
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نهمفصل 

 

 دانشگاه يستاد يواحدها
 يروابط عموم  

  در دانشگاه يمقام معظم رهبر يندگينمانهاد 

 اتيي به شکايعملکرد و پاسخگو يابي، ارزيت بازرسيريمد 

 اطالعات يورآ ت آمار و فنيريمد 

 آموختگان دانشگاه دفتر ارتباط با دانش 

 جذب  ييأت اجرايو ه يق و نظر دهيهسته تحق 

 نش کارکنان دانشگاهيهسته گز 

 سهيأت رئيدانشگاه و ه يأت امنا، شورايه 

 زهيأت مميه 

 رانيا يخ علوم پزشکيتار يموزه مل 
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 پرداخته تعامل به خود محيط با سازماني بيرون و سازماني درون عناصر با مؤثر و طرفه دو ارتباط برقراري با تا کند مي تالش سازمان هر در عمومي روابط

 تعيين پيش از برنامه سازمان، آن عمومي روابط که يافت خواهد کامل تحقق زماني تعامل اين اما. نمايد مشارکت سازماني اهداف پيشبرد در طريق اين از

 در شعده  انجعا   هعاي  فعاليعت  از موقع   به و بهينه يرسان اطالع ،عمومي روابط وظايفجمله  از. باشد داشته خود سازمان اهداف و وظايف با منطبق اي شده

 را مهم وظيفه اين ،قراردادي و پيماني رسمي، پرسنل نفر 39 از برخورداري با 1391در سال  تهران پزشكي علو  دانشگاه عمومي روابط .است سازمان

 رسانده است. انجا  به ه دانشگاهواحد تابع 60از ش يو ب يقاتيمرکز تحق 80 ش ازيب مارستان،يب 26دانشكده،  14 انيدر م

 

 :است بوده ليذ شرح به 1391سال  يط دانشگاه يعموم روابط مختلف هاي بخش و عملكرد يکل طور به

 پوشش تحت واحدهاي يعموم روابط نيمسئول همكاري با خبر عنوان 7938ه يته خبر: ديتول بخش .1

 مختلف برگزار شده يها عكس از مراسم يگالر 534لم و يف 208ه يته لم و عکس:يبخش ف .2

 ها از مراسم يا پوشش رسانه 127ش از يب :بخش ارتباط با رسانه .3

 مجوز 369صدور  :بخش مجوز .4

 دد پالکاردع 2آپ ،  پاپ 1کارت دعوت،  1عدد پوستر،  8بنر،  34، استند 37 يزر، طراحيپ و تيعدد کل 40د يتول :غاتيبخش تبل .5

کننده جهت  در خواست يها چاپ شده و ارسال به واحد يها يمورد آگه 34به وزارت ارشاد جهت چاپ،  يارسال يمورد آگه 34 :يبخش آگه .6

 ها چاپ شده روزنامه يمورد صورتحساب آگه 39اطالع و 

نامه ندا  ژهيشماره و 6و تعداد  [91مهر  119، شماره 91ور يشهر 118، شماره 91رداد خ 117، شماره 91ن يفرورد 116شماره ]ه ندا يشماره ثابت نشر 4تعداد  ه ندا:يبخش نشر .7

ان يجواد دانشين المپينامه دهم ژهيفرزندان کارکنان، و يگاه تابستانينامه پا ژهيکارکنان، و ياد ورزشينامه المپ ژهيش معاونت توسعه، وين همايهارمج، چيبس يگزارش عملكرد دانشگاه، ارتحال اما  برا]

 تيسا در آن کيالكترون نسخه نصب و [کشور

عكس به  يگالر 534، ت(يترابا 1)در حجم لم يرد کپچر فمو CD ،57عدد  DVD  ،20عدد  16لم کوچک، يعدد کاست ف 208و يآرش و:يبخش آرش .8

 ره شدهيذخ يها لميت حجم فيگابايگ 705ره شده و يذخ يها ت حجم عكسيگابايگ 665 ،تيگابايگ 469حجم 

 برگزار شده توسط يها ممراس از تعدادي اجراي در همكاري و دانشگاه ستاد به مربوط مراسم 534 حدود اجراي :ها مراسم و ها رنامهب .9

 تابعه دانشگاه يواحدها

 :يدات چاپيتول .11

 جلد2200: تعداد چاپ کتاب 

 جلد 1700ه ندا: يتعداد چاپ نشر 

  :جلد 500تعداد چاپ مجله 

 مورد 2192 نامه: ژهيتعداد چاپ و 

 نسخه 1000ه عملكرد دانشگاه: يتعداد چاپ نشر 

 عدد 7650: رهيغو  لبرديتعداد چاپ پوستر، بنر، ب 

 يو روز نوآور يليتحص غرفه در آغاز سال 2 يبرگزار :يشگاهينما يها غرفه .11
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ن بخش در ياز ا يد که گزارش آمارباش يم ل مواردين قبياز اه ها و يعكس، اطالع يگالر ،يسيانگل اخبار ،يفارس اخبار شامل ت:يسا بخش وب .12

 است: بوده ليذبه شرح  1391سال 

 هياطالع 48ت: يسا يها هيتعداد اطالع 

 جستجو 69657 :تيسا يتعداد جستجوها 

 عكس يگالر 2683عكس:  يتعداد گالر 

 عكس 88917 :تيتعداد عكس آپلود شده در سا 

  نظر 17758 :شده نظرات درجتعداد 

 خوردباز 1161 :تعداد بازخوردها 

 خبر 7938ت: يتعداد اخبار سا 

 2192141ت: يمجموع مشاهدات اخبار سا  

 صفحه 251ت: يتعداد صفحات سا 
 

 1391سال  يدانشگاه ط يت روابط عموميعملكرد سا -9-1جدول 

 موضوع تعداد

 صفحه يدهايبازد 4،952،761

فرد صفحهه منحصر ب يها ديبازد 3،882،133  

 د هر صفحهيمتوسط مدت زمان بازد 00:01:31

64/72%  صفحات يريکارگ نرخ به 
 

 1391سال  يط کننده ديسرور بازد ييايت جغرافيبر اساس موقع يت روابط عموميد مشاهدات ساينرخ بازد -9-2جدول 

Pages/Visit (%) کشور ديتعداد بازد 

 رانيا 1680920 43/80

 كايآمر 73941 54/3

 آلمان 19504 93/0

 انگلستان 19259 92/0

 کانادا 11816 57/0

 هلند 8491 41/0

 فرانسه 5684 27/0

 افغانستان 5468 26/0

 هندوستان 5425 26/0

 امارات 3733 50/1

 سوئد 3029 71/1

 يمالز 2956 47/1

 اياسترال 2694 57/1

 هيترک 2647 51/1

 عراق 2024 67/1

 ايتاليا 1262 54/1

 دانمارک 1261 63/1

 پاکستان 1252 16/2

 ژاپن 1244 94/1
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کعه   ييهعا  از توطئعه  يريها بعه منظعور جلعوگ    دانشگاه ييو بازگشا يگردد. پس از انقالب فرهنگ ي)ره( بر م ينيها به زمان اما  خم ل نهاد در دانشگاهيتشك

ن يع کردند. بعر اسعاس ا   يگذار هيشه وحدت حوزه و دانشگاه را پايگر بودند، اما  راحل )ره( انديكدياز  يو دانشگاه يصدد جدا کردن دو قشر روحان در

مهعم کشعور،    يهعا  نعدگان امعا  در دانشعگاه   يبود کعه نما  آند و پس از يرس يبه نظر م يها ضرور ان آگاه و خوش فكر، در دانشگاهيشه حضور روحانياند

لعه   معظعم  يندگي، نهاد نمايها به دستور مقا  معظم رهبر نگداز حضرت اما  )ره( با توجه به توسعه دانشگاهپس از ارتحال جا ت خود را آغاز کردند.يفعال

بنعابر   يگعر يد. پعس از آن اساسعنامه د  يرسع  يانقعالب فرهنگع   يععال  يب شعورا يبه تصو 1369نامه آن در سال  ن اساسيد و اوليس گرديها تأس در دانشگاه

 يمقا  معظم رهبر يندگيکار نهاد نما ينک مبنايد که ايرس يانقالب فرهنگ يعال يب شورايبه تصو 1372و در سال ن يد، تدويجد يازهايات و نيمقتض

