت نمايد.

  هاي الزم از سوي مديريت مجموعه ميسر خواهد شد. و حمايت مين نيازهاأاين امر با ت. خود داشته باشدسازمان 

است كه در آن عنصر زمان از اهميت بسزايي برخوردار است. آن سازمان در هاي انجام شده  موقع از فعاليته اطالع رساني بهينه و ب وظايف روابط عموميجمله از 

هاي جديد ارتباطات و  روش يريكارگ ؛ لذا بهسازد متمايز ميروابط عمومي سنتي  ازافزايش سرعت اطالع رساني عاملي است كه امروزه روابط عمومي مدرن را 

هاي مخاطبين و متناسب با زمان باشد. از آنجا كه سرعت تغييرات و  هتر خدمات، بايد منطبق بر نيازها و خواسته بهئهاي نوين اطالع رساني براي ارا استفاده از رسانه

هاي  متناسب با پيشرفت تجهيزات و امكانات روابط عمومي يروزرسان بهمين و أبيني، ت هاي اطالع رساني در دنياي امروزي باالست، پيش افزايش امكانات در سيستم

 كافي است.مين اعتبار و بودجه أمستلزم ت ضروريات بوده واز جديد 

مين منابع انساني، أاين توسعه بدون ت ورشد و توسعه دهد  هاي دانشگاه رو الزم است روابط عمومي دانشگاه ابعاد فعاليت خود را متناسب با سطح وسيع فعاليت از اين

ه راهكارهاي ائبايد با تحليل وضع موجود، تعيين نيازها، برآورد بودجه مورد نياز و ار؛ لذا واهد بودمورد نياز امكان پذير نخ هاي زيرساخت، تجهيزات و يفيزيك

 ريزي شده خود تالش كند. اجرايي، براي رسيدن به اهداف برنامه

 
 

 :دانشگاه ىعموم روابط هاى مختلف عملكرد واحدها و بخش

 به شرح زير بوده است: 1390سال هاي مختلف روابط عمومي دانشگاه طي  به طور كلي عملكرد واحدها و بخش

 

 مراسم مربوط به ستاد دانشگاه و همكاري در اجراي تعدادي از مراسم واحدها 25اجراي حدود  :ها و مراسم واحد مناسبت .1

  مراسم 130: بيش از ها واحد ارتباط با رسانه .2

 مجوز  316 :مجوزواحد صدور  .3

 تصاوير از مراسم  مجموعه 1898تهيه  :واحد سمعي و بصری .4

 عنوان خبر با همكاري مسئولين روابط عمومي واحدهاي تحت پوشش  7620تهيه  :د خبريواحد تول .5

 ويژه نامه و نصب نسخه الكترونيك آن در سايت 4شماره نشريه ندا و  6تهيه مطالب  :مجله ندا .6

 كارت دعوت  6 پوستر وطرح  41طرح استند،  25بنر،  10يپ،كل 15 تبليغات:واحد  .7

 هاي دانشگاه و ... سي، معرفي بخشيشامل اخبار فارسي، اخبار انگل :تيوب سا .8
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 :1390سال  در ىعموم روابط سايت ىها فعاليت اهم
 1390سال هاي سايت روابط عمومي دانشگاه در  اهم آمار و فعاليت -9-1جدول 

 تعداد موضوع رديف

 خبر 7620 شده خبر نصب تعداد 1

 مورد 34 تعداد خبر صوتي نصب شده در سايت 2

 مجموعه 2069 شده نصب عكس گالري تعداد 3

 14 شده ايجاد صفحات فرعي تعداد 4

 52 شده نصب اطالعيه تعداد 5

 شماره 6 سايت در شده نصب ندا نشريه تعداد 6

 5000 بيش از سايت در شده ايجاد هاي لينك تعداد 7

 ديبازد 14000000 تعداد بازديد از سايت 8

 1120000 تعداد صفحات بازديد شده 9

 مرتبه 500 ها از هر صفحهبازديد تعداد ميانگين 10

 10900000 اخبار بخش از بازديد 11

 2563 بازديد از گالري عكس 12

 2500000 تندرستي نداي بخش از بازديد 13

 695000بار جمعاً  10ميانگين هر كدام  به طور 69500 اخبار بخش جستجوي تعداد 14

 106100 تندرستي نداي بخش جستجوهاي تعداد 15

 128500 تعداد جستجوهاي عمومي 16

 نظر 35320 خبر مورد در نظرات تعداد 17
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 الملل و سمينارها، امور بينىمديريت روابط دانشگاه
در ساختمان دانشكده پزشكي به عنوان بخش كوچكي از معاونت پژوهشي دانشگاه فعاليت خود را در زمينه اعزام دانشجو  1367سال الملل از  روابط بين

ها،  به خارج از كشور تحت عنوان دوره فرصت مطالعاتي، دوره بورس كوتاه مدت )فلوشيپ(، دوره بورس بلند مدت، شركت و ارائه مقاله در همايش

با انتقال به ساختمان جديد و با گسترش امور محوله و  1374سال هاي تحصيلي آغاز كرده است. از  المللي و تأييديه ي و بينهاي داخل برگزاري همايش

الملل و  امور بين ،هاي داخل و خارج كشور، مديريت روابط بين دانشگاهي هاي جديد جهت برقراري هر چه بيشتر ارتباط با دانشگاه سياست يريكارگ به

هاي آموزشي  هاي صادره از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امور مربوط به مأموريت به طور مشخص و منسجم طبق آئين نامهسمينارها 

تحت نظارت مستقيم  1385ها و مراكز تحقيقاتي ادامه داد و از سال  نياز دانشكده بر حسبداخل و خارج كشور را با تشكيل شوراي بورس دانشگاه و 

المللي با انعقاد  هاي بين هاي مذكور نموده و در زمينه هايي و به تأييد هيأت رئيسه دانشگاه، اقدام به بسط فعاليت نشگاه، با تدوين دستورالعملرئيس دا

دهد. نشاني  ادامه مي ها و مراكز تحقيقاتي جهت نيل به چشم انداز دانشگاه عنوان ستادي براي دانشكده بهالمللي  هايي به گسترش ارتباطات بين تفاهم نامه

 باشد. مي iro@tums.ac.irو  http://iro.tums.ac.irگاه و پست الكترونيك اين مديريت  وب
 

 االملل و سميناره ها و اقدامات مديريت روابط دانشگاهي، امور بين فعاليت ينتر مهم
 در جداول زير به صورت خالصه ارائه شده است. 1390تا  1388سال هاي اين مديريت از  فعاليت نيتر مهم

 1390تا  1388سال الملل و سمينارها از  هاي مديريت روابط دانشگاهي، امور بين آمار فعاليت -9-2جدول 

 1390سال  1389سال  1388سال  موضوع

 8 6 7 فرصت مطالعاتي خارج كشور

 6 6 3 مأموريت آموزشي خارج كشور

 20 9 12 مأموريت آموزشي داخل كشور

 2 5 2 بورس بلند مدت داخل كشور

 - 6 4 بورس بلند مدت خارج كشور

 273 242 172 هاي خارج از كشور همايش

 10 17 28 هاي داخل كشور همايش

 33 41 27 بورس تكميلي دانشجويان

 1246 1456 644 هاي تحصيلي تأييديه

 12 16 15 ها كارگاه

 42 58 14 سمينارها

 38 72 30 ها كنفرانس

 13 20 13 هاي مدون برنامه
 

 هاي خارج از كشور بر اساس موقعيت دانشگاهي آمار شركت كنندگان در همايش -9-3جدول 

 موقعيت دانشگاهي
 تعداد شركت كنندگان

 1390سال  1389سال  1388سال 

 273 195 155 اعضاي هيأت علمي

 44 45 17 دانشجويان

 317 240 172 جمع
 

http://iro.tums.ac.ir/
mailto:iro@tums.ac.ir
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 هاي خارج از كشور در همايش توسط شركت كنندگانمقاالت نحوه ارائه آمار  -9-4جدول 

 1390 1389 1388 سال 

 پوستر سخنراني پوستر سخنراني پوستر سخنراني نحوه ارائه مقاله

 244 81 181 59 132 40 تعداد مقاله
  

 علمي يها شيهماسفرهاي انجام شده به كشورهاي واقع در قاره هاي مختلف جهان جهت شركت و ارائه مقاله در  -9-5ل جدو

