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 پيشگفتار معاون آموزشي دانشگاه

 

 

ت نیز و همراه با توسعه دانشگاه، اين معاون شكل گرفت، معاونت آموزشي دانشگاه نیز 1313همزمان با تأسیس دانشگاه، در سال  

 نمايد:مي هاي زير ارائهرا از طريق دانشكده موردنظريافت. اين معاونت در حال حاضر خدمات آموزشي بیشتري  دگيگستر

 بخشيتوان مامايي، دانشكده و پرستاري ، دانشكدهدانشكده بهداشت، دانشكده داروسازي، دانشكده دندانپزشكي، دانشكده پزشكي 

ريزي المللي دانشگاه در حال برنامهو پرديس بین طب سنتيو  علوم نوينتأسیس  تازه دانشكدههمچنین دو . دانشكده پیراپزشكي و

 جهت پذيرش دانشجو است.

 

گیري در خصوص فرآيندهاي آموزشي دانشگاه ريزي و تصمیموجود اطالعات و آمار صحیح، مبناي بسیار خوبي براي برنامه 

وري مورد انتظار تواند دستیابي به اهداف و بهرهآيند ميکه بعضاً ساده و در دسترس به نظر ميباشد، عدم آگاهي از اطالعاتي مي

جداول تهیه و تنظیم گرديده،  صورتبه. در اين راستا اطالعات آماري حوزه معاونت آموزشي دانشگاه که قرار دهد الشعاعتحترا 

باشد. همچنین در هاي تحصیلي و جنسیت دانشجويان ميرشته ،صیليمقاطع تح ،هاگوياي وضعیت آماري دانشجويان در دانشكده

 التحصیل و مشغول به تحصیل نیز درج گرديده است.فارغ شده،ت و آمار دانشجويان پذيرفتهاين جداول اطالعا

 

شده استراتژي تعريف و اندازچشمدهد که دانشگاه در راستاي نشان مي قرار دهیمقبل مورد مقايسه  هايسالاگر آمار فوق را با  

تكمیلي،  اي در مقاطع تحصیالترشتههاي جديد و بینتأسیس و ايجاد رشته گام برداشته و توانسته در مسیر ارتقاي کیفیت،

و اجرائي نمودن هر چه بیشتر برنامه  اتباع خارجيهاي جديد، جذب دانشجويان تدوين و اجراي برنامه تخصصي و فلوشیپ،

 برود.پیش بهاستراتژيک 

 است شدهتهیهرساني پزشكي دانشگاه و حوزه معاونت آموزشي اين مجموعه که با تالش و کوشش همكاران مديريت آمار و اطالع

ريزي آموزشي تهیه و و برنامه هاگیريتصمیمسازي و رساني و تصمیماطالع منظوربههايي است که شامل اطالعات و داده

 .قرار گیرد مورداستفادهواند در سطوح مختلف است بت، که امیدشده استعرضه

 

 

 دكتر حسين كشاورز

 آموزشي دانشگاه معاون 

 
 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 

 

 

 علمي دانشگاهاعضاي هيأت
 

 

 علمي دانشگاه:مربوط به آمار اعضاي هيأت كليات

 

 فراواني:

 علميعضو هیأتصد از کارکنان در 8/31 بوده است کهنفر  1255 ؛1385در سال  علمي شاغل در دانشگاههیأتاعضاي کل تعداد  

 مرد هستند. هاآندرصد  2/68زن و 

 
 

 1385جنسیت در سال  برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-1جدول 

 درصد تعداد جنسیت

 2/68 856 مرد

 8/31 399 زن

 100 1255 کل

 

 سن: 

براي مردان و زنان عضو  سال است. اين متوسط •(  2/48 1/8؛ )1385در سال علمي دانشگاه هیأتمتوسط سن اعضاي  

ترين و مسن 30علمي ترين عضو هیأتدر طي اين سال جوانباشد. ( سال مي 2/47 3/7( و ) 6/48 5/8) به ترتیبعلمي هیأت

درصد( از  4/41نفر ) 520شد.  ساله ديده 43علمي اعضاي هیأت نفر در بین 78اواني با . بیشترين فرشتسن دا سال 70، هاآن

سال سن  41علمي دانشگاه زير درصد( از اعضاي هیأت8/17نفر ) 224د. همچنین شتنسال و بیشتر سن دا 50علمي اعضاي هیأت

علمي دانشگاه کمتر درصد اعضاي هیأت25تقريباً سن  . يعنيبودسال  42علمي دانشگاه ام براي سن اعضاي هیأت25د. صدك شتندا

. بودسال  54و  47علمي دانشگاه به ترتیب ام براي سن اعضاي هیأت75ام و 50همچنین صدك  در اين سال .بودسال  42از 

 .بوده است سال 54درصد اعضاء کمتر از 75سال و سن  47درصد اعضاء کمتر از  50سن  ديگرعبارتبه
 

 1385سن در سال برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -2جدول 

 شاخص

 سن )سال(

 35تا  30 40تا  36 45تا  41 50تا 46 55تا  51 60تا  56 65تا  61 70تا  66 جمع

 1255 59 165 280 283 212 146 83 27 تعداد

 0/100 7/4 2/13 3/22 5/22 9/16 6/11 6/6 2/2 درصد

 - 0/100 3/95 2/82 8/59 3/37 4/20 8/8 2/2 درصد تجمعي

 

                                                 
 دانشگاه است. علميهیأتانحراف معیار سن اعضاي  سال 1/8میانگین و سال  2/48 •
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 :سنوات خدمت

 هسال سابق 47ترين عضو تجربهباو ند شتکاري داتجربه ( سال  6/15 9میانگین ) طوربهعلمي دانشگاه اعضاي هیأت 85در سال  