 ها است. در دانشگاه

لعه در همعه   ر نظعر معظعم  يع اسعت کعه ز   يشعود، نهعاد  يده مع ينام« يندگينهاد نما»ها که در اساسنامه اختصاراً  در دانشگاه يمقا  معظم رهبر يندگينهاد نما

 پردازد. يف مطرح در اساسنامه ميبه انجا  وظا يها و مراکز آموزش عال دانشگاه

و اجرا، به عهده نهعاد بعوده    يزيردارند، اعم از برنامه ينيد-يفرهنگ يکه محتواييهاتيت همه امور مربوط به فعالينهاد، مسئول يينامه اجرا نييبر اساس آ

 شود و عبارتند از:يگاه اجرا مت دانشيريمد يها با هماهنگتين فعاليو ا

 

 ها تأيها و ه اقامه نماز جماعت و امور مساجد در نمازخانه 

 (رهيغ ه ويا  فاطمين آگاه )ماه مبارک رمضان، ماه محر ، ايون و مبلغيدعوت از روحان 

 رهيغ و يمذهب يها يمراسم و سخنران يو برگزار ين احكا  شرعييامور مربوط به تب 

 رهيغ و يشيگرد، مناظره و هم اند زي، پرسش و پاسخ، ميها )نشست، سخنران ييگردهما يبرگزار 

 يژه موضوعات مذهبيو يو هنر يادب يها و برنامه يو مذهب يمسابقات فرهنگ يبرگزار 

 (مانند آن ه ويفه سجاديالبالغه، صح )نهج يو معارف اسالم ينيمتون د يآموزش يها کالس يبرگزار 

 ينيوات دات و جزين و انتشار نشريتدو 

 يمذهب يها يد يت کتابخانه و سيجاد و تقويا 

 يحيو تفر يارتيو ز يتي، تربيآموزش ياردوها يبرگزار 

 (يا و مكاتبه ي)به صورت حضور رهيغ و ي، خانوادگي، اخالقينيد يها انجا  مشاوره 

 (مانند آن با قرآن و ير، شبيم، تفسي)حفظ، قرائت، مفاه يقرآن يها برنامه يبرگزار 

 از منكر يفرهنگ امر به معروف و نه نييتب 

 

گاه علو  پزشكي تهران، باشد. آمار عملكرد نهاد مقا  معظم رهبري در دانش در دسترس عالقمندان و مخاطبان مي http://nahad-tums.irن نهاد به نشاني يگاه ا وب

 خالصه شده است. يدر قالب جدول بعد 1391  طي سال
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 1391سال  يطدانشگاه  يمقا  معظم رهبر يندگينماآمار عملكرد نهاد  -9-3 جدول

 تعداد موضوع فيرد

 72 يمسابقات فرهنگ 1

 245 يبرندگان مسابقات فرهنگ 2

 220 برگزار شده يو معارف اسالم ينيآموزش متون د يها کالس 3

 7200 يآموزش يها شرکت کنندگان در کالس 4

 28 برگزار شده يها شگاهينما 5

 49 د شدهيت تولاين نشريعناو 6

 29000 ات منتشر شدهيکل شمارگان نشر 7

 55 انجا  شده يها پژوهش 8

 71 ص کتاب صورت گرفتهيتلخ 9

 150 برگزار شده يآموزش يها ه کارگا 10

 4300 يآموزش يها شرکت کنندگان در کارگاه 11

 260 يآموزش يها مجموع ساعات کارگاه 12

 32 شدهبرگزار  يها و نشست يگردهمائ 13

 1940 يمراسم مذهب 14

 31 ياحتيو س يارتيز ياردوها 15

 2300 ياحتيو س يارتيز يافراد شرکت کننده در اردوها 16

 15250 برگزار شده يقرآن يها افراد شرکت کننده در برنامه 17

 432 برگزار شده يقرآن يتعداد برنامه ها 18

 1920 ينيد يها مشاوره 19

 7 برگزار شده يشيندآزاد ا يها يکرس 20

 850 برگزار شده يشيآزاد اند يها يکرس يها افراد شرکت کننده در برنامه 21

 32 د برگزار شدهياسات يشياند هم 22

 3250 د برگزار شدهياسات يشيهم اند يها افراد شرکت کننده در برنامه 23

 152 برگزار شده يدانشجوئ يمجاز يها انجا  شده همراه با رسانه يفرهنگ يها طرح 24

 1350 برگزار شده يمجاز يها افراد شرکت کننده در برنامه رسانه 25

 20 طرح ارتقاء ائمه جماعات برگزار شده 26

 855 افراد شرکت کننده در طرح ارتقاء ائمه جماعات برگزار شده 27

 10 ز شدهيتجه يها نمازخانه 28

 1 چاپ کتاب 29

 2000 چاپ شده يها راژ کتابيت 30

 250 شده يطراح يغات مذهبيتبل 31

 1200 طرح شده يغات مذهبيتبل 32

 68 ب دواريد طرح طبياسات 33

 3500 ب دواريافراد شرکت کننده در طرح طب 34

 28 ديژه اساتيو يکارگاه آموزش 35
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 1391سال  يطدانشگاه  يمقا  معظم رهبر يندگيآمار عملكرد نهاد نما -9-3 ادامه جدول

 تعداد ضوعمو فيرد

 2300 ديژه اساتيو يافراد شرکت کننده در کارگاه آموزش 36

 85 ها مبلغ اعزا  شده به خوابگاه 37

 10250 ها ن خوابگاهيافراد شرکت کننده در برنامه مبلغ 38

 - کيسامانه الكترون يراه انداز 39

 29420 يد کننده از احكا  پزشكيافراد بازد 40

 20152 پرسش و پاسخ 14000از  د کنندهيافراد بازد 41

 3900 يد کننده از مقاالت پژوهشيتعداد افراد بازد 42

 1906 يدانشجوئ يها ت از برنامهيت، حمايهدا 43

 105361 برگزار شده يدانشجوئ يها افراد شرکت کننده در برنامه 44

 8 يمسابقات قرآن 45

 1100 يافراد شرکت کننده در مسابقات قرآن 46

 85 يدگان مسابقات قرآنبرن 47

 250 ها تير فعاليسا 48

 10250 ها تير فعاليتعداد افراد شرکت کننده در سا 49

 

 

 1391سال  يطدانشگاه  يها تعداد مساجد و نمازخانه -9-4 جدول

 )متر مرب ( ربنايز تعداد عنوان

 1900 5 مساجد

 4799 63 ها نمازخانه
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 يهاي ستادي دانشگاه در محورهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي از واحدها مديريت از گريد به شكايات، به عنوان يكي ييعملكرد و پاسخگو يارزياب ،يمديريت بازرس

  کند. يت ميفعالشكايات  يريگيتابعه دانشگاه و پ

 اي واحدها، ارسال از طريق پست ريسا از طريق مراجعه حضوري، ارجاع ازات ين شكاي. اكايت به واحد بازرسي دانشگاه ارسال شدش 278 ، در مجموع1391سال  يط

 ند.ا هات دانشگاه واصل شديبه شكا يدگيعملكرد و رس يابي، ارزيت بازرسيريمد يبه واحد بازرس ايميل و فكس

 06/19و  يات واصل شده از نوع درمانيشكا درصد 74/23ن يبوده است. همچنمربوط به مسائل اداري  درصد 06/28زان يبا مبيشترين سهم شكايات ن سال يدر ا

ن يدر ا بوده است. يدانشگاه يها مارستانيب مربوط بهدرصد  92/48 زانيم بيشترين تعداد شكايات باتابعه دانشگاه،  يان واحدهايدر ماند.  بوده يبا موضوع مال درصد

شتر در ياطالعات باست.  بوده مورد نيز غيرقابل بررسي 8و  ،شكوائيه در حال پيگيري 19 است و شكوائيه پاسخ داده شده 251به  يشكايت ارسال 278از ميان  سال

 قالب جدول ارائه شده است.