 1390سال  1389سال  1388سال  قاره

 194 125 93 اروپا

 68 79 34 آسيا

 34 12 15 آمريكا

 - 9 8 آفريقا

 21 15 5 اقيانوسيه

 317 240 155 مجموع

 

 هاي خارج از كشور بر اساس دانشكده علمي و دانشجويان شركت كننده در همايش أتيهآمار تعداد اعضاي  -9 -6جدول 

 1390 1389سال  1388سال  دانشكده

 166 107 78 پزشكي

 63 44 34 بهداشت

 13 15 12 داروسازي

 13 8 8 دندانپزشكي

 26 10 13 پرستاري

 13 7 6 پيراپزشكي

 8 2 2 توانبخشي

 3 1 1 ي نوين پزشكيها يفناور

 2 - - مديريت و اطالع رساني پزشكي

 3 0 - مراكز تحقيقاتي

 7 1 1 موارد )بازنشستگان( ساير
 

 تعداد شركت كنندگان بر اساسهاي علمي برگزارشده داخل كشور  آمار برنامه -9-7جدول 

 نوع برنامه
 1390سال  1389سال  1388سال 

 تعداد شركت كنندگان تعداد برنامه تعداد شركت كنندگان تعداد برنامه كنندگان شركتتعداد  تعداد برنامه

 14500 42 14200 41 5720 14 سمينار

 11000 38 29500 72 6500 30 كنفرانس

 8000 10 16500 17 11500 28 همايش

 300 12 900 16 780 15 كارگاه
 

 : 1390سال المللي  های بين همايش
  23ر تعداد پوست ،8هاي ديابت : تعداد خالصه مقاالت  المللي تازه بينه چهارمين كنگر .1

 50هاي كودكان: تعداد خالصه مقاله  المللي بيماري بيست و سومين همايش بين .2
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 يمرتبه علمهاي خارج از كشور توسط اعضاي دانشگاه بر اساس  علمي شركت كننده در همايش أتيهآمار اعضاي  -9-8جدول 

 1390 سال 1389 سال 1388 سال هيأت علمي

 مرتبه علمي

 55 44 26 استاد

 84 68 55 دانشيار

 107 72 63 استاديار

 27 11 11 مربي
 

 التحصيالن دانشگاه هاي تحصيلي فارغ آمار صدور تأييديه -9-9جدول 

 1390 سال 1389 سال 1388 سال نوع خدمات

 174 145 50 استعالم از آموزش

 120 422 141 التحصيلي فارغصدور گواهي 

 804 911 644 هاي خارجي تكميل فرم

 700 656 305 بررسي مدارك

 181 123 67 متقاضيان و مراكز به طريق الكترونيك هاي الكترونيك دريافت و پاسخگويي به نامه

 

 1390 و 1389 و 1388هاي  هاي مطالعاتي ارائه شده طي سال ها و فرصت آمار بورس -9-10جدول 

 عنوان بورس

 1390سال  1389سال  1388سال 

 مدرك فرد دريافت كننده مدرك فرد دريافت كننده مدرك فرد دريافت كننده

 جمع پزشك كارشناسي ارشد جمع پزشك كارشناسي ارشد جمع پزشك كارشناسي ارشد

 2 - 2 5 - 5 2 - 2 هاي داخلي بلندمدت بورس

 - - - 6 2 4 4 1 3 هاي خارجي بلندمدت بورس

 8 8 - 6 6 - 7 7 ت علميأهي از كشورفرصت مطالعاتي خارج 

 6 6 - 6 4 2 3 3 آموزشي خارج از كشور مأموريت 

 20 2 18 9 - 9 12 5 7 آموزشي داخل كشور  مأموريت

 تعداد دانشجويان اعزام شده جهت

 استفاده از بورس كوتاه مدت تكميلي خارج كشور
27 27 41 41 33 33 

 

 1390سال هاي داخلي و خارجي دانشگاه علوم پزشكي تهران در  نامه آمار تفاهم -9-11جدول 

 نوع تفاهم نامه
تعداد 

 ها نامه تفاهم
 هاي تعداد تفاهم نامه

 شده  امضاء
 طرف تفاهم يها سازمان ها نامه محور تفاهم

 يها سازمانو  ها ارگانبا 
 داخل کشور

2 2 
 الملل نیب MPHبرگزاري دوره 

 علمیهمکاري 

 الملل نیبدانشگاه و دانشکده روابط  الملل نیبروابط 
 وزارت امور خارجه

 مرکز تحقیقات نفرولوژي و بانک اعضاي ایرانیان

 يها سازمانو  ها ارگانبا 
 خارج کشور

 دانشگاه نوروساینس هانوفر آلمان مشترك علمي هاي همكاري 1 1
 دانشگاه رادبود هلندو  دانشگاه پکن چین
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 1390المللي سال  برقراری ارتباطات بين
 :  يالملل نيب يها انجمنعضويت در 

 ( International Association of Universityها ) المللي دانشگاه عضويت در انجمن بين -1

 (Federation of the Universities of the Islamic World م )جهان اسال هيدر اتحادعضويت  -2

 

 (ICMUN) های علوم پزشكي کشورهای اسالمي دانشگاهبرقراری شبكه 

 هاي داخلي  ارتباط با دانشگاه -1

 هاي خارجي  ارتباط با دانشگاه-2

سطح و در اين راستا جهت ارتقاي رتبه علمي دانشگاه در است   المللي ذيل همكاري نموده بين بندي رتبههاي  سيستم دانشگاه با الملل نيبمديريت روابط  1390 لدر سا

 جهاني پيشنهاداتي را ارائه نموده است.
 

 QS World University Rankings including 

 QS-APPLE (Asia Pacific Professional Leaders in Education) 

 QS-Middle east and Africa professional Leaders in Education 

 Thompson Reuters   

 Academic ranking of world universities (Shanghai Jiao Tong University) 

 University Ranking by Academic performance (URAP) 

 Scimago Institutions Rankings (SIR)  

 Webometrics  

 Essential Science Indicators (ESI)  

 ISC پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 

 Avicenna Directory for Medical Schools (WHO) 
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 1390و  1389های دانشگاه طي سالدر نهاد مقام معظم رهبری 
هاي  در راستاي ايجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به هدايت الهي و در راستاي تبيين ارزش مقام معظم رهبري ودستور  باها  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر ايجاد سازماني جديد براي  1372سال  هدانشگاهيان و بر اساس مصوبهاي ديني و اعتقادي دانشجويان و  اسالمي و تعميق آگاهي

نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي تهران هم مانند ساير وظايف  نيتر مهمشده است. له، بر اساس اهداف و وظايف معين تشكيل   تحقق منويات معظم

 باشد: وزش عالي به شرح زير ميها و مراكز آم دانشگاه

 هاي روحانيت در دانشگاه و اهتمام به تعظيم شعائر اسالمي و مراسم ديني انجام مسئوليت .1

 ها ها و هيئت اقامه نماز جماعت و امور مساجد در نماز خانه .2

 ه(و غيرماه مبارك رمضان، ماه محرم، ايام فاطميه )دعوت از روحانيون و مبلغين آگاه  .3

 غيرهمذهبي و  هاي سخنرانيامور مربوط به تبيين احكام شرعي و برگزاري مراسم و  .4

 (غيره انديشي و ميزگرد، مناظره و هم  ،و پاسخها )نشست، سخنراني، پرسش  برگزاري گردهمايي .5

 هاي ادبي و هنري ويژه موضوعات مذهبي برگزاري مسابقات فرهنگي و مذهبي و برنامه .6

 (غيره البالغه، صحيفه سجاديه و نهج) آموزشي متون ديني و معارف اسالميهاي  برگزاري كالس .7

 تدوين و انتشار نشريات و جزوات ديني .8

 مذهبي نوار خانهايجاد و تقويت كتابخانه و  .9

 برگزاري اردوهاي آموزشي، تربيتي و زيارتي .10

 اي هاي ديني، اخالقي، خانوادگي و ... به صورت حضوري و مكاتبه انجام مشاوره .11

 و غيره(حفظ، قرائت، مفاهيم، تفسير، شبي با قرآن ) هاي قرآني رگزاري برنامهب .12

 منكر از ينهمعروف و   به تبيين فرهنگ امر .13

 

باشد. آمار عملكرد نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي تهران، طي  در دسترس عالقمندان و مخاطبان مي http://nahad-tums.irگاه اين نهاد به نشاني  وب

 به شرح جدول زير بوده است. 1390و  1389هاي  سال
 1390و  1389هاي  آمار عملكرد نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال -9-12جدول 