به استخدام دانشگاه  1369د که در سال ش علمي مشاهدههیأتدسته از اعضاي  نفر در بین آن 73. بیشترين فراواني با شتکار دا

 ند.بود شدهپذيرفته

 
 

 1385در سال سابقه کار برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 – 3جدول 

 شاخص

 سنوات خدمت )سال(

 ل و کمترسا 5 10تا  6 15تا  11 20تا  16 25تا  21 30تا  26 35تا  31 40تا  36 سال و بیشتر 41

 به بعد 81 80تا 76 75تا 71 70تا 66 65تا 61 60تا 56 55تا 51 50تا 46 و قبل از آن 45 ← خدمت دولتيسال شروع 

 200 179 236 294 175 103 49 13 6 تعداد

 9/15 3/14 8/18 4/23 9/13 2/8 9/3 1/1 5/0 درصد

 0/100 1/84 8/69 0/51 6/27 6/13 4/5 5/1 5/0 درصد تجمعي

 

 

 دانشگاه به شرح زير بوده است. علميهیأتتوزيع فراواني مدارك اعضاي  1385در سال  مدرک تحصيلي:
 

 1385در سالمدرك تحصیلي  برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -4جدول 

 درصد تعداد مدرك تحصیلي
 درصد جنسیت

 )سال( سابقه کارمتوسط  متوسط سن )سال(
 زن مرد زن مرد

 0/16 9/45 7/65 3/34 92 48 2/11 140 کارشناسي ارشد

 0/17 5/49 0/25 0/75 3 9 9/0 12 ايحرفهدکتراي

 6/15 3/48 9/27 1/72 263 679 1/75 942 تخصص و Ph.Dدکتراي

 4/15 5/49 5/25 5/74 41 120 8/12 161 تخصصفوق

 6/15 2/48 8/31 2/68 399 856 0/100 1255 مجموع

 

 دانشگاه به شرح زير بوده است. علميهیأتتوزيع فراواني رتبه اعضاي  1385در سال  علمي: همرتب
 

 

 1385در سال مرتبه علمي برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-5جدول 

 درصد تعداد مرتبه علمي 
 متوسط سن درصد جنسیت

 ل()سا

 سابقه کارمتوسط 

 زن مرد زن مرد )سال( 

 155 4/12 60 95 7/38 3/61 2/46 1/16 مربي

 0/12 6/45 3/30 7/69 198 456 1/52 654 استاديار

 4/18 8/50 9/26 1/73 83 226 6/24 309 دانشیار

 1/26 9/56 8/16 2/83 23 114 9/10 137 استاد

 6/15 2/48 8/31 2/68 399 856 0/100 1255 مجموع

 18 ( از مربیان با اخذ مدارك تحصیلي باالتر در دانشگاه، در حال تغییر وضعیت به استادياري هستند.6/11نفر )درصد 
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 محل خدمت:

در دانشكده پزشكي به خدمت  هاآنرصد( د 7/62نفر ) 787دهد که مي علمي دانشگاه نشاناعضاي هیأت محل خدمتبررسي  

ترين ردند. جوانکمي فعالیتعلمي پژوهشي در مراکز تحقیقاتي دانشگاه هیأت درصد( تحت عنوان 5/3نفر هم ) 44ند. ابودهمشغول 

اول زير در جدشد.  ديده دانشكده بهداشتعلمي ترين آن در بین اعضاي هیأتعلمي پژوهشي و مسنترکیب در بین اعضاي هیأت

 اند.جزء دانشكده پزشكي محسوب شده هابیمارستانشاغل در  علميهیأتو  شدهارائهعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت
 

 1385در سالمحل خدمت  برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-6جدول 

 درصد تعداد محل خدمت
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 6/9 4/17 8/7 1/49 3/26 7/73 35 98 6/10 133 بهداشت دانشكده

 4/8 2/18 4/5 2/46 2/86 8/13 50 8 6/4 58 پرستاري دانشكده

 7/8 4/15 4/8 9/48 6/28 4/71 225 562 7/62 787 پزشكي دانشكده

 9/6 1/16 6 9/47 9/37 1/62 11 18 3/2 29 پیراپزشكي دانشكده

 1/9 7/15 1/8 1/45 0/50 0/50 17 17 7/2 34 بخشيتوان دانشكده

 2/10 5/16 2/9 4/46 0/25 0/75 16 48 1/5 64 داروسازي دانشكده

 8/8 3/17 1/7 7/47 7/33 3/66 32 63 6/7 95 دندانپزشكي دانشكده

 6/10 9/13 6 8/47 3/27 7/72 3 8 9/0 11 معاونت آموزشي

 4/4 7/4 2/5 1/41 7/22 3/77 10 34 5/3 44 مراکز تحقیقاتي

 0/9 6/15 1/8 2/48 8/31 2/68 399 856 100 1255 مجموع

 

 

 مرتبه علميمحل خدمت به تفكیک  برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -7جدول

 متمحل خد
 درصد مرتبه علمي

 استاد دانشیار استاديار مربي استاد دانشیار استاديار مربي

 8/18 3/20 1/39 8/21 25 27 52 29 بهداشت دانشكده

 0/0 4/3 1/12 5/85 0 2 7 49 پرستاري دانشكده

 6/11 2/27 6/58 7/2 91 214 461 21 پزشكي دانشكده

 0/0 4/3 8/44 7/51 0 1 13 15 پیراپزشكي دانشكده

 9/2 8/11 8/8 5/76 1 4 3 26 بخشيتوان دانشكده

 9/21 1/39 8/32 3/6 14 25 21 4 داروسازي دانشكده

 3/6 6/31 1/61 1/1 6 30 58 1 دندانپزشكي دانشكده

 0/0 6/13 8/81 5/4 0 6 36 2 مراکز تحقیقاتي

 0/0 0/0 3/27 7/72 0 0 3 8 معاونت آموزشي

 9/10 6/24 1/52 4/12 137 309 654 155 مجموع

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 محل خدمت به تفكیک مدرك تحصیلي برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -8جدول 