 
 1391سال  يطه يک نحوه ارسال شكوائيات به تفكيبه شكا يپاسخگوئو  يه ارسال شده به دفتر بازرسيشكوائ -9-5جدول 

 ↓درصد تعداد نحوه ارسال شكوائيه

 11/15 42 مراجعه حضوري

 04/55 153 ها ر واحديارجاع از سا

 44/1 4 ارسال از طريق پست

 86/20 58 ارسال از طريق فكس

 72/0 2 يگزارش تلفن

 76/5 16 ارسال از طريق ايميل

 08/1 3 ريسا

 00/100 278 مجموع

 
 1391سال  يطه يک نوع شكوائيات به تفكيبه شكا يپاسخگوئو  يه ارسال شده به دفتر بازرسيوائشك -9-6جدول 

 ↓درصد تعداد نوع شكوائيه

 06/28 78 اداري

 74/23 66 درماني

 06/19 53 مالي

 99/8 25 مالي-اداري

 32/4 12 آموزشي

 44/1 4 دانشجويي

 80/1 5 بهداشتي

 59/12 35 ساير

 00/100 278 مجموع
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 1391سال  يطتابعه  يک واحدهايات به تفكيبه شكا يپاسخگوئو  يه ارسال شده به دفتر بازرسيشكوائ -9-7جدول 

 ↓درصد تعداد تابعه دانشگاه يواحدها

 87/11 33 دانشگاه يها معاونت

 47/6 18 ها دانشكده

 72/0 2 هاي بهداشتي درماني شبكه

 92/48 136 يهدانشگا يها بيمارستان

 95/12 36 ير دانشگاهيغ يها و مراکز درمان بيمارستان

 06/19 53 ساير

 00/100 278 مجموع

 

 1390سال  يطک نوع اقدامات انجا  شده يات به تفكيبه شكا يپاسخگوئو  يه ارسال شده به دفتر بازرسيشكوائ -9-8جدول 

 ↓درصد تعداد نوع اقدامات انجا  شده

 29/90 251 پاسخ داده شده

 83/6 19 در حال پيگيري

 00/0 0 انصراف شاکي

 88/2 8 غير قابل بررسي

 00/100 278 مجموع

 روز 34 متوسط زمان پاسخگويي به شكايات

 

 1391 سال يطبعه دانشگاه تا يها ک معاونتيات به تفكيبه شكا يپاسخگوئو  يه ارسال شده به دفتر بازرسيتعداد شكوائ-9-9جدول 

 ↓درصد هيتعداد شكوائ معاونت

 42/42 14 مناب  يزير ت و برنامهيريتوسعه مد

 12/12 4 يو فرهنگ ييدانشجو

 24/24 8 يآموزش

 03/3 1 درمان

 12/12 4 يبهداشت

 06/6 2 غذا و دارو

 00/100 33 مجموع

 

 1391 سال يطک دانشكده يات به تفكيبه شكا يپاسخگوئو  يبه دفتر بازرسه ارسال شده يتعداد شكوائ-9-10جدول 

 ↓درصد هيتعداد شكوائ دانشكده

 22/22 4 يو مامائ يپرستار

 67/16 3 يپزشك

 56/5 1 يراپزشكيپ

 56/5 1 يداروساز

 78/27 5 دندانپزشكي

 67/16 3 يطب سنت

 56/5 1 يتوانبخش

 00/100 18 مجموع

 



واحدهای ستادی دانشگاه: همنفصل   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
  1391سال سالنامه آماري 

 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:
404 

 

 

 1391 سال يط يدانشگاه يها مارستانيک بيات دانشگاه به تفكيبه شكا يگوئ پاسخو  يه ارسال شده به دفتر بازرسيشكوائ-9-11جدول 

 ↓درصد  هيتعداد شكوائ مارستانيب فيرد

 76/11 16 اما  خميني)ره( 1

 29/10 14 حضرت رسول اکر )ص( 2

 03/11 15 دکتر شريعتي 3

 09/8 11 سينا 4

 47/1 2 بهارلو 5

 41/4 6 امير اعلم 6

 35/7 10 حضرت فاطمه )س( 7

 41/4 6 فيروزگر 8

 41/4 6 مرکز طبي کودکان 9

 68/3 5 شفا يحيائيان 10

 74/0 1 ضيائيان 11

 94/2 4 قلب شهيد رجائي 12

 47/1 2 يشهيد اکبر آباد 13

 68/3 5 مرکز قلب تهران 14

 21/2 3 حضرت علي اصغر 15

 47/1 2 حضرت وليعصر 16

 21/2 3 بانوان )آرش(جام   17

 41/4 6 رزا کوچک خان(يجام  زنان )م 18

 21/2 3 شهيد هاشمي نژاد 19

 74/0 1 روانپزشكي ايران 20

 74/0 1 شهيد مطهري 21

 47/1 2 روزبه 22

 21/2 3 يراز 23

 21/2 3 انستيتو کانسر 24

 74/0 1 بهرامي 25

 68/3 5 فارابي 26

 00/100 136 مجموع
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 تيرين مديا د.ينما يت ميفعالرساخت شبكه يو ز (R&D) ق و توسعهيتحق - اطالعات يورآ فنآمار،  يها حوزهاطالعات دانشگاه در  يورآ ت آمار و فنيريمد

 يريگيو پ يزير برنامه با توجه بهر ياخ يها سال در ت و ارتقاء بخشد.يريجاد، مديط دانشگاه را ايمح يافزار سخت و يافزار مناسب نر  يها رساختيت دارد زيمأمور

دا کرده يپ ين عرصه توسعه قابل توجهيدانشگاه در ا يها تياطالعات، ظرف يورآ از فن يبردار نه بهرهيدانشگاه در زم يبرا يشرفت شگرفيپ، مستمر اهداف دانشگاه

  است. 

اقدا  به ارزيابي و  ،)مرداد سال بعد( يجوالو ماه(  ي)دژانويه  يها ماه در پايانو هر سال  يطدو بار  باشد يم cybermetricرمجموعه مؤسسه يکه ز سايت وبومتريكس

ها و مراکز  دانشگاه ک ازيت هر يسابندي،  اين نظا  رتبه کند. در دنيا مي مختلف ياز کشورهاسسه آموزش عالي ؤدانشگاه و م 12000بندي وب سايت بيش از  رتبه

 يغن يها ليفاتعداد ، يجار صفحات وب تعداد، آن يها رمجموعهيت و زيبه سانک دهندگان يشامل تعداد لاست که  يوزن چهار شاخص بر اساسآموزش عالي 

 باشد. يمعتبر مچاپ شده در مجالت  يمقاالت علمتعداد و  ياطالعات

را کسب نموده  612 يجهانسسه آموزش عالي داخلي رتبه دو  کشوري و رتبه ؤم 331 انيمتهران در  دانشگاه علو  پزشكي وب سنجي يجهان بندي رتبه در آخرين

 تصاص داد. به خود اخعلو  پزشكي کشور  يها دانشگاه ين تماميرا در ب رتبه نخستدانشگاه علو  پزشكي تهران ت يسا يبند ن رتبهيج اي. بر اساس نتااست

 

 (2013ه ي)ژانو 1391سال دانشگاه در   و رتبه webometrics يج وب سنجينتا -9-12جدول 

 سال
 رتبه

 يجهان

 رتبه

 يکشور

 يها ان دانشگاهيرتبه در م

 يعلو  پزشك 

 1 2 612 2013ه يژانو
 

م شده است. ي( ترس2013 هيژانو) 1391سال ماه  ي( تا د2007 هيژانو) 1385سال  ماهمرداداز  يسنج وب يبند رات رتبه دانشگاه در نظا  رتبهييروند تغ ليذدر شكل 

 خود را کاهش دهد. يتوانسته است رتبه جهانها  شاخص يارتقا ن مدت ضمنيتهران در ا يشود، دانشگاه علو  پزشك يکه مشاهده م طور همان
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 (يالديم 2013) 1391سال ( تا يالديم 2006) 1385سال ک از يوبومتر يبند تهران در نظا  رتبه يدانشگاه علو  پزشك يرات رتبه جهانييروند تغ -9-1نمودار 
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 ساعت در ماه 65-45 يق خطوط تلفن براينترنت از طريت اتصال کاربران به شبكه ايريمد 

 و  يادار يان، کارکنان و واحدهاي، دانشجويأت علميه ياعضا ياز هر نقطه از جهان برا يت دسترسيبا قابل يک دانشگاهيپست الكترون يه از نشانارائه خدمات استفاد

 الن دانشگاهيالتحص فارغ

 کيالكترون يها نامه يخودکار شبكه برا يتيش امنيپا 

 يشخص يار گذاشتن فضاياخت در Briefcase بصورت نامحدود شانيا يها ليفا يگذار جهت به اشتراک يأت علميه ياعضا يبرا 