 موضوع رديف
 تعداد در سال

1389 1390 

 70 45 مسابقات فرهنگي 1

 239 170 افراد برنده شده در مسابقات فرهنگي 2

 203 130 هاي آموزش متون ديني و معارف اسالمي كالس 3

 6700 4230 هاي آموزشي تعداد شركت كنندگان در كالس 4

 23 20 هاي برگزار شده نمايشگاه 5

 48 40 هاي توليد شده نامه ويژهعناوين نشريات و  6

 28000 24800 هاي منتشر شده نامه كل شمارگان نشريات و ويژه 7

 50 40 هاي انجام شده پژوهش 8

 61 50 تلخيص كتاب 9

 144 65 هاي آموزشي كارگاه 10

 3750 2250 گان در كارگاه شركت كنند 11

 255 195 مجموع ساعات برگزاري كارگاه 12
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 1390و  1389هاي  آمار عملكرد نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال -9-12 جدولادامه 

 موضوع رديف
 تعداد در سال

1389 1390 

 50 25 گردهمايي و نشست برگزار شده 13

 1840 1440 مراسم مذهبي 14

 42 70 اردوهاي زيارتي و سياحتي 15

 3260 6120 اردوهاي زيارتي و سياحتيافراد شركت كننده در  16

 426 280 هاي قرآني برگزار شده برنامه 17

 14450 8944 هاي قرآني  كننده در برنامه افراد شركت 18

 1250 840 هاي ديني مشاوره 19

 12 10 هاي آزاد انديشي برگزار شده كرسي 20

 1350 1110 هاي آزاد انديشي افراد شركت كننده در كرسي 21

 12 8 انديشي اساتيد هم 22

 2880 960 هاي هم انديشي  افراد شركت كننده در برنامه 23

 145 - هاي مجازي دانشجويي برگزار شده هاي فرهنگي انجام شده همراه با رسانه طرح 24

 1250 - هاي مجازي رسانه  افراد شركت كننده در برنامه 25

 18 15 هاي برگزار شده جهت ارتقاء ائمه جمعه طرح 26

 900 450 افراد شركت كننده در طرح ارتقاء ائمه جمعه 27

 69 25 ها ستاد اقامه نماز و تجهيز نمازخانهتعداد مراكز داراي  28

 39 15 هاي تجهيز شده نمازخانه 29

 10 7 چاپ كتاب 30

 20000 14000 تيراژ كتب چاپ شده 31

 340 120 تبليغات مذهبي طراحي شده 32

 640 400 مذهبي طرح شده تبليغات 33

 185 92 اساتيد طرح طبيب دوار 34

 3412 2425 تعداد افراد شركت كننده در طرح طبيب ادوار 35

 32 4 كارگاه آموزشي ويژه اساتيد 36

 2880 160 افراد شركت كننده در كارگاه آموزشي ويژه اساتيد 37

 140 100 ها مبلغ اعزام شده به خوابگاه 38

 12300 8400 شركت كننده در برنامه مبلغين به خوابگاهافراد  39

 4 1 اندازي سامانه الكترونيك راه 40

 27548 24800 افراد بازديد كننده از احكام پزشكي 41

 18452 11500 پرسش و پاسخ 14000افراد بازديد كننده از  42

 3700 3000 افراد بازديد كننده از مقاالت پژوهشي 43

 2420 1420 هاي دانشجويي حمايت از برنامههدايت،  44

 120000 20000 هاي دانشجويي افراد شركت كننده در برنامه 45

 50 30 مسابقات قرآني 46

 9800 3400 افراد شركت كننده در مسابقات قرآني 47

 185 87 برندگان مسابقات قرآني 48

 220 130 ها ساير فعاليت 49

 18200 3800 ها در ساير فعاليتتعداد افراد شركت كننده  50
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 بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دانشگاهمديريت 

 1390سال در 
 

هاي ستادي دانشگاه در محورهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي از واحدهاي  مديريت از ديگر يكي به عنوانارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات،  مديريت بازرسي،

  كند. فعاليت ميتابعه دانشگاه و پيگيري شكايات 

 يا واحدها، ارسال از طريق پست ساير از طريق مراجعه حضوري، ارجاع از. اين شكايات شكايت به واحد بازرسي دانشگاه ارسال شد 385 ، در مجموع1390سال طي 

 به واحد بازرسي مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات دانشگاه واصل شدند. ايميل و فاكس

 36/16شكايات واصل شده از نوع درماني و  درصد 71/25بوده است. همچنين مربوط به مسائل اداري  درصد 73/32با ميزان بيشترين سهم شكايات در اين سال 

ها  هاي دانشگاهي و سپس معاونت بيمارستان مربوط به درصد 10/56 ميزان بيشترين تعداد شكايات بادر ميان واحدهاي تابعه دانشگاه، اند.  با موضوع مالي بوده درصد

مورد نيز غيرقابل  23و  ،شكوائيه در حال پيگيري 31شكوائيه پاسخ داده شده،  327به  يارسالشكايت  385از ميان  در اين سال بوده است. درصد 51/13با ميزان 

 اطالعات بيشتر در قالب جدول ارائه شده است. مورد شاكي از شكايت خود انصراف داده است. 4بررسي است. همچنين در 

 
 1390سال به شكايات به تفكيك نحوه ارسال شكوائيه در  يپاسخ گوئشكوائيه ارسال شده به دفتر بازرسي و  -9-13جدول 

 ↓رصدد تعداد نحوه ارسال شكوائيه

 40/17 67 مراجعه حضوري

 51/53 206 ها ارجاع از واحد

 94/4 19 ارسال از طريق پست

 21/12 47 ارسال از طريق فكس

 87/9 38 ارسال از طريق ايميل

 08/2 8 متفرقه

 00/100 385 مجموع

 
 1390سال به شكايات به تفكيك نوع شكوائيه در  يپاسخ گوئشكوائيه ارسال شده به دفتر بازرسي و  -9-14جدول 

 ↓درصد تعداد نوع شكوائيه

 73/32 126 اداري

 71/25 99 درماني

 36/16 63 مالي

 21/12 47 مالي-اداري

 34/2 9 آموزشي

 78/0 3 دانشجويي

 30/1 5 بهداشتي

 57/8 33 ساير

 00/100 385 مجموع
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 1390سال به شكايات به تفكيك واحدهاي تابعه در  يپاسخ گوئشكوائيه ارسال شده به دفتر بازرسي و  -9-15جدول 

 ↓درصد تعداد واحدهاي تابعه دانشگاه

 51/13 52 ها معاونت

 01/7 27 ها دانشكده

 38/3 13 هاي بهداشتي درماني شبكه

 10/56 216 هاي دانشگاهي بيمارستان

 87/9 38 دانشگاهيهاي غير  بيمارستان

 13/10 39 ساير

 00/100 385 مجموع

 

 1390سال به شكايات به تفكيك نوع اقدامات انجام شده در  يپاسخ گوئشكوائيه ارسال شده به دفتر بازرسي و  -9-16جدول 

 ↓درصد تعداد نوع اقدامات انجام شده

 94/84 327 پاسخ داده شده

 05/8 31 در حال پيگيري

 04/1 4 انصراف شاكي

 97/5 23 غير قابل بررسي

 00/100 385 مجموع

 روز 27 متوسط زمان پاسخگويي به شكايات

 
 به شكايات دانشگاه يپاسخ گوئتعداد شكوائيه ارسال شده از ساير واحدها به دفتر بازرسي و  -9-17جدول 

 1390سال دهنده در  واحد ارجاعبه تفكيك 

 شكوائيهتعداد  واحد ارجاع دهنده

 149 وزارت بهداشت شبكه سامد رياست جمهوري

 41 بازرسي كل كشور و سامانه ملي شكايات

 14 مجموعه دانشگاه

 2 استانداري تهران

 206 كل

 

 1390 در سالهاي تابعه دانشگاه  به شكايات به تفكيك معاونت يپاسخ گوئتعداد شكوائيه ارسال شده به دفتر بازرسي و -9-18جدول 

 ↓درصد شكوائيهتعداد  معاونت

 23/44 23 توسعه منابع و نيروي انساني

 38/15 8 دانشجويي و فرهنگي

 38/15 8 آموزشي

 54/11 6 درمان

 77/5 3 تحقيقات و فناوري

 85/3 2 بهداشتي

 85/3 2 غذا و دارو

 00/100 52 مجموع

 