 محل خدمت

 درصد تعداد

کارشناسي 

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

 دکتراي تخصصي

 Ph.Dو
 تخصصفوق

کارشناسي 

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دکتراي 

 Ph.Dوتخصصي
 تخصصفوق

 0/0 2/78 0/0 8/21 0 104 0 29 اشتبهد دانشكده

 0/0 5/15 0/0 5/84 0 9 0 49 پرستاري دانشكده

 4/19 9/77 5/0 2/2 153 613 4 17 پزشكي دانشكده

 0/0 3/48 9/6 8/44 0 14 2 13 پیراپزشكي دانشكده

 0/0 5/26 0/0 5/73 0 9 0 25 بخشيتوان دانشكده

 0/0 8/93 2/6 0/0 0 60 4 0 داروسازي دانشكده

 دانشكده

 دندانپزشكي
0 1 93 1 0/0 0/1 9/97 1/1 

 9/15 8/81 3/2 0/0 7 36 1 0 مراکز تحقیقاتي

 0/0 3/27 1/9 6/63 0 3 1 7 معاونت آموزشي

 8/12 0/75 0/1 2/11 161 941 13 140 مجموع

 
 

 است. شدهارائهير نوع استخدام در جدول ز برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت نوع استخدام:
 

 1385در سالنوع استخدام  برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -9جدول 

 درصد تعداد نوع استخدام
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 3/4 0/3 2/5 4/37 7/30 3/69 31 70 1/8 101 طرحي*

 1/4 6/6 6/4 0/41 3/33 7/66 70 140 7/16 210 پیماني

 5/5 9/18 9/6 8/52 2/31 8/68 5 11 3/1 16 (وقتنیمه) قطعيرسمي

 3/7 4/19 9/6 2/51 3/32 7/67 282 592 6/69 874 (وقتتمام) قطعيرسمي

 2/7 12 2/6 9/45 4/20 6/79 11 43 3/4 54 آزمايشي -رسمي

 0/9 6/15 1/8 2/48 8/31 2/68 399 856 100 1255 مجموع

 باشد.علمي ميو مشمولین تعهدات قانوني هیأت 1، مشمولین ماده  kعلمي ضريبطرحي شامل اعضاي هیأت علميهیأت* 

 

 پایه:

با  1هاست. بیشترين فراواني در پاي 32و  1نشگاه به ترتیب علمي داکمترين و بیشترين پايه در بین اعضاي هیأت 1385در سال  

 هنفر نیز داراي پاي 577ند. همچنین بودو کمتر  15 هعلمي دانشگاه داراي پاينفر از اعضاي هیأت 678شد.  نفر مشاهده 109فراواني 

 ند.بود 15بیشتر از 

 
 1385در سالپايه  برحسبعلمي دانشگاه توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 – 10جدول 

 شاخص

 پايه

 و کمتر 5 10تا  6 15تا  11 20تا  16 25تا  21 30تا  26 32

 205 195 278 298 189 88 2 تعداد

 3/16 5/15 2/22 7/23 1/15 7 2/0 درصد

 100 7/83 1/68 0/46 2/22 2/7 2/0 درصد تجمعي



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 علمي با سنوات خدمت باال:اعضاي هيأت

 

( درصد 9/15نفر ) 200سال خدمت، 30و بر اساس قانون  85سال بعد ازسال  5رسد تا مي به نظر آمدهدستبهبر اساس اطالعات  

( از اعضاي درصد 6/7نفر ) 96 درمجموع. قرار گیرندو يا در شرف بازنشستگي  بازنشسته شوندعلمي دانشگاه، از اعضاي هیأت

 .اندشتهدا تجربه کاردر دانشگاه سال و بیشتر 30علمي هیأت

 
سال سن و  60علمي داراي د و اعضاي هیأتشتندا سابقه کارو بیشتر  سال 25 ؛1385در سالعلمي که توزيع فراواني اعضاي هیأت 2- 11جدول 

 محل خدمت، مرتبه علمي و مدرك تحصیلي برحسببیشتر، 

 محل خدمت

سال خدمت و  25اعضاي 

 باالتر

سال سن و  60اعضاي 

 باالتر

 علمي همرتب
خدمت و  سال 25 )اعضاي با

 باالتر(

 مدرك تحصیلي
خدمت و  سال 25)اعضاي با 

 باالتر(
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 - 27 - 3 16 5 6 3 77/9 04/1 13 6/22 0/15 30 بهداشت

 - 3 - 13 - 2 1 13 0 0 0 6/27 0/8 16 پرستاري

  116 0/58 7/14 92 33/7 69/11 7 27 35 47 5 2 89 20پزشكي

 - 2 - 2 - - 2 2 45/3 08/0 1 8/13 0/2 4 پیراپزشكي

 - 1 - 6 - - - 7 0 0 0 6/20 5/3 7 بخشيوانت

 - 11 - - 7 4 - - 06/14 72/0 9 2/17 5/5 11 داروسازي

 - 15 - - 5 9 1 - 47/9 72/0 9 8/15 5/7 15 دندانپزشكي

 - 1 - - - - 1 - 09/9 08/0 1 1/9 5/0 1 معاونت آموزشي

 20 149 2 29 75 55 38 32 96/9 125 9/15 100 200 مجموع

اند.محسوب شدهدر دانشكده پزشكي  هابیمارستانعلمي شاغل در اعضاي هیأت 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 علمي آموزشي دانشگاه در مقایسه با آمار كشوريوضعيت اعضاي هيأت
 