 نيدام 800ش از يب باتحت پوشش  يها وب يزبانيم 

 شود. يم يكيزيف يد سرورهاينه خريدر هز ييجو ن امر موجب صرفهيها، ا تيسا وب يزبانيخدمات م يبرا ها آنو استفاده از  يمجاز ياستفاده از سرورها 

 ت بااليد و امنيک جديد دانشگاه با تكنيت جديوب سا يرگذاربا 

 يسيو انگل يمحدود و دو زبان فارسنا يزبانيد دانشگاه با ميت ساز جديار گذاشتن سايدر اخت 

 ا يمد يسامانه مولت يت و ارتقايريمدtums multimedia)ي( به نشان http://media.tums.ac.ir 

 يدانشگاه به نشان يشيمايپ يها سامانه پژوهش يت و ارتقايريمد http://survey.tums.ac.ir 

 خط تلفن 340ش از يت اتصال به شبكه دانشگاه با بيريمد 

 ها آنق صفحات وب يطر دانشگاه از يارتباط با واحدها يو برقرار يامكان دسترس 

  شناسه  9170ارائهdial up 1391سال ان يدانشگاه تا پا يمختلف ادار يها به افراد و قسمت 

 هيثان برت يمگا ب 1000 و 100در شبكه دانشگاه با سرعت  يت ارتباط داخليريمد 

 ينترنتيو ا ينترانتيا يکاربرد يها نمودن برنامه ياتيعمل يها برا رساختيز يارتقا 

 هيدر ثان تيمگاب 100باند  ينترانت با پهنايارتباط ا يساز فراهم  

 ه يدر ثان تيمگاب 335باند  ينترنت با پهنايارتباط ا يساز فراهم 
 

 بوده است.  صفحه Office ،102995و تعداد مستندات مجموعه  صفحه 206028ت دانشگاه يسا يبر رو Acrobat، تعداد مستندات 1391سال  يط
 

 1391سال وب سرور دانشگاه در  يرود موجو Officeو  Acrobatتعداد مستندات  -9-13جدول 

 Zip Rar Pdf سيمجموع آف سير مستندات آفيسا Doc/.Docx Xls/Xlsx pps/ppsx پسوند مستندات

 206028 4826 7103 102995 8813 24757 5432 63993 تعداد

 

 1391سال ب سرور دانشگاه در و يا موجود رويصفحات وب پو -9-14جدول 

 تعداد پسوند

(asp يمستندات معمول )Asp. 44599 

.Aspx (asp.Net) 117961 

 php 367154( php)صفحات 

Cfm (Cold fusion) 1053 

http://media.tums.ac.ir/
http://survey.tums.ac.ir/
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 زين صفحه 231846و  htmصفحه با پسوند  60683داد، ن تعياست که از ا بوده  صفحه 292529، گاهوب سرور دانش يتعداد صفحات موجود رو 1391سال  يدر انتها

 اند.  بوده htmlبا پسوند 
 

 1391سال دانشگاه در   وب سرور يتعداد پسوند صفحات وب موجود رو -9-15جدول 

 درصد تعداد يپسوند صفحات جار

.htm 60683 74/20 

.html 231846 26/79 

 00/100 292529 مجموع
 

 

 1391سال ک دانشگاه در ينپست الكترو يکنندگان از سرورها آمار استفاده -9-16جدول 

 ل سروريعنوان م
 افتهي اختصاص يها يتعداد نشان

 شناسه( /)نفر  

Sina 4928 (يعلم أتيهو  يک اداريالكترون ي)نشان 

Farabi )1787 )کارمندان و کارشناسان دانشگاه 

Razi دانشجو(ان ارشد، يMPH ،Ph.Dيست، د)8374 اران 

Student 1779 (يو کارشناس ي، کاردانيعموم يان مقط  دکتراي)دانشجو 

Alumnus (دانش آموختگان) 479 

 17347 مجموع
 

 

 1391سال باند شبكه دانشگاه در  يها و پهنا يژگيو -9-17جدول 

 1391سال  يانتها 1391سال شروع  موضوع

 mb/s 335 mb/s 280 اريباند در اخت يپهنا

 mb/s 335 mb/s 280 افتيدر

 mb/s 335 mb/s 280 ارسال
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  1391سال در  يگاه مرکزيدانشگاه و پا ين واحدهايب ينترنتينوع ارتباط ا -9-18جدول 

 ينترنتينوع ارتباط ا نا  مرکز رديف ينترنتينوع ارتباط ا نا  مرکز رديف

 اينترانت -فيبر پرديس همت دانشگاه 37 يفيبر نور تو کانسري)ره( و انست ينيما  خمبيمارستان ا 1

 تيمگاب 2-اينترانت موزه 38 يفيبر نور مرکز طبي کودکان 2

 تيمگاب 2 -اينترانت يشبكه بهداشت و درمان شهر ر 39 ميس يب مارستان سينايب 3

 cat6کابل  ت جنوبمرکز بهداش 40 تيمگاب 2 -اينترانت مارستان رازييب 4

 تيمگاب 2 -اينترانت شبكه بهداشت و درمان اسالمشهر 41 تيمگاب 2 -اينترانت مارستان بهرامييب 5

 يفيبر نور سميقات غدد و متابوليمرکز تحق 42 وايرلس مارستان اميراعلميب 6

 يفيبر نور کبدقات گوارش و يمرکز تحق 43 تيمگاب 2 -اينترانت مارستان زنان )ميرزا کوچک خان(يب 7

 يفيبر نور يورزش يقات پزشكيمرکز تحق 44 ميس يب -يفيبر نور مارستان بهارلويب 8

 يفيبر نور قات پوست و جزا يمرکز تحق 45 ميس يب مارستان فارابييب 9

 ميس يب دانشگاه يها استيسمرکز توسعه  46 تيمگاب 2 -اينترانت مارستان آرشيب 10

 47 يفيبر نور رانمارستان مرکز قلب تهيب 11
  يو آنكولوژ يمرکز تحقيقات هماتولوژ

 وند مغز استخوانيو پ
 يفيبر نور

 ميس يب يعات نخاعيقات ضايمرکز تحق 48 ميس يب مارستان روزبهيب 12

 ميس يب سالمت )ساختمان گل( يها پژوهشمرکز  49 تيمگاب 2 -اينترانت مارستان ضيائيانيب 13

 ميس يب مطالعات اعتياد يمرکز مل 50 ميس يب ر  )ص(بيمارستان حضرت رسول اک 14

 يفيبر نور قات سالمتيتحق يموسسه مل 51 تيمگاب 2 -اينترانت بيمارستان حضرت فاطمه )س( 15

 تيمگاب 2 -اينترانت مارستان سينايب يقات ترومايمرکز تحق 52 تيمگاب 2 -اينترانت اصغر )ع( يبيمارستان عل 16

 بريف قات محيط زيستيمرکز تحق 53 تيمگاب 2 -اينترانت يائيانبيمارستان شفا يح 17

 تيمگاب 2 -اينترانت تهران يانستيتو روانپزشك 54 تيمگاب 2 -اينترانت ياکبر آبادبيمارستان  18

 ميس يب پژوهشكده غدد 55 تيمگاب 2 -اينترانت يبيمارستان روانپزشك 19

 يفيبر نور عاونت غذا و داروم 56 تيمگاب 2 -اينترانت يبيمارستان مطهر 20

 ميس يب معاونت سالمت 57 ميس يب روزگريبيمارستان ف 21

 يفيبر نور ييمعاونت دانشجو 58 يفيبر نور نژاد يبيمارستان هاشم 22

 ميس يب الملل نيمعاونت ب 59 يفيبر نور دانشكده پرستاري 23

 تيمگاب 2 -نترانتاي الملل نيبت روابط يريمد 60 ميس يب دانشكده توانبخشي 24

 ميس يب دانشگاه يروابط عموم 61 يفيبر نور يدانشكده طب سنت 25

 يفيبر نور درخشان يمرکز رشد استعدادها 62 يفيبر نور ينوين پزشك يها يفناوردانشكده  26

 تيمگاب 2 -اينترانت زده آبانيداروخانه س 63 يبر نوريف )اميرآباد( يدانشكده دندانپزشك 27