 واحدهای ستادی دانشگاه: نهمفصل 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

  1390سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

         stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكي تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه تهران، نشاني:
292 

 1390 در سالبه شكايات به تفكيك دانشكده  يپاسخ گوئتعداد شكوائيه ارسال شده به دفتر بازرسي و -9-19جدول 

 ↓درصد تعداد شكوائيه دانشكده

 52/18 5 پرستاري و مامائي

 52/18 5 بهداشت

 81/14 4 پزشكي

 11/11 3 پيراپزشكي

 11/11 3 دندانپزشكي

 41/7 2 كيش يالملل نيبپزشكي پرديس 

 41/7 2 توانبخشي

 41/7 2 مديريت

 70/3 1 واحد شبانه

 00/100 27 مجموع

 

 1390 در سالهاي دانشگاهي  به شكايات دانشگاه به تفكيك بيمارستان يپاسخ گوئشكوائيه ارسال شده به دفتر بازرسي و -9-20جدول 

 ↓درصد  هيتعداد شكوائ بيمارستان رديف

 06/18 39 امام خميني)ره( 1

 28/15 33 حضرت رسول اكرم)ص( 2

 65/10 23 دكتر شريعتي 3

 94/6 15 سينا 4

 48/6 14 بهارلو 5

 09/5 11 امير اعلم 6

 17/4 9 حضرت فاطمه )س( 7

 70/3 8 فيروزگر 8

 70/3 8 مركز طبي كودكان 9

 24/3 7 شفا يحيائيان 10

 78/2 6 ضيائيان 11

 78/2 6 قلب شهيد رجائي 12

 31/2 5 ياكبر آبادشهيد  13

 31/2 5 مركز قلب تهران 14

 85/1 4 حضرت علي اصغر 15

 85/1 4 حضرت وليعصر 16

 85/1 4 جامع زنان 17

 85/1 4 شهيد هاشمي نژاد 18

 39/1 3 روانپزشكي ايران 19

 39/1 3 شهيد مطهري 20

 93/0 2 روزبه 21

 46/0 1 انستيتو كانسر 22

 46/0 1 بهرامي 23

 46/0 1 فارابي 24

 00/100 216 مجموع
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 اطالعات دانشگاه ىمديريت آمار و فناور
ريزي و پيگيري مستمر اهداف  برنامه با توجه بهطي چند سال اخير نمايد.  مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه در دو حوزه فناوري اطالعات و آمار فعاليت مي

 است. هاي دانشگاه در اين عرصه توسعه قابل توجهي پيدا كرده  برداري از فناوري اطالعات، ظرفيت دانشگاه در زمينه بهره ي برايپيشرفت شگرفدانشگاه 

 نتايج وب سنجي: 
اقدام به ارزيابي و  ،)مرداد سال بعد( يجوالو ماه(  )ديژانويه  هاي ماه در پايانو هر سال  طيدو بار  باشد مي cybermetricكه زيرمجموعه مؤسسه  سايت وبومتريكس

ها و مراكز  دانشگاه سايت هر يك ازبندي،  كند. در اين نظام رتبه دنيا مي از كشورهاي مختلفسسه آموزش عالي ؤدانشگاه و م 12000بندي وب سايت بيش از  رتبه

هاي غني  فايلتعداد جاري،  صفحات وب تعداد، هاي آن زيرمجموعهبه سايت و شامل تعداد لينك دهندگان است كه وزني  چهار شاخص بر اساسآموزش عالي 

 باشد. معتبر ميمقاالت علمي چاپ شده در مجالت تعداد و  اطالعاتي

را كسب نموده  668 يجهانسسه آموزش عالي داخلي رتبه دوم كشوري و رتبه ؤم 331 انيمتهران در  دانشگاه علوم پزشكي وب سنجي جهاني بندي در آخرين رتبه

 به خود اختصاص داد. علوم پزشكي كشور هاي  دانشگاهرا در بين تمامي  رتبه نخستدانشگاه علوم پزشكي تهران بندي سايت  . بر اساس نتايج اين رتبهاست

 

 (2012)ژانويه  1390سال دانشگاه در   و رتبه webometricsنتايج وب سنجي  -9-21جدول 

 سال
 رتبه

 جهاني

 رتبه

 يكشور

 هاي در ميان دانشگاه رتبه

 علوم پزشكي 

 رتبه دانشگاه در شاخص

 صفحات وب اندازه 

 رتبه دانشگاه در شاخص

 مشاهده ديگران قابليت 

 رتبه دانشگاه در شاخص 

 فايل قابل دسترسي

 رتبه دانشگاه در شاخص

 ارجاعات ميزان 

 124 1149 2532 1146 1 2 668 2012ژانويه 

 

 

( ترسيم شده است. 2012 هيژانو) 1390سال ماه  ( تا دي2007 هيژانو) 1385سال  ماهمردادبندي وب سنجي از  در شكل زير روند تغييرات رتبه دانشگاه در نظام رتبه

 كاهش دهد. رتبه 1880ا توانسته است رتبه جهاني خود رها  ارتقاي شاخص ضمن در اين مدتشود، دانشگاه علوم پزشكي تهران  كه مشاهده مي طور همان
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 1111سال ( تا ی111یم 1111) 1111سال روند تغییرات رتبه جهانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظام رتبه بندی وبومتریک از  -1-1نمودار 

1(ی111یم 1111)

 2012های جهان در جوالی  دانشگاه دانشگاه در وب سنجيرتبه آخرين 

دانشگاه علوم پزشكي هاي قبلي تغيير كرده است؛  كه معيارهاي آن تا حدي نسبت به دوره 2012 جواليهاي جهان در  آخرين نسخه رتبه بندي وب سنجي دانشگاه در

دست  657 عالي رتبه جهانيسسه آموزش ؤم 12000موسسه آموزش عالي داخلي به رتبه دوم كشوري بعد از دانشگاه تهران و در ميان بيش از  530تهران در ميان 

 بندي به شرح جدول زير بوده است. رتبه پنج دانشگاه برتر كشور در اين رتبه .يافته است
 2012جوالي بندي جهاني  رتبه در پنج دانشگاه برتر كشور webometricsنتايج وب سنجي  -9-22جدول 

 دانشگاه رتبه جهاني رتبه كشوري
 رتبه در تعداد

 صفحات وب جاري 

 رتبه در تعداد 

 دهندگان لينك

 رتبه در تعداد 

 هاي غني اطالعاتي فايل

 رتبه در تعداد مقاالت 

 علمي چاپ شده در مجالت معتبر

 461 1594 837 1129 دانشگاه تهران 645 1

 658 449 1695 746 دانشگاه علوم پزشكي تهران 657 2

 636 1684 422 4572 دانشگاه صنعتي اميركبير 731 3

 1155 140 2184 693 دانشگاه فردوسي مشهد 742 4

 544 2656 1873 777 دانشگاه صنعتي شريف 978 5

 

 

 های حوزه فناوری اطالعات فعاليت
 

 خدمات الكترونيک: -1
  ساعت در ماه 65-45مديريت اتصال كاربران به شبكه اينترنت از طريق خطوط تلفن براي 

  الكترونيك دانشگاهي با قابليت دسترسي از هر نقطه از جهان براي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، كاركنان و واحدهاي اداري و ارائه خدمات استفاده از نشاني پست

 التحصيالن دانشگاه فارغ

 هاي الكترونيك پايش امنيتي خودكار شبكه براي نامه 

  در  اختيار گذاشتن فضاي شخصيBriefcase  هاي ايشان گذاري فايل براي اعضاي هيأت علمي جهت به اشتراك 

 هاي مختلف با حداقل محدوديت امكان برقراري اتصال به سايت 

 خدمات ميزباني:
 هاي پژوهشي دانشگاه ميزباني برنامه ويژه ثبت و پيگيري طرح 

 دامين 800هاي تحت پوشش به بيش از  ميزباني وب 

 شود. جويي در هزينه خريد سرورهاي فيزيكي مي ها، اين امر موجب صرفه سايت تفاده از آنها براي خدمات ميزباني وباستفاده از سرورهاي مجازي و اس 

 خدمات وب:
 بارگذاري وب سايت جديد دانشگاه با تكنيك جديد و امنيت باال 

  با آدرس در اختيار گذاشتن سايت ساز جديد دانشگاه با ميزباني نامحدود و دو زبان فارسي و انگليسيwww.tums.ac.ir  

  مديريت و ارتقاي سامانه مولتي مدياtums multimedia) به نشاني )http://media.tums.ac.ir 