نفر  160و  هزار 10تعداد  بوده و نفر 185هزار و 15علوم،  وزارت هحوز هايدانشگاهو  هاسازمانعلمي شاغل در کل اعضاي هیأت

وزارت بهداشت، مشغول  هحوز هايدانشگاهو  هاسازمان رد نفر 984و  هزار 11 درمجموعکشور و  علوم پزشكي دانشگاه 41در 

 اند.فعالیت بوده
 

 1385سال  – علمي دانشگاه در مقايسه با آمار کشوريوضعیت اعضاي هیأت 2-12جدول 

مرتبه علمي 

 کل کشور

تحت  هايدانشگاه)

 وزارت علوم(پوشش 

علوم  هايدانشگاه

 پزشكي کشور

و  هاسازمان

تحت  هايدانشگاه

 پوشش وزارت بهداشت*

علوم  هايدانشگاه

 پزشكي تیپ يک کشور

دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 مربي
 آموزشیار و دستیار() 

223 4/1 49 5/0 50 4/0 33 5/0 1 1/0 

 6/15 208 7/22 1388 5/30 3657 0/29 2950 8/38 5888 مربي

 6/58 784 9/55 3420 6/55 6667 4/56 5729 4/44 6740 استاديار

 3/17 232 6/14 892 1/9 1086 9/9 1005 0/10 1518 دانشیار

 4/8 113 3/6 382 7/3 445 0/4 403 4/5 816 استاد

 0/0 0 0/0 1 7/0 79 2/0 24 - - نامشخص

 1338 100 100 6116 100 11984 100 10160 110000 15185 جمع

 1388ت دارد )مغاير زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوعلوم پزشكي در  هايدانشگاهکه با آمار  بوده است نفر 1255دانشگاه  علميهیأتاعضاي  آمار 85در انتهاي سال 

 ( بر اين اساس مبناي محاسبه درصدها در اين جدول، آمار وزارت بهداشت و درمان بوده است.نفر

 

 1385سال  – علمي دانشگاه در مقايسه با آمار کشوريوضعیت اعضاي هیأت 2-13جدول 

 مرتبه علمي

تعداد اعضاي 

 علميهیأت

دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران

درصد نسبت به اعضاي 

داراي مرتبه  علميهیأت

شاغل در  علمي مشابه،

تحت  هايدانشگاه

 پوشش وزارت علوم

درصد نسبت به اعضاي 

داراي مرتبه  علميهیأت

شاغل در  علمي مشابه،

علوم  هايدانشگاه

 پزشكي کشور

درصد نسبت به اعضاي 

داراي مرتبه  علميهیأت

شاغل در  علمي مشابه،

و  هاسازمان

تحت  هايدانشگاه

 رت بهداشت*پوشش وزا

درصد نسبت به اعضاي 

داراي مرتبه  علميهیأت

شاغل در  علمي مشابه،

علوم  هايدانشگاه

پزشكي تیپ يک 

 **کشور

 مربي
 آموزشیار و دستیار() 

1 5/0 0/2 0/2 0/3 

 0/15 7/5 1/7 5/3 208 مربي

 9/22 8/11 7/13 6/11 784 استاديار

 0/26 4/21 1/23 3/15 232 دانشیار

 6/29 4/25 0/28 8/13 113 استاد

 - - - - 0 نامشخص

 9/21 2/11 2/13 8/8 1338 مجموع

دانشگاه( و  41علوم پزشكي ) هايدانشگاهعلمي شاغل در تحت پوشش وزارت بهداشت شامل کلیه اعضاي هیأت هايدانشگاهو  هاسازمانعلمي شاغل در اعضاي هیأت*

کار، ستاد ، حفاظت و بهداشتتربیت مدرسپرستاري بانک ملي ايران، پرستاري نیروي هوايي، اهلل، هارتش، بقی آزاد، علوم پزشكي هايدانشگاه علمي شاغل دراعضاي هیأت

 باشد.سازمان بهزيستي مي خون ايران و سازمان انتقالعلمي شاغل در انستیتو پاستور ايران، مرکزي و شاهد و همچنین اعضاي هیأت

 اند.اصفهان، اهواز، ايران، تبريز، تهران، شهید بهشتي، شیراز ، کرمان و مشهد بوده هايدانشگاه 1385علوم پزشكي تیپ يک در سال  هايهدانشگا** 

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 هاعلمي شاغل در دانشکدههيأت
 

 دانشکده بهداشت علميهيأتاعضاي 
 

 فعالیتمشغول  دانشكده بهداشتعلمي دانشگاه در أتدرصد از اعضاي هی 1/10، 1385طي سال  که قبالً اشاره شد طورهمان 

ترين عضو ترين و مسن. جواندارا بودپزشكي  دانشكدهدوم را بعد از  هعلمي ردند. اين دانشكده به لحاظ تعداد اعضاي هیأتبود

علمي اين ضاي هیأتتغییرات سني در بین اع هد. بنابراين دامنشتنسال سن دا 69و  34 به ترتیب دانشكده بهداشتعلمي هیأت

 سال است. 35، 85در سال دانشكده

تحقیقاتي واقع در شهرهاي اصفهان، ايرانشهر، بابل،  ايستگاهپنج در  دانشكده بهداشتشاغل در  علمينفر از اعضاي هیأت 7 

 ند.بود فعالیتبندرعباس و يزد؛ مشغول 
 

مدرك تحصیلي، مرتبه علمي و نوع استخدام در  برحسب دانشكده بهداشتعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت مدرک تحصيلي:

 جداول زير آمده است.
 1385در سالمدرك تحصیلي  برحسب دانشكده بهداشتعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-14جدول 

 درصد تعداد مدرك تحصیلي
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 حراف معیاران متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 9/5 3/14 3/6 6/44 8/44 2/55 13 16 8/21 29 کارشناسي ارشد