 يفيبر نور شگاه کنترل مواديآزما 64 ميس يب (يدان محسني)م يده توانبخشدانشك 28

 ميس يب-تيمگاب 2-اينترانت ييدارو يها مرکز رشد فرآورده 65 يفيبر نور الملل دانشگاه شعبه کيش نيس بيپرد 29

 يفيبر نور ساختمان طب کار 66 ميس يب س الونديدانشكده بهداشت پرد 30

 يفيبر نور ساختمان گل 67 ميس يو ب يبر نورفي يدانشكده مجاز 31

 يفيبر نور يشگاه مرکزيآزما 68 ميس يب-تيمگاب 2 -اينترانت الملل دانشگاه نيس بيپرد يدانشكده داروساز 32

 ميس يب درمانگاه بهشت 69 ميس يب-تيمگاب 2 -اينترانت الملل دانشگاه نيس بيپرد يدانشكده دندانپزشك 33

 ميس يب يرازيش يرزايخوابگاه م 70 يفيبر نور نايپور سل دانشگاه، ساختمان المل نيپرديس ب 34

 ميس يب يساختمان هرو 71 تيمگاب 2 -اينترانت ا  کرجيالملل دانشگاه شعبه پ نيس بيپرد 35

 ميس يب نيخوابگاه فلسط cat6 72کابل  شبانه دانشگاه يها مرکز آموزش دوره 36
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ط دانشگاه و يافزار در مح  افزار و نر  د سختيخر يو صدور مجوز برا ي، کارشناسيبررس اطالعات دانشگاه؛ يت آمار و فناوريريمد يها تيگر از فعاليد يكي

 باشد.  يمختلف دانشگاه م يواحدها يا انهيعقد قرارداد و خدمات مربوط به امور را ين صدور مجوز برايهمچن
 

 

 1391سال  يطصادر شده  يمجوزها -9-19 جدول

 صدور مجوز خريد موضوع

هاي  درخواست

 دريافتي

 مورد 230 سخت افزار
 مورد 293

 مورد 64 نر  افزار

 د شدهييأمورد ت 61 مورد 69 قراردادهاي دريافتي

 

  

 1391سال  يتابعه دانشگاه ط يک واحدهايصادر شده به تفك يمجوزها -9-20جدول 

 نا  واحد رديف
 درخواست صدور مجوز

 سخت افزار خريد 

 صدور

 مجوز 

 درخواست صدور مجوز 

 خريد نر  افزار

 صدور 

 مجوز

 ارسال 

 عقد قرارداد

 ييدأت

 قرارداد 

 18 19 11 11 67 68 ها بيمارستان 1

 2 2 3 3 8 8 ها پژوهشكده 2

 0 0 1 1 1 1 حوزه رياست 3

 0 0 0 0 4 4 ها داروخانه 4

 3 5 13 13 56 56 ها هدانشكد 5

 0 0 0 0 3 3 روابط عمومي 6

 0 0 5 5 10 10 مراکز بهداشتي 7

 5 6 4 4 9 9 مراکز تحقيقاتي 8

 0 0 0 0 3 3 مراکز رشد 9

 21 24 19 19 36 36 معاونت آموزشي 10

 0 0 2 2 12 12 الملل و پرديس معاونت بين 11

 0 0 1 1 1 1 معاونت بهداشتي 12

 0 0 0 0 0 0 حقيقات و فناوريمعاونت ت 13

 8 8 1 1 10 10 معاونت توسعه و برنامه ريزي 14

 1 1 2 2 5 5 معاونت دانشجويي 15

 3 4 1 1 0 0 معاونت درمان 16

 0 0 1 1 4 4 معاونت غذا و دارو 17

 61 69 64 64 229 230 جم  کل واحدها
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ن يدر ا و نظارت قرارگرفتند. يابيمورد ارز يتهران به لحاظ توسعه و نگهدار يدر سطح دانشگاه علو  پزشك يک پزشكيحوزه انفورمات يها سامانه 1391در سال 

ک ير سامانه پرونده الكترونيها نظ ر سامانهيو تبادل اطالعات با سا يتيريمد يها ن گزارشي( به لحاظ تأمHIS) يمارستانياطالعات ب يها ستميد سيراستا تالش گرد

 يابيک مورد ارزيالكترون يها گزارش يريزان بكارگيثبت شده و م يها ت دادهيفيبه لحاظ ک HIS يها ستمين اطالعات سيابند. همچني ءارتقا PACSسالمت)سپاس(، 

اطالعات در  يآور از امكانات فن ين سطح برخوردارييبه لحاظ تع دانشگاه يها مارستانيد. بيارائه گردت موجود يدر جهت بهبود وضع ييقرارگرفتند و راهكارها

 ار مراکز قرار گرفته شد. يدر اخت يبردار قرارگرفتند و بازخورد الز  جهت بهره يابياطالعات مورد ارز يآور مختلف فن يها طهيح

ر يت تصاويريو مديآرش يها ستميس ريمختلف نظ يافزارها نر  ين الزامات کارکردييتابعه به جهت تعاز مراکز يمورد ن يها نهيدر زم ين مستنداتيهمچن

، ينيپرونده بال يها مانند سامانه يک پزشكيحوزه انفورمات يها جلسات متعدد سامانه يد. طيه و ابالغ گرديته يپزشك يها اسكن پرونده يها ستمي(، سPACS)يپزشك

 قرار گرفتند. يل و بررسيت پروژه مورد تحليريداده و مد ماران، انباريب يستريرج
 

 :بوده است ليذبه شرح  1391سال در اطالعات  يآور توسعه فن ق ويواحد تحق يها تيفعالاهم 
 

 مارستانياطالعات ب يها ستميه براي سيجلسات آموزشي در جهت ثبت کامل کدهاي استاندارد و ثبت صحيح اطالعات پا يبرگزار 

 يمارستانياطالعات ب يها ستميمانكار سيپ يها شرکت يبانيروند پشت نظارت بر(HIS) 

 يمارستانياطالعات ب يها ستميو توسعه س ياصالح قرارداد نگهدار 

 يمارستانياطالعات ب يها ستميس يآمار يها گزارش يريت بكارگيفيو گزارش ک يبررس 

 يمارستانياطالعات ب ستميس يها و گزارش ينظا  آمار يجلسه در خصوص ارتقا يبرگزار 

 دانشگاه يها مارستانيک سالمت( در سطح بيطرح سپاس)سامانه پرونده الكترون يمارستانيس ارسال روکش اسناد بيسرو يراه انداز 

 ير پزشكيو و تبادل تصاويستم آرشين الزامات قرارداد سيو تدو يازسنجين(PACS) 

 ير پزشكيو تبادل تصاو ويستم آرشينه سيفعال در زم يها و ابالغ شرکت ييشناسا(PACS) 

 ها( پرونده يكيو الكترونياسناد )آرش يكيستم الكترونين دستورالعمل الزامات سيه و تدويته 

 ر مجموعه دانشگاهيز يها مارستانياطالعات در سطح ب يآور فن ياعتبار بخش يداخل يزيست و ممين چک ليتدو 

 دانشگاه يو دولت يخصوص يها ارستانميدر سطح ب يسامانه ثبت موارد سكته قلب يراه انداز 

 سالمت)شمس( ياتصال مراکز تابعه دانشگاه به شبكه مل يهماهنگ 

 يک پزشكيحوزه انفورمات يافزار نر  يها ستميس يشرکت در جلسات بررس 

 مارانيب يها يستريو رج ينيپرونده بال يها ستمينظارت بر س 

  مطابق فرمت سامانه سماتدانشگاه  يپژوهش يها و گزارش اطالعات طرح يآور جم 
 

 1391سال  يط اطالعات يآور ق و توسعه فنياقدامات انجا  شده در حوزه تحق -9-21جدول 

 فيرد عنوان تعداد

 1 (HIS)يمارستانيستم اطالعات بيد از سيبازد ديبازد 52

 2 يمارستانيستم اطالعات بيس يراهبر يکارگاه آموزش کارگاه 2

 3 يک پزشكيحوزه انفورمات ينر  افزارها يها هيدييارائه تأ هيدييتأ 25

 4 (HIS)يمارستانياطالعات ب يها ستميس يبانيپشت يقراردادها ينظارت يها ستيل چک ليتكم ستيچک ل 230
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به مسئوالن  يتيريل آمار و ارائه گزارش مديو تحل يآور جم  يها سميمكان يدهبر سامان يمبن خود يرسالت سازمان ياطالعات در راستا يورآ ت آمار و فنيريمد