 هاي پيمايشي دانشگاه به نشاني  مديريت و ارتقاي سامانه پژوهشhttp://survey.tums.ac.ir 

 خدمات زيرساخت ارتباطي:
  خط تلفن 340مديريت اتصال به شبكه دانشگاه با بيش از 

http://media.tums.ac.ir/
http://survey.tums.ac.ir/
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  ها آنامكان دسترسي و برقراري ارتباط با واحدهاي دانشگاه از طريق صفحات وب 

  شناسه  9000ارائهdial up 1390سال هاي مختلف اداري دانشگاه تا پايان  به افراد و قسمت 

 زيرساختي:خدمات 
  ثانيه برمگا بيت  1000 و 100مديريت ارتباط داخلي در شبكه دانشگاه با سرعت 

 هاي كاربردي اينترانتي و اينترنتي ها براي عملياتي نمودن برنامه ارتقاي زيرساخت 

 در ثانيه   تيمگاب 100سازي ارتباط اينترانت با پهناي باند  فراهم 
 

 بوده است.  صفحه Office ،28316و تعداد مستندات مجموعه  صفحه 86140بر روي سايت دانشگاه  Acrobat، تعداد مستندات 1390سال طي 
 

 1390سال روي وب سرور دانشگاه در د موجو Officeو  Acrobatتعداد مستندات  -9-23جدول 

 Zip Rar Pdf مجموع مستندات آفيس Doc/.Docx Xls/Xlsx pps/ppsx پسوند مستندات

 86140 2152 3179 28316 367 2594 25355 تعداد

 

 1390سال صفحات وب پويا موجود روي وب سرور دانشگاه در  -9-24جدول 

(asp  )مستندات معموليAsp. 28462 

.Aspx (asp.Net) 11870 

 php 84845( php)صفحات 

Cfm (Cold fusion) 48 

 آمار صفحات جاری وب:
صفحه با پسوند  81255و  htmصفحه با پسوند  36542است كه از اين تعداد،  بوده  صفحه 117797، 1390سال تعداد صفحات موجود روي وب سرور دانشگاه، در 

html اند.  بوده 
 1390سال دانشگاه در   تعداد پسوند صفحات وب موجود روي وب سرور -9-25جدول 

 درصد تعداد پسوند صفحات جاري

.htm 36620 50/28 

.html 91881 50/71 

 00/100 128501 مجموع
 

 1390سال يك دانشگاه در نكنندگان از سرورهاي پست الكترو آمار استفاده -9-26جدول 

 يافته )نفر يا شناسه( هاي اختصاص تعداد نشاني عنوان ميل سرور

Sina  4725 (يعلم أتيه)نشاني الكترونيك اداري و 

Razi  ،دانشجويان ارشد(MPH ،Ph.D)8226 ، دستياران 

Farabi )1641 )كارمندان و كارشناسان دانشگاه 

Student )1658 )دانشجويان مقطع دكتراي عمومي، كارداني و كارشناسي 

 268 دانش آموختگان

 16518 مجموع
 

 1390سال ها و پهناي باند شبكه دانشگاه در  ويژگي -9-27جدول 

 1390سال انتهاي  1390سال شروع  موضوع

 mb/s 335 mb/s 280 پهناي باند در اختيار
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 mb/s 335 mb/s 280 دريافت

 mb/s 335 mb/s 280 ارسال
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 ارتباطات و شبكه دانشگاه:
  1390سال نوع ارتباط اينترنتي بين واحدهاي دانشگاه و پايگاه مركزي در  -9-28جدول 

 نوع ارتباط اينترنتي نام مركز رديف نوع ارتباط اينترنتي نام مركز رديف

 اينترانت -فيبر پرديس همت دانشگاه 37 فيبر نوري بيمارستان امام خميني )ره( و انستيتو كانسر 1

 تيمگاب 2-اينترانت موزه 38 نوريفيبر  مركز طبي كودكان 2

 تيمگاب 2 -اينترانت شبكه بهداشت و درمان شهر ري 39 سيم بي بيمارستان سينا 3

 cat6كابل  مركز بهداشت جنوب 40 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان رازي 4

 تيمگاب 2 -اينترانت شبكه بهداشت و درمان اسالمشهر 41 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان بهرامي 5

 فيبر نوري مركز تحقيقات غدد و متابوليسم 42 وايرلس بيمارستان اميراعلم 6

 فيبر نوري مركز تحقيقات گوارش و كبد 43 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان زنان )ميرزا كوچك خان( 7

 فيبر نوري مركز تحقيقات پزشكي ورزشي 44 سيم بي -فيبر نوري بيمارستان بهارلو 8

 فيبر نوري مركز تحقيقات پوست و جزام 45 سيم بي بيمارستان فارابي 9

 سيم بي ي دانشگاهها استيسمركز توسعه  46 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان آرش 10

 47 فيبر نوري بيمارستان مركز قلب تهران 11
 ي و آنكولوژمركز تحقيقات هماتولوژي 

 و پيوند مغز استخوان
 فيبر نوري

 سيم بي مركز تحقيقات ضايعات نخاعي 48 سيم بي بيمارستان روزبه 12

 سيم بي ي سالمت )ساختمان گل(ها پژوهشمركز  49 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان ضيائيان 13

 سيم بي مركز ملي مطالعات اعتياد 50 سيم بي بيمارستان حضرت رسول اكرم )ص( 14

 فيبر نوري موسسه ملي تحقيقات سالمت 51 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان حضرت فاطمه )س( 15

 تيمگاب 2 -اينترانت مركز تحقيقات تروماي بيمارستان سينا 52 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان علي اصغر )ع( 16

 سيم بي مركز تحقيقات محيط زيست 53 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان شفا يحيائيان 17

 تيمگاب 2 -اينترانت انستيتو روانپزشكي تهران 54 تيمگاب 2 -اينترانت يآباد اكبربيمارستان  18

 سيم بي پژوهشكده غدد 55 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان روانپزشكي 19

 فيبر نوري معاونت غذا و دارو 56 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان مطهري 20

 سيم بي معاونت سالمت 57 سيم بي بيمارستان فيروزگر 21

 فيبر نوري معاونت دانشجويي 58 فيبر نوري بيمارستان هاشمي نژاد 22

 سيم بي الملل معاونت بين 59 فيبر نوري دانشكده پرستاري 23

 تيمگاب 2 -اينترانت الملل نيبمديريت روابط  60 سيم بي دانشكده توانبخشي 24

 سيم بي روابط عمومي دانشگاه 61 فيبر نوري دانشكده طب سنتي 25

 فيبر نوري مركز رشد استعدادهاي درخشان 62 فيبر نوري ي نوين پزشكيها يفناوردانشكده  26

 تيمگاب 2 -اينترانت داروخانه سيزده آبان 63 فيبر نوري دانشكده دندانپزشكي )اميرآباد( 27

 فيبر نوري آزمايشگاه كنترل مواد 64 سيم بي دانشكده توانبخشي )ميدان محسني( 28

 سيم بي-تيمگاب 2-اينترانت هاي دارويي مركز رشد فرآورده 65 فيبر نوري الملل دانشگاه شعبه كيش پرديس بين 29

 فيبر نوري ساختمان طب كار 66 سيم بي دانشكده بهداشت پرديس الوند 30

 فيبر نوري ساختمان گل 67 سيم فيبر نوري و بي دانشكده مجازي 31

 فيبر نوري آزمايشگاه مركزي 68 سيم بي-تيمگاب 2 -اينترانت الملل دانشگاه بيندانشكده داروسازي پرديس  32

 سيم بي درمانگاه بهشت 69 سيم بي-تيمگاب 2 -اينترانت الملل دانشگاه دانشكده دندانپزشكي پرديس بين 33

 سيم بي خوابگاه ميرزاي شيرازي 70 فيبر نوري نايپور سالملل دانشگاه، ساختمان  پرديس بين 34

 سيم بي ساختمان هروي 71 تيمگاب 2 -اينترانت الملل دانشگاه شعبه پيام كرج پرديس بين 35

 سيم بي خوابگاه فلسطين cat6 72كابل  هاي شبانه دانشگاه مركز آموزش دوره 36
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 صدور مجوز خريد سخت افزاری و نرم افزاری:
افزار در محيط دانشگاه و  هاي مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه، بررسي، كارشناسي و صدور مجوز براي خريد سخت افزار و نرم  يكي ديگر از فعاليت