 Ph.D 104 2/78 82 22 8/78 2/21 4/50 7/7 3/18 2/10و دکتراي تخصصي

 6/9 4/17 8/7 1/49 3/26 7/73 35 98 100 133 مجموع

 

 علمي: همرتب 
 1385در سال مرتبه علمي ببرحس دانشكده بهداشتعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-15جدول 

 درصد تعداد مرتبه علمي
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 9/5 3/14 3/6 6/44 8/44 2/55 13 16 8/21 29 مربي

 9 7/13 1/7 3/47 1/23 9/76 12 40 1/39 52 استاديار

 5/7 6/17 6 50 8/14 2/85 4 23 3/20 27 دانشیار

 6/7 5/28 1/6 3/57 24 76 6 19 8/18 25 استاد

 6/9 4/17 8/7 1/49 3/26 7/73 35 98 100 133 مجموع
 

 نوع استخدام:

 1385در سالنوع استخدام  برحسب دانشكده بهداشتعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -16جدول 

 درصد تعداد نوع استخدام
 )سال( سنوات خدمت )سال( سن درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 9/0 4/1 9/3 4/38 25 75 2 6 6 8 طرحي

 2/3 0/7 8/4 4/41 8/27 2/72 5 13 5/13 18 پیماني

 8/17 7/17 3/15 7/48 3/33 7/66 1 2 3/2 3 آزمايشيرسمي

 8/7 4/20 6/6 3/51 26 74 27 77 2/78 104 قطعيرسمي

 6/9 4/17 8/7 1/49 3/26 7/73 35 98 100 133 مجموع

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 سنوات خدمتبهداشت به تفکيك بيشترین  دانشکدهعلمي توزیع اعضاي هيأت

 

 

 علميدرصد( از اعضاي هیأت6/22نفر ) 30 ،85سال بعد ازسال  5در دانشگاه  اداره نیروي انسانيبر اساس اطالعات موجود در  

 19 در اين سالگیرند. اين در حالي است که مي خدمت؛ در شرف بازنشستگي قرار سال 30قانون  برحسبهداشت ب دانشكده

 ند.شتکاري دا تجربهو بیشتر  سال 30علمي اين دانشكده درصد( از اعضاي هیأت 3/14نفر)
 

 1385در سال تسنوات خدمبیشترين  برحسب دانشكده بهداشتعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-17جدول 

 شاخص

 )سال( سنوات خدمت
 مجموع

47 40 38 36 33 32 31 30 28 27 26 25 

 30 5 1 1 4 8 3 1 2 1 1 2 1 تعداد

 6/22 8/3 8/0 8/0 0/3 0/6 3/2 8/0 5/1 8/0 8/0 5/1 8/0 درصد

 - 6/22 7/18 9/17 2/17 2/14 2/8 0/6 2/5 7/3 0/3 2/2 7/0 درصد تجمعي

 

 

 شدهارائهدر جدول زير  1385گروه آموزشي در سال برحسب دانشكده بهداشتعلمي فراواني اعضاي هیأت شي:هاي آموزگروه

ها، علمي در هر يک از دانشكدهبر اساس تعريف کارگزيني از واحد محل خدمت اعضاي هیأتاين جدول هاي آموزشي گروهاست. 

 .اندگذاري شدهنام

 
 1385در سالگروه آموزشي  برحسب دانشكده بهداشتعلمي یأتتوزيع فراواني اعضاي ه 2 -18جدول 

 درصد تعداد گروه آموزشي

 تجربه )سال( سن )سال( مدرك تحصیلي مرتبه علمي

 استاد دانشیار استاديار مربي
کارشناسي 

 ارشد

دکتراي 

تخصصي 

 Ph.Dو
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 9/13 4/15 7/10 6/48 15 1 4 4 7 1 0/12 16 اپیدمیولوژي و آمار

 2/1 3/12 4/3 3/43 2 5 0 0 2 5 2/5 7 اکولوژي انساني

 0/8 9/18 8/5 5/49 12 2 5 5 2 2 5/10 14 شناسيقارچ و شناسيانگل

 6/9 0/17 4/5 5/49 14 1 4 4 6 1 3/11 15 پاتوبیولوژي

 3/12 4/18 7/9 9/51 10 2 4 1 5 2 0/9 12 تغذيه و بیوشیمي

 1/7 7/16 3/7 4/47 13 8 2 3 8 8 8/15 21 پزشكي شناسيشرهح

 و مديريتآموزش بهداشت 

 خدمات بهداشتي
17 8/12 4 9 2 2 4 13 1/52 9/7 6/19 8/9 

 5/2 7/12 3/7 3/42 2 1 0 0 2 1 3/2 3 شناسيجمعیتژنتیک و 

 0/0 0/1 0/0 0/35 1 0 0 0 1 0 8/0 1 علوم پايه

 0/6 8/18 9/6 4/50 11 2 2 5 4 2 8/9 13 يابهداشت حرفهمهندسي 

 5/10 6/19 2/7 9/49 11 3 2 3 6 3 5/10 14 مهندسي بهداشت محیط

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 مامایي و پرستاري دانشکدهعلمي تاعضاي هيأ
 

ضو ترين عند. جوانکردمي تفعالی مامايي و پرستاري هه در دانشكدعلمي دانشگادرصد از اعضاي هیأت 6/4، 85در سال 

مدرك  برحسبعلمي اين دانشكده توزيع فراواني اعضاي هیأت .اشتسال سن د 57 هاآنترين و مسن 31علمي اين دانشكده هیأت

 تحصیلي، مرتبه علمي و نوع استخدام در جداول زير آمده است.
 