 يد سالنامه آماريها تول ن گزارشيا يو خالصه ساز يبند جه جم ينتد. ينما يران مياستفاده مد يبرا يو متنوع يتخصص يها گزارش ديتولاقدا  به  ربط هر ساله يذ

سال مختلف در  ياطالعات و عملكرد واحدها يکه حاو دانشگاه يسالنامه آمار نيهفتم، ن واحديا مساعدت همكارانتالش و  با 1392سال باشد. در  يمدانشگاه 

 ران محتر  قرار گرفته است. يار مديباشد، چاپ و در اخت يم 1391

 

ران و مسئوالن يمد اريدر اخت، يبردار د و جهت بهرهيتول اطالعات دانشگاه يآور آمار و فن تيريدر مد يو متنوع يتخصص يها گزارش 1391سال  در طول

طور  بههم گر يد يه جداگانه و برخيباشند به صورت نشر يم 1391سال اطالعات  يکه حاو يديتول يها از گزارش ياست. برخ  گرفتهقرار مربوطه  يواحدها

 يورآ ت آمار و فنيريمختلف توسط همكاران مد يواحدها يکه با همكار ييها گزارشاهم اند. فهرست  شده ديدانشگاه تول يدرج در سالنامه آمار يبرا ياختصاص

 است: ليذد شده است به شرح ياطالعات تول

 

 تهران  يتابعه دانشگاه علو  پزشك [ي]خدمات بستر يدانشگاه يها مارستانيت بيفعال يگزارش آمار .1

 تحت پوشش دانشگاه يدانشگاه ياه مارستانيب ييخدمات سرپا يگزارش آمار .2

 دانشگاه  ييايتحت پوشش منطقه جغراف ير دانشگاهيغ يها مارستانيب ييو سرپا يخدمات بستر يگزارش آمار .3

 ير دانشگاهيغ يها مارستانيب ييو سرپا يشش ماهه و ساالنه خدمات بستر يگزارش آمار .4

  ير دانشگاهيغ يها مارستانيک از بيگزارش عملكرد هر  .5

 دانشگاه يها مارستانيتعداد فوت شدگان در ب يا سهيمقاگزارش  .6

 دانشگاه يعلم  أتيه ياعضا يگزارش آمار .7

 ان دانشگاهيدانشجو يگزارش آمار .8

 دانشگاه يان خارجيدانشجو يگزارش آمار .9

 [مرکز 16]دانشگاه  ينيقات باليمراکز توسعه تحق يها تيفعال يگزارش آمار .10

 انيدانشجو يعلم يها عملكرد مرکز پژوهش .11

 دانشگاه  يعملكرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشك .12

 دانشگاه  ياداره انتشارات و علم سنجعملكرد  .13

 بهداشت و درمان دانشگاه  يها در شبكه يين سرپايتعداد پزشک و مراجع يا سهيگزارش مقا .14

  يقاتيمراکز تحق يابيج ارزشيدانشگاه و نتا يقاتيمراکز تحق يدفتر هماهنگ يگزارش آمار .15
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  يپژوهش يها تيفعال يابيدر ارز يورآ قات و فنيافتخارات معاونت تحق يزارش آمارگ .16

 بهداشت و درمان دانشگاه  يها شبكه يدرمان ين مراکز بهداشتيمراجع يگزارش آمار .17

 دانشگاه  ييمعاونت دانشجو يگزارش آمار .18

 دانشگاه  يعملكرد روابط عموم .19

 هآموختگان دانشگا عملكرد دفتر ارتباط با دانش .20

 نارها يالملل و سم ني، امور بيت روابط دانشگاهيريعملكرد مد .21

 دانشگاه يمعاونت بهداشت يو عملكردها بهداشت بخش يگزارش آمار .22

 دانشگاه اتيبه شكا ييعملكرد و پاسخگو يابي، ارزيعملكرد دفتر بازرس .23

 در دانشگاه ينهاد مقا  معظم رهبر عملكرد .24

 يق و نظر دهيهسته تحق عملكرد .25

 جذب ييأت اجرايه عملكرد .26

 نشيهسته گز يها تيفعال عملكرد .27

 زهيأت مميدانشگاه و ه يسه، شورايأت رئيأت امنا، هيجلسات و مصوبات ه عملكرد .28

 در دانشگاه دفتر ثبت اختراعات و ابداعات عملكرد .29

 دانشگاه يدر حوزه معاونت پژوهش قاتيج تحقيت ارتباطات و کاربرد نتايريمد عملكرد .30

 1390اطالعات سال  يدانشگاه حاو ين سالنامه آماريششم .31

اشاره نمود.  ير دولتيو غ يدولت يها ر نهادها و سازمانيبا سا يآمار يها و مشارکت در طرح يتوان به همكار يواحد آمار م يها تيگر اقدامات و مجموعه فعالياز د

 ل بوده است:يرح ذن راستا به شيدر ا 1391ن اقدامات سال يمهمتر

 تهران( يانه استانداريه سالي)نشر تهران استان يسالنامه آمارد يو مشارکت در تول يهمكار 

 تهران( يانه شهرداريه سالي)نشر آمارنامه شهر تهراند يو مشارکت در تول يهمكار 

 (يب فرهنگانقال يعال يشوراانه ي)طرح سال کشور يت آموزش عاليوضع يابيارزطرح و مشارکت در  يهمكار 

 ناسا( ي)س وزارت متبوع رانيکپارچه نظام اطالعات سالمت ايسامانه و مشارکت در طرح  يهمكار 

 دانشگاه  يبند رتبهدر طرح  دانشگاه الملل نيمعاونت بو مشارکت با  يهمكار(TUMS Ranking) 

 



اه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشگ                                                                                                                                     واحدهای ستادی دانشگاه                    : نهمفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 يت آمار و فناوري اطالعات دانشگاهمدير

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
413 

  

هاي همه جانبه از اين  جايگاه دانشگاه و همچنين حمايت يآموختگان براي ارتقا مندي از استعداد و توان دانش تهران با عنايت به بهره و  پزشكيدانشگاه عل

گان و برقراري آموخت جمله اهداف اين دفتر جذب دانش . ازه استآموختگان نمود سيس دفتري به نا  دفتر ارتباط با دانشأاقدا  به ت 1385التحصيالن از سال  فارغ

د تا بتواند با استفاده از ارتباط با آنان اعم از آنان که در داخل يا خارج از کشور اقامت دارند و در مراکز مهم علمي و دانشگاهي معتبر دنيا مشغول به کار هستن

 براي توسعه و رسيدن به جايگاه برتر علمي در دنيا گا  بردارد.هاي خود  ها در مراکز مهم علمي دنيا، در جهت پيشبرد فعاليت هاي علمي، اعتبار و نفوذ آن پتانسيل

هاي آموزشي به روز، ايجاد امكانات تحقيقات علمي و پژوهشي در سطح دانشگاه و  هاي تفريحي و فرهنگي، برگزاري دوره سيس مجموعهأارائه امكانات رفاهي، ت 

هاي خود در هر دانشكده از  باشد. اين دفتر همچنين جهت تكميل و توسعه فعاليت هداف اين دفتر ميالتحصيالن از ديگر ا تسهيل در برقراري ارتباط بين خود فارغ

آموختگان، امور مربوط به  آموختگان همان دانشكده اقدا  نموده که اين واحدها زير نظر دفتر ارتباط با دانش سيس واحدي براي ارتباط با دانشأدانشگاه به ت

 دهند. ه خود را انجا  ميالتحصيالن آن دانشكد فارغ

باشد،  مين بودجه و نيروي انساني متناسب ميأريزي، تخصيص فضا، ت نيازمند برنامه ها؛ آنمين نيازهاي أآموختگان و ت از آنجا که انجا  تما  امور مربوط به دانش 

آموختگان  مجموعه دفتر ارتباط با دانش يطور کل هتر خواهد بود. ب ستردهاقداماتي در اين خصوص انجا  گرفته که طبيعتاً محدود بوده و توسعه آن نيازمند تمهيدات گ

د يواحد تول] و ارتباطات يفات، اداره اطالع رسانيمارستان(، اداره مراسم و تشريب 6) ها مارستانيدانشكده(، اداره ارتباط با ب 11) ها دانشگاه شامل: اداره ارتباط با دانشكده