د مجوزهاي خريد رايانه )سخت به تعدا باشد. آمار مربوط  اي واحدهاي مختلف دانشگاه مي همچنين صدور مجوز براي عقد قرارداد و خدمات مربوط به امور رايانه

 به شرح جداول زير بوده است. 1390سال افزار( در  افزار و نرم
 1390سال مجوزهاي صادر شده در  -9-29جدول 

 تعداد مجوز خريد صادر شده موضوع

 هاي دريافتي تعداد درخواست
 157 افزار سخت 

212 
 55 افزار نرم 

 46 56 تعداد قراردادهاي دريافتي
 

 1389مجوزهاي صادر شده به تفكيك واحدهاي تابعه دانشگاه در سال  -9-30جدول 

 نام واحد رديف
 درخواست صدور مجوز خريد نرم افزار درخواست صدور مجوز خريد سخت افزار

 تاييد قرارداد ارسال عقد قرارداد
 تعداد مجوز صادره تعداد درخواست تعداد مجوز صادره تعداد درخواست

 7 8 13 13 15 15 ها بيمارستان 1

 4 5 18 18 38 38 ها دانشكده 2

 1 2 5 5 8 8 حوزه رياست 3

 0 0 2 2 7 7 مراكز بهداشتي 4

 2 3 7 7 10 10 مراكز تحقيقاتي 5

 14 17 2 2 28 28 معاونت آموزشي 6

 1 1 0 0 6 6 معاونت دانشجويي 7

 0 0 1 1 11 11 معاونت غذا و دارو 8

 7 8 1 1 3 3 توسعه و برنامه ريزيمعاونت  9

 0 0 1 1 0 0 معاونت تحقيقات و فناوري 10

 7 8 3 3 1 1 معاونت درمان 11

 2 3 0 0 16 16 الملل دانشگاه پرديس بين 12

 0 0 1 1 7 7 ها پژوهشكده 13

 1 1 0 0 7 7 ها داروخانه 14

 0 0 1 1 0 0 موسسه ملي تحقيقات سالمت 15

 46 56 55 55 157 157 مجموع
 

 حوزه آمارهای  فعاليت

 های آموزشي: کارگاه
كارگاه به شرح زير توسط مديريت آمار و فناوري  دوره 3در مجموع دانشگاه  ها و مراكز تابعه توسعه و تقويت واحدهاي آمار بيمارستاندر راستاي ، 1390سال طي 

 .گرديداطالعات دانشگاه برگزار 
  پزشكي از كارشناسان آمار و مدارك نفر 55با حضور  و غيردانشگاهي هاي دانشگاهي براي بيمارستان با عنوان ارتقاي نظام اطالعات بيمارستانيروزه  يككارگاه 

  ها و كارشناسان ستادي مديران بيمارستاناز  نفر 29 شركتهاي دانشگاه با  بيمارستان براي توليد اسناد انتقال دانشگزارش و تهيه عنوان  باروزه  يككارگاه 

  ستاديكارشناسان ها و  مديران بيمارستاناز  نفر 19با حضور  هاي آماري در مديريت و تصميم سازي هاي عيني از شاخص تحليل يريكارگ بهروزه يك كارگاه  
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 های آماری:  توليد گزارش 
هاي مختلفي براي استفاده مديران دانشگاه و ساير مخاطبين خود  مديريت آمار و فناوري اطالعات در راستاي رسالت سازماني خود هر سال اقدام به تهيه گزارش

خوردهاي مربوطه، هر سال مورد تجديد نظر و اصالح و تكميل قرار هاي مختلف و با توجه به سابقه توليد و باز ها با توجه به نياز مديران بخش نمايد. اين گزارش مي

ها در مديريت آمار و  هاي متعددي تهيه و چاپ شده است. در شكل زير فرآيند توليد اين گزارش با همكاري ديگر واحدهاي تابعه گزارش 1390سال گيرند. طي  مي

 فناوري اطالعات دانشگاه رسم شده است.
  
 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 هاي آماري در مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه توليد گزارش فرآيند -9-1شكل 
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 واحدهای ستادی دانشگاه: نهمفصل 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
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 :یتوليد سالنامه آمار
 بندي و خالصه سازي نتيجه جمعنمايد.  هاي مختلفي براي استفاده مديران مي مديريت آمار و فناوري اطالعات در راستاي رسالت سازماني خود اقدام به تهيه گزارش

كه حاوي اطالعات و عملكرد  انشگاهد ، ششمين سالنامه آمارياين واحد تالش و مساعدت همكاران با 1391سال باشد. در  ها توليد سالنامه آماري مي اين گزارش

باشد، چاپ و در اختيار مديران محترم قرار گرفته است. فرآيند توليد سالنامه در مديريت آمار و فناوري اطالعات مطابق شكل  مي 1390سال واحدهاي مختلف در 

  باشد. زير مي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاهفرآيند توليد سالنامه آماري  -9-2شكل 
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 های آماری توليد شده: گزارش
است. برخي از  برداري، به مديران و مسئوالن واحدهاي مربوطه ارائه شده  هاي تخصصي و متنوعي در اين مديريت توليد و جهت بهره گزارش 1390سال طي 

اند.  باشند به صورت نشريه جداگانه و برخي ديگر اختصاصاً براي درج در سالنامه آماري دانشگاه توليد شده مي 1390سال هاي توليدي كه حاوي اطالعات  گزارش

 هايي كه با همكاري واحدهاي مختلف توسط همكاران مديريت آمار و فناوري اطالعات توليد شده است به شرح زير است: فهرست گزارش

 اهي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران هاي دانشگ گزارش آماري فعاليت بيمارستان .1

 هاي غير دانشگاهي تحت پوشش منطقه جغرافيايي دانشگاه  گزارش آماري خدمات بستري و سرپايي بيمارستان .2

 هاي دانشگاه اي تعداد فوت شدگان در بيمارستان گزارش مقايسه .3

 علمي دانشگاه  گزارش آماري اعضاي هيأت .4

 علمي دانشگاهگزارش آماري كاركنان غير هيأت  .5

 گزارش آماري دانشجويان دانشگاه .6

 گزارش آماري دانشجويان خارجي دانشگاه .7

 (مركز 14هاي مراكز توسعه تحقيقات باليني دانشگاه ) گزارش آماري فعاليت .8

 هاي علمي دانشجويان آمار و عملكرد مركز پژوهش .9

 آمار و عملكرد مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه  .10

 ري اداره انتشارات و علم سنجي دانشگاه گزارش آما .11

 1389سال پنجمين سالنامه آماري دانشگاه حاوي اطالعات  .12

 هاي بهداشت و درمان دانشگاه  اي تعداد پزشك و مراجعين سرپايي در شبكه گزارش مقايسه .13

 گزارش آماري دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاه و نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي  .14

 هاي پژوهشي  آماري افتخارات معاونت تحقيقات و فناوري در ارزيابي فعاليتگزارش  .15

 هاي دانشگاهي تحت پوشش دانشگاه گزارش آمار خدمات سرپايي بيمارستان .16

 هاي بهداشت و درمان دانشگاه  گزارش آماري مراجعين مراكز بهداشتي درماني شبكه .17

 گزارش آماري معاونت دانشجويي دانشگاه  .18

 د روابط عمومي دانشگاه آمار و عملكر .19

 آمار و عملكرد دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه .20

 الملل و سمينارها  آمار و عملكرد مديريت روابط دانشگاهي، امور بين .21

 به عبارتند از: ها آن نيتر مهمهاي جديدي نيز در دستور كار قرار گرفت كه  گزارش  هاي فوق عالوه بر گزارش

 و عملكردهاي معاونت بهداشتي دانشگاه بهداشت بخش گزارش آماري 

 دانشگاه گزارش عملكرد دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات 

 هاي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه گزارش فعاليت 

 گزارش هسته تحقيق و نظر دهي 

 گزارش هيأت اجرايي جذب 

 هاي هسته گزينش گزارش فعاليت 

 بات هيأت امنا، هيأت رئيسه، شوراي دانشگاه و هيأت مميزهگزارش جلسات و مصو 

 در دانشگاه گزارش دفتر ثبت اختراعات و ابداعات 

 در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه گزارش مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات 
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 1390 دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه در سال
 

 

 

هاي مختلف پزشكي مشغول است. دانش آموختگان اين دانشگاه  بيش از هفتاد و پنج سال است كه دانشگاه علوم پزشكي تهران به تربيت نيروي متخصص در رشته