 مدرک تحصيلي:
 1385در سالمدرك تحصیلي  برحسبپرستاري و مامايي  هعلمي دانشكدتوزيع فراواني اعضاي هیأت 2-19جدول 

 درصد تعداد مدرك تحصیلي
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 2/8 1/18 3/5 2/46 8/89 2/10 44 5 5/84 49 کارشناسي ارشد

 Ph.D 9 5/15 3 6 3/33 7/66 4/46 0/6 4/18 9/9و دکتراي تخصصي

 4/8 2/18 4/5 2/46 2/86 8/13 50 8 100 58 مجموع

 

 

 علمي: همرتب
 1385در سال مرتبه علمي برحسبمامايي  و پرستاري هعلمي دانشكدتوزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -20جدول 

 درصد تعداد مرتبه علمي
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار وسطمت انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 2/8 1/18 3/5 2/46 8/89 2/10 44 5 5/84 49 مربي

 1/9 4/15 5/6 6/45 1/57 9/42 4 3 1/12 7 استاديار

 0/0 0/29 0/0 0/50 100 0 2 0 4/3 2 دانشیار

 4/8 2/18 4/5 2/46 2/86 8/13 50 8 100 58 مجموع

 

 

 ع استخدام:نو
 1385در سالنوع استخدام  برحسبو مامايي  دانشكده پرستاريعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-21جدول 

 درصد تعداد نوع استخدام
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 2/1 5/7 5/4 6/39 0/90 0/10 9 1 2/17 10 پیماني

 0/0 0/9 0/0 0/54 0/100 0/0 1 0 7/1 1 آزمايشيرسمي

 3/7 6/20 4/4 4/47 1/85 9/14 40 7 1/81 47 قطعيرسمي

 4/8 2/18 4/5 2/46 2/86 8/13 50 8 100 58 مجموع

 

 

 :سنوات خدمتپرستاري به تفکيك بيشترین  دانشکدهعلمي توزیع اعضاي هيأت

 6/27نفر ) 16 بعد ند و تا پنج سالشتدا تجربه کاريسال و بیشتر  30علمي نفر از اعضاي هیأت 4 تاريدانشكده پرسدر  85در سال 

 ند.فتگرمي خدمت، در شرف بازنشستگي قرار سال 30بر اساس قانون  هاآندرصد( از 
 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 

 1385در سال ت خدمتسنوابیشترين  برحسبو مامايي  دانشكده پرستاريعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-22جدول 

 شاخص

 )سال( سنوات خدمت

34 32 30 29 28 27 25 

 1 4 2 5 2 1 1 فراواني

 7/1 9/6 4/3 6/8 4/3 7/1 7/1 درصد

 6/27 9/25 0/19 5/15 9/6 4/3 7/1 درصد تجمعي

 

 

 هاي آموزشي:گروه
 

ترين و گروه گروه داخلي و جراحي جوانند. بودشاغل  گروه آموزشي 7پرستاري و مامايي در  دانشكده علميهیأتاعضاي  

 6/27علمي با فراواني داد. بیشترين فراواني اعضاي هیأتميعلمي اين دانشكده را تشكیل ترين ترکیب اعضاي هیأتکودکان مسن

 ند.بودشاغل  هاي بهداشت مادر و کودكدرصد در گروه 6/8جراحي و کمترين تعداد با فراواني  و داخلي درصد، در گروه

 

 
 1385در سالگروه آموزشي  برحسبو مامايي  دانشكده پرستاريعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-23جدول 

 درصد تعداد گروه آموزشي

 سنوات خدمت )سال( سن )سال( مدرك تحصیلي مرتبه علمي

 دانشیار استاديار مربي
کارشناسي 

 ارشد
دکتراي تخصصي و 

Ph.D 
 متوسط

انحراف 

 معیار
 متوسط

انحراف 

 معیار

 6/5 9/15 0/3 6/44 - 10 - - 10 2/17 10 بارداري

 4/8 7/20 4/6 9/48 1 6 - 1 6 2/12 7 بهداشت

بهداشت مادر و 

 کودك
5 6/8 5 - - 5 - 8/46 1/7 6/20 7/9 

 2/8 2/16 7/5 3/44 3 13 2 1 13 6/27 16 داخلي و جراحي

 2/8 7/20 9/3 9/47 2 7  2 7 5/15 9 رواني

 8/9 8/20 6/3 4/49 - 5 - - 5 6/8 5 کانکود

 6/11 2/16 9/6 3/45 3 3 - 3 3 3/10 6 مديريت پرستاري

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 

 

 

 پزشکي دانشکدهعلمي اعضاي هيأت

 

داده علمي دانشگاه را به خود اختصاص درصد( بیشترين فراواني اعضاي هیأت 7/62نفر ) 787پزشكي با  دانشكده 85در سال  

پوشش دانشگاه به فعالیت داشتند. يک  بیمارستان تحت 16پزشكي در  دانشكده علميهیأتدرصد( از اعضاي  5/85نفر ) 673. است

بهداشت و  هاين دانشكده، در شبك هتخصصي پاتولوژي تحت حوز مدرك تحصیلياستادياري و  هعلمي زن با مرتبنفر عضو هیأت

 هاي آموزشيدر گروهاين دانشكده علمي ( از اعضاي هیأتدرصد 4/14نفر ) 113بود. درمان شهرستان اسالمشهر مشغول خدمت 

 ند.شغول بودآموزشي مخدمات  هبه ارائ پزشكي علوم پايه
 

سال  40 هابیمارستانعلمي شاغل در هیأتعلمي اين دانشكده با احتساب اعضاي تغییرات سني اعضاي هیأت هدامن 85در سال 

ب را نسبت به ساير ترين ترکی( سال مسن 9/48 4/8پزشكي با متوسط سني ) دانشكدهعلمي شاغل در است. اعضاي هیأت

 .اندهسال سن داشت 70 هاآنترين و مسن 30وترين عضند. جوانها داشتدانشكده

 شدهارائهول زير مدرك تحصیلي، مرتبه علمي و نوع استخدام در جدا برحسب دانشكده پزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت

 است.
 