 باشد. يمشكسوتان، واحد آموزش و پژوهش يات، پي، نشر[يسيگلو ان يت فارسيخبر، عكس و سا
 

 بوده است: ليذبه شرح  1391سال  ين دفتر طيدر ا گرفته صورت يها تيفعال اهم 
 

 جلسات ماهانه، جلسات مشورت و  يريگ ميجلسات تصم يبرگزار[

 جلسه 60ان[: ي، جلسه با دانشجويفكر هم

 نفره 500مراسم  6ها:  دانشكدهان يدانشجو يليالتحص جشن فارغ يبرگزار 

 نفره 8000مراسم  1آموختگان:  كپارچه دانشيجشن  يبرگزار 

 مورد 12گذشته:  يها آموختگان سال دانش ييگردهما يبرگزار 

 يتک تخصص يها مارستانيآموختگان در ب س دفتر ارتباط با دانشيتأس :

 ها مارستانيدفتر در ب 6

 مصاحبه 50شكسوت: يآموختگان پ مصاحبه با دانش 

 عدد 100آموختگان:  دانش يها ه خبر از برنامهيته 

 برنامه 50آموختگان:  دانش يها از برنامه يريه گزارش تصويته 

 عدد 20ه شده جهت مراسم: يپ تهيکل 

 1ک جشنواره يروزه و  4ک کنگره ي: يالملل نيب يها برنامه يبرگزار 

 روزه

 3ک برنامه ي: يکنگره علم يدر برگزار يتخصص يها با گروه يهمكار 

 روزه

 مورد 30ه(: يلوح و هد يشكسوت )اهدايآموختگان پ ر از دانشيتقد 

 عدد 2500آموختگان:  ر و سوگندنامه به دانشيلوح تقد ياهدا 

 عدد 2500د: يم و جديآموختگان قد نه آر  دفتر به دانشيبج س ياهدا 

 ددع 400ده: يآموختگان برگز  آموخته برتر به دانش س دانشيتند ياهدا 

 

 نفر 80آموختگان:  د در مراسم دانشير از اساتيتقد 

  نسخه 400آموختگان:  ادنامه جهت دانشيچاپ 

 عدد 400آموختگان و ارائه به آنان:  از دانش يه عكس دسته جمعيته 

 2000آموختگان و ارائه به آنان:  از دانش يه عكس تكيته 

 آموختگان:  ت، پالکارد و گل به مناسبت درگذشت دانشيا  تسليارسال پ

 مورد 2

 20ها:  د در رسانهيآموختگان و اسات جهت پخش مصاحبه دانش يهماهنگ 

 مورد

 نسخه 3000دفتر:  يچاپ بروشور معرف 

 مورد 36.000ت: يدر سا يميآموختگان قد اطالعات دانش يبارگذار 

  مورد 2500د: يآموختگان جد اطالعات دانش يآور جم 

 مورد 50ختگان: آمو ل دانشيميافت ايجهت در يهماهنگ 

 تيسا 11ها:  ت دانشكدهيل سايتحو 

 تيسا 10آموختگان:  ت کانون دانشيل سايو تحو يطراح 

 1تابعه دانشگاه:  يواحدها يخچه و معرفيشگاه تارينما يبرگزار 

 شگاهينما

 شگاهينما 2برگزار شده:  يها شگاهيشرکت در نما 

 دست 1500: يليالتحص ه لباس فارغيته 
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ان يپرونده مربوط به دانشجو 787ن تعداد يقرار گرفته است که از ا يدانشگاه مورد بررس يق و نظر دهيرخانه هسته تحقيدر دب ييپرونده دانشجو 2352، 1391سال  يط

 يها ر پروندهيبوده است. آمار سا يرفته شده در مقط  فوق تخصص پزشكيان پذيپرونده مربوط به دانشجو 148و  يپزشك يتخصص ياريقط  دسترفته شده در ميپذ

 باشد. يم ليذبه شرح جدول  1391شده  يبررس ييدانشجو
 1391 يها سال ياه طدانشگ يق و نظردهيرخانه هسته تحقيشده در دب يبررس ييدانشجو يها تعداد پرونده -9-22جدول  

 شده يتعداد پرونده بررس موضوع فيرد

 787 يپزشك يتخصص ياريرفته شده در مقط  دستيان پذيدانشجو 1

 60 يدندانپزشك يرفته شده در مقط  تخصصيان پذيدانشجو 2

 60 يداروساز يرفته شده در مقط  تخصصيان پذيدانشجو 3

 148 يپزشك يرفته شده در مقط  فوق تخصصيان پذيدانشجو 4

 744 ياچ د يرفته شده در مقط  پيان پذيدانشجو 5

 553 ارشد يرفته شده در مقط  کارشناسيان پذيدانشجو 6

 2352 شده يبررس يها تعداد کل پرونده

 

قرار  يجذب دانشگاه مورد بررس ييأت اجرايرخانه هيدر دب يأت علميه ياعضاد و ياسات يت استخداميل وضعيپرونده مربوط به جذب و تبد 808، 1391سال  يط

 پرونده 41االستخدا  و  ديجد يأت علميپرونده جذب ه 116، يأت علميه ياعضا ين تعهدات قانونيپرونده مربوط به جذب مشمول 117ن تعداد يگرفته است که از ا

 انشگاه بوده است.د يأت علميه ياعضا يت استخداميل وضعيمربوط به تبد

 
 1391  سال يدانشگاه ط يق و نظر دهيرخانه هسته تحقيشده در دب يبررس يأت علميه ياعضا يها تعداد پرونده -9-23جدول 

 موضوع فيرد
 يها تعداد پرونده

 شده يبررس

 117 يمشمول تعهدات قانون يت علمأيجذب عضو ه 1

 116 (يماني)پ يخوان عمومق فراياالستخدا  از طر ديجد يت علمأيجذب عضو ه 2

 20 يشيآزما يبه رسم يمانياز پ يت استخدامير وضعييتغ 3

 21 يقطع يبه رسم يشيآزما ياز رسم يت استخدامير وضعييتغ 4

 2 هيرفته شدگان بورسيپذ 5

 532 رخانه ارسال شده استين دبيبه ا يبررس يها که برا ر دانشگاهيسا يت علمأيت در هيداوطلبان عضو 6

 808 شده يبررس يها عداد کل پروندهت
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مشمولين قانون  يره( همگيو غ متعهدين خدمت ،سيالتدر حقپيماني، قراردادي، روزمزد، خريد خدمت، )داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي و غير رسمي 

فر  ل يو پس از تكمبا معرفي داوطلب استخدا  از طرف کارگزيني يا واحدهاي اداري مشابه و تشكيل پرونده گزينشي  دانشگاه باشند. کار هسته گزينش گزينش مي

مورد صالحيت اعتقادي، اخالقي و سياسي افراد مشمول قانون گزينش قبل از ورود تا زمان قطعيت استخدا   شود و يممشخصات فردي و ارائه مدارک الز  شروع 

 رد.يگ يقرار م يبررس

 473ه بوده است. از مجموع ياول يمنف يرأ 473ه و يمثبت اول يرأ 6456ن جلسات يکه حاصل ا، نمودهجلسه برگزار  190نش دانشگاه يگز ي، شورا1391سال  يط 

ر اطالعات به يسا. صادر شده است يمنف يمورد رأ 63د نظر فقط يپس از دو دور تجد ند،ا هد نظر داشتيه درخواست تجدياول يمنف يکه پس از صدور رأ يا پرونده