شغلي و تخصصي خود در طول زندگي  ها آنبزرگ، در اقصي نقاط دنيا در مراكز علمي و درماني بزرگ و كوچك جهان مشغول كار و فعاليت هستند. بسياري از 

مركز آموزش و تربيت متخصصان  نيتر بزرگترين و  آمدن دانش آموختگان اين دانشگاه بزرگ كشور كه با سابقه گرد هممنشأ اثرات قابل توجهي بوده و هستند. با 

جايگاه  يي اهداف مختلفي استفاده كرد. اعتال و ارتقاتوان از استعدادها، توان، تجربه، تخصص، نفوذ و اعتبار آنان برا هاي مختلف پزشكي در كشور است مي رشته

در معتبرترين مراكز  ها آنتواند و بايد از نفوذ و اعتبار دانش آموختگان خود كه بعضي از  اين اهداف قرار دارد. دانشگاه علوم پزشكي تهران مي در صدردانشگاه 

 گرد هماست تا با  بر آندفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران به همين منظور  بيشتري ببرد. هبهر تنديفعالعلمي و تخصصي دنيا مشغول به كار و 

 د.تحقق اهدافي چند گام بردار در جهتآوردن اين گروه 

 

ات، اداره اطالع رساني و ارتباطات )واحد توليد خبر، ، اداره مراسم و تشريفها دانشكدهدر مجموعه دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه شامل: اداره ارتباط با 

 :ها عبارتند از اهم آنهايي صورت گرفته است كه  فعاليت 1390سال عكس و سايت فارسي و انگليسي(، نشريات، پيشكسوتان، واحد آموزش و پژوهش در 

 
 

 مراسم 11التحصيلي دانشجويان:  برگزاري جشن فارغ .1

 مورد 10هاي گذشته:  آموختگان سال دانشبرگزاري گردهمايي  .2

 مورد 25.000آموختگان سنوات گذشته:  ويرايش اطالعات مربوط به دانش .3
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 هسته تحقيق و نظر دهي و هيأت اجرايي جذب دانشگاه 

 )کميته گزينش استاد و دانشجو(
 

 دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهي:
پرونده مربوط به دانشجويان  756ه دانشجويي در دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهي دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته است كه از اين تعداد پروند 1680، 1390سال طي 

هاي  پرونده مربوط به دانشجويان پذيرفته شده در مقطع فوق تخصص پزشكي بوده است. آمار ساير پرونده 72پذيرفته شده در مقطع دستياري تخصصي پزشكي و 

 باشد. به شرح جدول زير مي 1390دانشجويي بررسي شده 

 
 1390و  1389 يها هاي دانشجويي بررسي شده در دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهي دانشگاه طي سال تعداد پرونده -9-31جدول 

 موضوع رديف
 1390سال  1389سال 

 ↓درصد تعداد ↓درصد تعداد

 00/45 756 68/36 380 دستياري تخصصي پزشكيدانشجويان پذيرفته شده در مقطع  1

 51/3 59 25/4 44 دانشجويان پذيرفته شده در مقطع تخصصي دندانپزشكي 2

 02/2 34 99/2 31 دانشجويان پذيرفته شده در مقطع تخصصي داروسازي 3

 29/4 72 78/8 91 دانشجويان پذيرفته شده در مقطع فوق تخصصي پزشكي 4

 18/45 759 30/47 490 شده در مقطع كارشناسي ارشددانشجويان پذيرفته  5

 00/100 1680 00/100 1036 مجموع

 

 دبيرخانه هيأت اجرايي جذب:
قرار پرونده مربوط به جذب و تبديل وضعيت استخدامي اساتيد و اعضاي هيأت علمي در دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه مورد بررسي  621، 1390سال طي 

 پرونده 44االستخدام و  پرونده جذب هيأت علمي جديد 109پرونده مربوط به جذب مشمولين تعهدات قانوني اعضاي هيأت علمي،  71گرفته است كه از اين تعداد 

 مربوط به تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه بوده است.

 
 1390و  1389 يها بررسي شده در دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهي دانشگاه طي سالهاي اعضاي هيأت علمي  تعداد پرونده -9-32جدول 

 موضوع رديف
 1390سال  1389سال 

 ↓درصد تعداد ↓درصد تعداد

 43/11 71 32/14 66 علمي مشمول تعهدات قانونيت جذب عضو هيأ 1

 55/17 109 26/21 98 علمي جديد االستخدام از طريق فراخوان عمومي )پيماني(ت جذب عضو هيأ 2

 96/5 37 56/4 21 تغيير وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي 3

 13/1 7 47/3 16 تغيير وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي 4

 32/0 2 90/3 18 پذيرفته شدگان بورسيه 5

 61/63 395 49/52 242 اين دبيرخانه ارسال شده استها كه براي بررسي به  علمي ساير دانشگاهت داوطلبان عضويت در هيأ 6

 00/100 621 00/100 461 مجموع
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 هسته گزينش کارکنان دانشگاه

 1390و  1389 یهادر سال
 

مشمولين قانون و غيره( همگي  متعهدين خدمت ،سيالتدر حقپيماني، قراردادي، روزمزد، خريد خدمت، )داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي و غير رسمي 

فرم و پس از تكميل با معرفي داوطلب استخدام از طرف كارگزيني يا واحدهاي اداري مشابه و تشكيل پرونده گزينشي  دانشگاه باشند. كار هسته گزينش گزينش مي

مورد يت استخدام صالحيت اعتقادي، اخالقي و سياسي افراد مشمول قانون گزينش قبل از ورود تا زمان قطع شود و ميمشخصات فردي و ارائه مدارك الزم شروع 

 گيرد. بررسي قرار مي

( رأي درصد 82/3) 268( رأي مثبت اوليه و درصد 18/96) 6754جلسه برگزار كرده است كه حاصل اين جلسات  227، شوراي گزينش دانشگاه 1390سال طي  

مورد  108( رأي مثبت و درصد 62/58) مورد 153اي كه پس از صدور رأي منفي اوليه درخواست تجديد نظر داشتند،  پرونده 261منفي اوليه بوده است. از مجموع 

 ساير اطالعات به شرح جدول زير است.. ( رأي منفي شوراي تجديد نظر را دريافت كردنددرصد 38/41)
 

 1390و  1389هاي  آمار عملكرد هسته گزينش كاركنان دانشگاه در سال -2-33جدول 

 موضوع رديف
 تعداد پرونده هاي بررسي شده

 1390سال  1389سال 

 7385 3461 هاي تشكيل شده تعداد پرونده 1

 11503 4570 هاي تحقيق شده تعداد پرونده 2

 23006 2187 هاي تحقيق شده تعداد فرم 3

 1734 1365 هاي نيابتي تعداد پرونده 4

 3468 2383 نيابتي هاي هاي تحقيق پرونده تعداد فرم 5

 7385 3461 هاي استعالم شده تعداد پرونده 6

 13807 5973 هاي انجام شده مجموع استعالم 7

 4657 2062 هاي اوليه انجام شده تعداد مصاحبه 8

 116 37 تعداد مصاحبه يا مذاكره ارشادي 9

 6754 3619 تعداد آراي مثبت اوليه ابالغ شده 10

 268 177 اوليه ابالغ شدهتعداد آراي منفي  11

 153 95 تعداد آراي مثبت پس از تجديد نظر اول 12

 108 79 تعداد آراي منفي پس از تجديد نظر اول 13

 41 32 تعداد آراي مثبت پس از تجديد نظر دوم 14

 18 11 تعداد آراي منفي پس از تجديد نظر دوم 15

 227 174 تعداد جلسات تشكيل شده شوراي گزينش 16
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 هيأت امنا، شورای دانشگاه و هيأت رئيسه
 هيأت امنای دانشگاه: -الف 

هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، محلي و  از شخصيت نفر 6تركيب اعضاي هيأت امناي دانشگاه شامل وزير بهداشت به عنوان رئيس، رئيس دانشگاه به عنوان دبير و 

 شوند.   باشد كه با ابالغ رئيس جمهور تعيين مي كشوري مي

و يا پيشنهاد حداقل سه نفر از ه العاده آن در مواقع ضروري و بنا به تقاضاي رياست محترم دانشگا جلسات هيأت امناي دانشگاه حداقل سالي دو بار و جلسات فوق

 وظايف هيأت امناي دانشگاه عبارت است از: نيتر مهمشود.  نا تشكيل مياعضاي هيأت ام
 نامه داخلي تصويب آيين 