 مدرک تحصيلي:
 1385در سالمدرك تحصیلي  برحسب دانشكده پزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -24جدول 

 درصد تعداد مدرك تحصیلي
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 2/7 6/17 3/5 1/48 4/82 6/17 14 3 2/2 17 کارشناسي ارشد

 1/6 5/24 9/2 8/56 0/50 0/50 2 2 5/0 4 دکتراي عمومي

 Ph.D 613 9/77 444 169 4/72 6/27 7/58 7/8 2/15 9/8و دکتراي تخصصي

 9/7 9/15 4/7 9/49 1/26 9/73 40 113 4/19 153 تخصصفوق

 7/8 4/15 4/8 9/48 3/28 7/71 225 562 100 787 مجموع

 

 علمي: همرتب
 1385در سال مرتبه علمي برحسب دانشكده پزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -25جدول 

 درصد تعداد مرتبه علمي
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 معیارانحراف  متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 4/7 0/19 0/6 8/49 2/76 8/23 16 5 7/2 21 مربي

 8/7 1/12 1/8 2/46 5/29 5/70 136 325 6/58 461 استاديار

 8/6 1/18 7/6 3/51 6/27 4/72 59 155 2/27 214 دانشیار

 2/7 3/25 6/6 2/57 4/15 6/84 14 77 6/11 91 استاد

 7/8 4/15 4/8 9/48 6/28 7/71 225 562 100 787 مجموع

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 نوع استخدام:
 

 1385در سالنوع استخدام  برحسب دانشكده پزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-26جدول 

 درصد تعداد نوع استخدام
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار طمتوس انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 2/5 5/3 9/5 38 0/25 0/75 15 45 6/7 60 طرحي

 4/1 6/6 6/4 9/40 2/28 8/71 37 94 6/16 131 پیماني

 3/6 5/11 8/6 6/45 8/18 2/81 6 26 1/4 32 آزمايشيرسمي

 7/5 1/19 0/7 3/53 7/26 3/73 4 11 9/1 15 وقتنیمه قطعيرسمي

 7 19 9/5 1/52 7/29 3/70 163 386 8/69 549 وقتتمام قطعيرسمي

 

 

 

 :سنوات خدمتپزشکي به تفکيك بيشترین  دانشکدهعلمي توزیع اعضاي هيأت
 

از اعضاي  آن دستهبه  مربوطدرصد(  2/1نفر )  46با سنوات خدمت  برحسببیشترين فراواني در اين دانشكده  85در سال 

نفر از کارکنان عضو  116، 85پس از سال سال 5د. تا بودن ه آغاز کردهخود را در دانشگا فعالیت 1361که در سال بود  علميهیأت

 .قرار داشتندند و يا در شرف بازنشستگي دشميسال خدمت بازنشسته  30قانون  برحسبپزشكي  دانشكدهعلمي شاغل در هیأت

 ند.شتکار دا سابقهسال و بیشتر  30علمي اين دانشكده نفر از اعضاي هیأت 51 در اين سال

 
 

 1385در سال سنوات خدمتبیشترين  برحسب دانشكده پزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-27جدول 

 شاخص
 )سال( سنوات خدمت

 30تا  25 35تا  31 40تا  36 44تا  41

 79 28 7 2 تعداد

 10 6/3 9/0 3/0 درصد

 7/14 7/4 1/1 3/0 درصد تجمعي

 

 

 

 

 هاي آموزشي:گروه

از اعضاي  آن دسته)د. بودن و بیوشیمي علمي به ترتیب در دو گروه بالینيترين ترکیب اعضاي هیأتين و مسنترجوان 85در سال 

ها و دانشگاه موردنیاز علميهیأت تأمینمشمولین ماده يک قانون نحوه اند )طرحي به استخدام دانشگاه درآمده صورتبهدانشكده که  علميهیأت

موقتاً  ،دانشگاه ( طبق تعريف کارگزينيو پیراپزشكانمتعهد خدمت پزشكان  علميهیأتهمچنین و ( k)ضريب لميعهیأتمشمولین تعهدات قانوني 

ترکیب را  ترينتجربهکمسال  4/1کار  سابقهاعضاي اين رديف با متوسط  که شودمشاهده مي در جدول (.اندقرارگرفتهبالیني  گروهدر 

مشخص نشده و گروه  هاآن، حكم علميهیأته تا تاريخ بررسي مشخصات اعضاي از اعضاي طرحي ک آن دستهدارند. همچنین 

از  اين دستهاست. متوسط سنوات خدمت  شدهگرفتهصورت جداگانه در نظر عنوان نامشخص و به با، بوده استنامعلوم  هاآن

 .بوده است( سال  8/2 3/1اعضاء )
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 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 
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 1385در سالگروه آموزشي  برحسب دانشكده پزشكيعلمي ي اعضاي هیأتتوزيع فراوان 2-28جدول 

 تعداد گروه آموزشي

 سن )سال( مدرك تحصیلي مرتبه علمي
سنوات 

 )سال(خدمت

 استاد دانشیار استاديار مربي

شد
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 8/7 5/15 7/5 9/46  10 1 4 3 4 3 5 15 توميآنا