 است. ليذشرح جدول 
 

 1391 تا 1389 يها نش کارکنان دانشگاه در ساليآمار عملكرد هسته گز -2-24جدول 

 موضوع فيرد
 شده يبررس يتعداد پرونده ها

 1391سال  1390سال  1389سال 

 7500 7385 3461 ل شدهيتشك يها پرونده 1

 6437 11503 4570 ق شدهيتحق يها پرونده 2

 18119 23006 2187 ق شدهيتحق يها فر  3

 871 1734 1365 يابتين يها پرونده 4

 1395 3468 2383 يابتين يها ق پروندهيتحق يها فر  5

 3346 7385 3461 استعال  شده يها پرونده 6

 7221 13807 5973 انجا  شده يها مجموع استعال  7

 3306 4657 2062 ه انجا  شدهياول يها مصاحبه 8

 621 116 37 يا مذاکره ارشاديمصاحبه  9

 6456 6754 3619 ه ابالغ شدهيمثبت اول يآرا 10

 473 268 177 ه ابالغ شدهياول يمنف يآرا 11

 117 153 95 د نظر اوليمثبت پس از تجد يآرا 12

 155 108 79 د نظر اوليپس از تجد يمنف يآرا 13

 65 41 32 نظر دو د يمثبت پس از تجد يآرا 14

 63 18 11 د نظر دو يپس از تجد يمنف يآرا 15

 190 227 174 نشيگز يل شده شورايجلسات تشك 16
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و  ي، محلي، اجتماعي، فرهنگيعلم يها تياز شخص نفر 6ر و يدبس دانشگاه به عنوان يس، رئير بهداشت به عنوان رئيدانشگاه شامل وز يأت امنايه يب اعضايترک

  شوند. ين مييس جمهور تعيباشد که با ابالغ رئ يم يکشور

أت يه يشنهاد حداقل سه نفر از اعضايا پيه است دانشگاير يو بنا به تقاضا يالعاده آن در مواق  ضرور جلسات فوق ،دو بار يدانشگاه حداقل سال يأت امنايجلسات ه

 دانشگاه عبارت است از: يأت امنايف هيوظا نيتر مهمشود.  يل ميامنا تشك

 ينامه داخل نييب آيتصو 

 الت دانشگاهيو تشك يب سازمان اداريتصو 

 يليب بودجه تفصيتصو 

 و مصرف آن ياختصاص ينحوه وصول درآمدهاب يتصو 

 يو معامالت يمال يها نامه نييآب يتصو 

 يعلم أتيه ياعضا يمقررات استخدامب يتصو 

 ساالنه دانشگاه يها ها و ترازنامه حسابب يتصو 

 1391عملكرد هيأت امناي دانشگاه در سال -2-25جدول 

 تعداد موضوع 

 (40و  39،  38سه جلسه )جلسات  جلسات

 مصوبه  42 مصوبات

 

 

 نموده يرا پيگيرروز دانشگاه  يمسائل جاراست که  يس دانشكده پزشكيرئ و دانشگاه معاونان ،ني، مشاوررئيس دانشگاه شاملهيأت رئيسه دانشگاه  ياعضاب يترک

 د. ننظارت دار ها آنو بر 

 
 1391عملكرد هيات رئيسه دانشگاه در سال -2-26جدول 

 تعداد موضوع 

 (221 تا 199)جلسات جلسه  23 جلسات

 مصوبه 97 مصوبات

ن يو مشاور ها دانشكده يرؤسا ،سه دانشگاهيأت رئيه يب آن شامل اعضايباشد که ترک يدر مورد مسائل دانشگاه م يگير از ارکان تصميمگر يد يكيدانشگاه  يشورا

  شود. يس دانشگاه برگزار ميشنهاد رئيجلسات آن به پ کهاست  س دانشگاهيرئ
 

 1391عملكرد شوراي دانشگاه در سال -2-27جدول 

 تعداد موضوع

 ( 29تا  25پنج جلسه )جلسات  تتعداد جلسا

 مصوبه 16 تعداد مصوبات
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 132، 1391سال  يابند. طي يباالتر ارتقاء م يدانشگاهزه دانشگاه به مراتب يأت مميدر ه ها آنپرونده  يدانشگاه با طرح و بررس يأت علميه ياز اعضا يهر سال تعداد

شتر به ياطالعات ب اند. افتهيارتقاء  ياريرتبه دانشمز به ينفر ن 83و  يرتبه استادمموفق به کسب  نفر 44ن تعداد ياند که از ا رتبه داشتهم يارتقا يأت علميه ياز اعضا نفر

 ل بوده است.يشرح جدول ذ

 
 1391  دانشگاه در سال يأت علميه ياعضا يآمار ارتقا -9-28جدول 

 محل خدمت
به  يمرب

 يارياستاد

به  يارياستاد

 يارينشدا

به  ياريدانش

 ياستاد
 مجموع

 77 23 54 0 يدانشكده پزشك

 14 7 5 2 دانشكده بهداشت

 11 3 8 0 يدانشكده دندانپزشك

 15 7 8 0 يدانشكده داروساز

 4 1 1 2 ييو ماما يدانشكده پرستار

 3 3 0 0 يراپزشكيدانشكده پ

 1 0 1 0 يدانشكده توانبخش

 1 0 1 0 ين پزشكينو يها يفناوردانشكده 

 1 0 1 0 يپزشك يت و اطالع رسانيريدانشكده مد

 1 0 1 0 قات غدديمرکز تحق

 1 0 0 1 ياسالم گروه معارف

 1 0 1 0 نيقات مادر و جنيمرکز تحق

 1 0 1 0 يو آنكولوژ يقات هماتولوژيمرکز تحق

 1 0 1 0 يخ پزشكيقات اخالق و تاريمرکز تحق

 مجموع
 132 44 83 5 تعداد

 00/100 33/33 88/62 79/3 ←درصد
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 1380ک پروژه مشترک در سال ي يط يراث فرهنگيسازمان م يو با همكار يران با نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيا يخ علو  پزشكيتار يموزه مل

 (29/4/1378خ يدر تار 2247( )ثبت بنا: به شماره ثبت 2/12/1388مورخه  525/59/882 يمشارکت يها افتتاح شد. )شماره مجوز موزه

متر مرب  احداث  1750در حدود  ييربنايمربوط به دوره قاجار با ز ييباشد. ساختمان موزه در بنا يمتر مرب ( م 9152ک هكتار )ين موزه در حدود يمساحت کل زم

ت ي)با ظرف تئاتر يآمف ،نفر( 30ت يسالن کنفرانس )با ظرف، يخ پزشكياخالق و تار يکتابخانه تخصص، شگاه موزهينما مختلف موزه عبارتند از: يواحدها شده است.

 نفر( 25ت يوتر )با ظرفينفر( و اتاق کامپ 96

 شگاه موزه عبارتند از:يمتعدد نما يها بخش 
  ين انسان شناسيريبخش د .1

  يشناس بخش مرد  .2

  يبخش اسناد و کتب خط .3

  يزشكبخش دامپ .4

 يپزشك بخش چشم .5

  يبخش دندان پزشك .6

 يبخش دواخانه نظام .7

 ياز موزه مل ياء امانيبخش اش .8

 يياهان دارويبخش گ .9

 ير علو  پزشكيمشاه يبخش معرف .10

 

طور  اند به د داشتهياز موزه بازد 1391سال  يط که يتعداد افراد ده است.يبه ثبت رس يخ پزشكياء مختلف در موزه تاريقلم از اش 959در مجموع  1391سال  يتا انتها

 اند. د کردهياز موزه بازد يقبل يشده و با هماهنگ يزير است که به صورت برنامه يآموزان ن آمار تعداد دانشيباشد. ا ينفر م 4927 ،قيدق
 

 1391سال  يران طيا يخ علو  پزشكيتار ياء ثبت شده در موزه مليآمار اش -2-29جدول 

 اء ثبت شدهيتعداد اش نا  بخش

 ين انسان شناسيريبخش د
 170 يابزار سنگ

 59 يانسان يايبقا

 يبخش اسناد و کتب خط
 50 يکتب خط

 58 ياسناد خط

 230 يبخش دامپزشك

 53 يداروخانه نظام

 41 يبخش مرد  شناس

 134 يبخش چشم پزشك

 163 رانيا يموز مل ياء امانياش

 959 مجموع

موجود در آن تا  يباشد که آمار کتب کتابخانه تخصص يم يخ و اخالق پزشكيو تار يخ طب، اخالق پزشكيتار يها نهيدر زم يکتابخانه تخصص ين مجموعه دارايا

 ن شرح است:يبد 1391ان سال يپا

 عنوان 1913: ين کتب فارسيتعداد عناو 

 عنوان 1470: يسين کتب انگليتعداد عناو 

 عنوان 126: ين چاپ عكسيوتعداد عنا 

 ند.يس دانشگاه تهران مراجعه نمايمقد ، درب شماره پرد يا فرشيابان شانزدهم ي، خيابان کارگر شماليتهران، خ يتوانند به نشان يموزه م از ديمندان به بازدقعال