 تصويب سازمان اداري و تشكيالت دانشگاه 

 تصويب بودجه تفصيلي 

 نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن 

 هاي مالي و معامالتي نامه آيين 

 مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي 

 هاي ساالنه دانشگاه ترازنامهها و  حساب 
 

 1390و  1389هاي  عملكرد هيأت امناي دانشگاه در سال-9-34جدول 

 1390سال  1389سال  موضوع 

 4 2 تعداد جلسات

 77 51 تعداد مصوبات

 

 هيأت رئيسه دانشگاه: -ب
كند و بر  را پيگيرى مىمسائل جاري روز دانشگاه است كه  دانشكده پزشكيدانشگاه و رئيس و معاونان  ، مشاورينرئيس دانشگاه شاملهيأت رئيسه دانشگاه تركيب 

 شود. اين جلسات به طور معمول هر هفته تشكيل مينظارت دارد.  ها آن

 1390و  1389هاي  عملكرد هيأت رئيسه دانشگاه در سال-9-35جدول 

 1390سال  1389سال  موضوع

 20 25 تعداد جلسات

  74  104 تعداد مصوبات

 

 شورای دانشگاه: -ج 
ها است و  باشد كه تركيب آن شامل اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه و رؤساي دانشكده گيرى در مورد مسائل دانشگاه مى شوراى دانشگاه يكي ديگر از اركان تصميم

 شود. جلسات آن به پيشنهاد رئيس دانشگاه برگزار مي

 1390 و 1389هاي  عملكرد شوراي دانشگاه در سال-9-36جدول 

 1390سال  1389سال  موضوع 

 3 3 تعداد جلسات

 13 17 تعداد مصوبات



 واحدهای ستادی دانشگاه: نهمفصل 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

  1390سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

         stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكي تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه تهران، نشاني:
306 

 

 هيأت مميزه دانشگاه
 

از  نفر 68، 1390سال . طي يابند ميباالتر ارتقاء  علمي در هيأت مميزه دانشگاه به مراتب ها آنپرونده و بررسي هر سال تعدادي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه با طرح 

اند از  نفر از اعضاي هيأت علمي كه به رتبه استادي ارتقاء يافته 24اند.  شده استاديموفق به كسب رتبه  نفر 33اند كه از اين تعداد  اعضاي هيأت علمي ارتقاء رتبه داشته

از اعضاي هيأت علمي دانشگاه موفق به  نفر 9، 1389ل ساشود در  مشاهده مي 9-37كه در جدول  طور هماناند.  نفر از دانشكده بهداشت بوده 2دانشكده پزشكي و 

 بوده است. نفر 92، در مجموع 1389سال كسب رتبه علمي استاد ممتازي شدند. تعداد كل اعضاي هيأت علمي ارتقاء مرتبه يافته در 

 
 1390و  1389هاي  آمار ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه در سال -9-37جدول 

 تحقيقاتيدانشكده/ مركز 

 1390سال  1389سال 

مربي به 

 استادياري

استادياري به 

 دانشياري

دانشياري به 

 استادي

استادي به 

 استاد ممتازي
 مجموع

مربي به 

 استادياري

استادياري به 

 دانشياري

دانشياري به 

 استادي
 مجموع

 38 24 14 0 58 7 16 35 0 دانشكده پزشكي

 8 2 6 0 16 2 5 7 2 دانشكده بهداشت

 1 1 0 0 7 0 2 5 0 دانشكده دندانپزشكي

 0 0 0 0 6 0 2 4 0 دانشكده داروسازي

 2 0 0 2 1 0 0 1 0 دانشكده پرستاري و مامايي

 5 2 3 0 1 0 0 1 0 دانشكده پيراپزشكي

 1 1 0 0 1 0 0 1 0 دانشكده توانبخشي

 دانشكده 

 نوين پزشكي يها يفناور
0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 3 0 3 0 1 0 0 1 0 غددمركز تحقيقات 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 مركز زبان

 1 1 0 0 1 0 1 0 0 مركز تحقيقات پوست و جذام

مركز تحقيقات هماتولوژي و 

 آنكولوژي
0 0 0 0 0 0 0 1 1 

مركز تحقيقات گياهان 

 دارويي
0 0 0 0 0 0 1 0 1 

مركز تحقيقات اخالق و 

 تاريخ پزشكي
0 0 0 0 0 0 2 0 2 

 مجموع
 65 33 30 2 92 9 26 55 2 تعداد

 00/100 77/50 15/46 08/3 00/100 79/9 26/28 78/59 17/2 ←درصد

 



 واحدهای ستادی دانشگاه: نهمفصل 
 زشكي و خدمات بهداشتي درماني تهراندانشگاه علوم پ

  1390سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

        stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكي تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه تهران، نشاني:
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 تاريخ علوم پزشكي ايرانملي موزه 
ساال  ر موزه ملي تاريخ علوم پزشكي كشور با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكااري ساازمان ميارار فرهنگاي طاي ياك پاروژه مشاترك د        

مرباوط باه دوره قاجاار باا      1378ساال  در  2247باشد. موزه در بنايي باه شاماره ثبات    مترمربع( مي 9152افتتاح شد. مساحت كل زمين موزه در حدود يك هكتار ) 1380

 959اناد كاه هام اكناون در آن      شاده ي و فهرسات بارداري   يشناساا  كشاور مرتبط با تاريخ پزشكي  يآثار مترمربع احدار شده است. در اين موزه 1750زيربنايي حدود 

 شود. نگهداري ميكتب خطي، اسناد و مدارك مرتبط با تاريخ پزشكي كشور ، ابزار و ادوات پزشكي شيء و

 واحدهاي مختلف موزه عبارتند از:  

 نمايشگاه موزه . 1

 كتابخانه تخصصي اخالق و تاريخ پزشكي . 2

 نفر 25نفر و اتاق كامپيوتر با ظرفيت  96با ظرفيت  تئاتر يآمفنفر و  30سالن كنفرانس با ظرفيت . 3
  

 عبارتند از:  ها آن نيتر مهمكه  باشد يمهاي متعددي نمايشگاه موزه داراي بخش

 بخش ابزار و ادوات مرتبط با علوم پزشكي . 1

 بخش كتب و اسناد پزشكي . 2

 بخش معرفي مشاهير علوم پزشكي . 3

 بخش تاريخ دامپزشكي . 4

 بخش تاريخ دندانپزشكي . 5

 بخش داروخانه . 6

 بخش طب گياهي . 7
  

 آمار ثبت شده در موزه : 
 قلم از اشياء مختلف در موزه تاريخ علوم پزشكي به ثبت رسيده است.  959در مجموع  1390سال تا انتهاي 

  
 1390سال آمار اشياء ثبت شده در موزه تا پايان  -9-38جدول 

 تعداد نام بخش يا اشياء

 بخش ديرين انسان شناسي
 170 ابزار سنگي

 59 بقاياي انساني

 بخش اسناد خطي شامل:
 50 كتب خطي

 58 اسناد خطي

 230 بخش دامپزشكي

 53 داروخانه نظامي

 41 بخش مردم شناسي

 134 بخش چشم پزشكي

 164 اشياء امانتي موزه ملي ايران

 959 مجموع



 واحدهای ستادی دانشگاه: نهمفصل 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

  1390سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

         stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكي تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه تهران، نشاني:
308 

باشند. ايان آماار تعاداد داناش آماوزاني اسات كاه باه صاورت برناماه ريازي شاده و باا              نفر مي 2592اند در حدود از موزه بازديد داشته 1390سال تعداد افرادي كه طي 

 اند.   هماهنگي قبلي از موزه بازديد كرده
  

 موزه:  ىکتابخانه تخصص
باشد كه آمار كتب تخصصي موجود در آن طي تاريخ طب، اخالق پزشكي و تاريخ و اخالق علوم زيستي ميهاي اين مجموعه داراي كتابخانه تخصصي در زمينه

 ارائه شده است.  9-39در جدول  1390سال 
 

 1390سال موجود در موزه طي  يآمار كتب تخصصي اخالق و تاريخ پزشك -9-39جدول 

 جلد 2950 كتاب فارسي 

 جلد 2915 كتاب انگليسي

  
 آوري مراجعه نمايند. توانند به نشاني تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان فرشي مقدم )شانزدهم(، انتهاي كوچه پارك علم و فنعالقمندان به بازديد از موزه مي

 