 6/11 4/19 1/10 5/51 2 13   3 6 6  15 ارتوپدي

 8/5 2/19 6/6 9/52  14   2 7 5  14 ارولوژي

 7/9 3/21 1/9 5/54 1 9  3 6 4  3 13 ايمونولوژي

 4/1 4/1 4/3 5/35 5 17     22  22 بالیني

 9/4 5/16 9/5 7/49  13   2 4 7  13 هاي اعصاببیماري

 7/8 2/17 7/8 8/50  20   2 10 8  20 پوست هايبیماري

 5/6 6/19 9/5 4/53 1 39   7 19 14  40 چشم هايبیماري

 9/7 4/16 9/7 6/49 51 31 1 1 18 23 41 2 84 داخلي هايبیماري

 4/5 4/16 9/4 1/50 1 45   4 18 24  46 زنان و زايمان هايبیماري

 9/9 1/12 0/8 9/45  12   2 3 7  12 فونيع هايبیماري

 3/6 2/19 5/6 7/51 48 27   4 30 41  75 کودکان هايبیماري

 2/9 0/14 8/8 6/47  17   1 4 12  17 گوش، حلق و بیني

 2/8 0/20 9/3 5/55  8   1 4 3  8 بیوشیمي

 9/8 0/15 6/6 6/48  9   1 5 3  9 بیوفیزيک

 5/9 5/15 3/10 3/49 1 49   2 6 42  50 بیهوشي

 4/7 0/16 7/8 5/50 1 33  1 4 11 19 1 35 پاتولوژي

 3/8 5/15 2/7 9/46 2 13   2 5 6 2 15 پزشكي اجتماعي

 2/12 0/9 6/7 8/43  8   1 1 6  8 پزشكي قانوني

 2/11 0/17 7/10 9/47  8   2 2 4  8 ايپزشكي هسته

 2/7 3/15 1/8 8/49 33 58   4 19 68  91 جراحي عمومي

 1/8 3/20 6/5 3/54     3 2 7  12 جراحي مغز و اعصاب

 3/4 6/10 0/4 4/43  5    1 4  5 راديوتراپي

 7/7 0/16 0/8 0/50  27  1 1 4 23  28 راديولوژي

 3/8 8/13 5/7 8/46 3 22   4 8 13  25 پزشكيروان

 7/9 2/15 6/7 2/47  12  2 2 1 9 2 14 ژنتیک پزشكي

 5/0 6/2 2/4 8/38  5     5  5 انسطب اورژ

 4/1 0/8 2/2 3/42  4     4  4 طب کار

 2/13 0/19 9/10 3/50  9   3 2 4  9 فارماکولوژي

 9/4 4/16 4/5 3/47  9 2  4 3 2 2 11 فیزيولوژي

 8/7 0/18 3/6 7/51 1 19   3 6 11  20 قلب و عروق

 7/11 6/18 4/6 4/52  5  3 1 2 2 3 8 شناسيمیكروب

 3/1 8/2 4/3 37 5 31     36  36 نامشخص*

 است. * تا هنگام تهیه اين گزارش، گروه آموزشي مربوطه مشخص نشده
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  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 

 پيراپزشکي دانشکدهعلمي ضاي هيأتاع

 

ییرات تغ هردند. دامنکفعالیت ميپیراپزشكي  دانشكدهدانشگاه، در  علميعضو هیأت 1255درصد( از کل  3/2نفر )29، 85در سال 

و  36 وترين عضجواندر اين سال . بوده است( سال 96/47) هاآنو متوسط سن  سال 24علمي اين دانشكده اعضاي هیأت سني

مدرك تحصیلي، مرتبه علمي و  برحسبعلمي دانشكده پیراپزشكي توزيع فراواني اعضاي هیأت .شتسال سن دا 60 هاآنترين مسن

 است. شدهارائهدام در جداول زير نوع استخ

 

 مدرک تحصيلي:
 1385در سالمدرك تحصیلي  برحسب دانشكده پیراپزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -29جدول 

 درصد تعداد مدرك تحصیلي
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 1/7 2/15 9/6 5/48 8/30 2/69 4 9 8/44 13 اسي ارشدکارشن

 1/2 5/19 7/5 0/50 0/0 0/100 0 2 9/6 2 دکتراي عمومي

 Ph.D 14 3/48 7 7 0/50 0/50 4/47 5/5 4/16 3/7 دکتراي

 9/6 1/16 0/6 9/47 9/37 1/62 11 18 100 29 مجموع

 

 علمي: هبمرت
 1385در سال مرتبه علمي برحسب دانشكده پیراپزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-30جدول 

 درصد تعداد مرتبه علمي
 سنوات خدمت سن درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 7/6 7/15 6/6 3/48 7/26 3/73 4 11 7/51 15 مربي

 5/7 6/16 9/4 7/46 8/53 2/46 7 6 8/44 13 استاديار

 0 14 0 57 0/0 0/100 0 1 5/3 1 دانشیار

 

 نوع استخدام:
 1385در سالنوع استخدام  برحسب دانشكده پیراپزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-31جدول 

 درصد تعداد نوع استخدام
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط نز مرد زن مرد

 3/12 0/17 1/2 7/46 3/33 7/66 1 2 3/10 3 پیماني

 7/4 3/15 7/5 2/45 3/33 7/66 2 4 7/20 6 آزمايشيرسمي

 9/6 2/16 3/6 9/48 0/40 0/60 8 12 0/69 20 وقتتمام قطعيرسمي
 

 

 :وات خدمتسنپيراپزشکي به تفکيك  دانشکدهعلمي توزیع اعضاي هيأت

که در سال  علميهیأتاز اعضاي  آن دستهدرصد( مربوط به  5/12نفر )  6بیشترين فراواني با سنوات خدمت  برحسب 85در سال 

علمي نفر از اعضاي هیأت 4 ،85پس از سال سال 5. تا باشد، ميکار دارند سابقهسال  12اند و خود را آغاز کرده فعالیت 1374

 گیرند.مي و يا در شرف بازنشستگي قرار سال خدمت بازنشسته 30قانون  برحسبشاغل در اين دانشكده 
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 1385در سال سنوات خدمت برحسب دانشكده پیراپزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-32جدول 

 شاخص

 )سال( سنوات خدمت

 سال و کمتر 5 10تا  5 15تا  11 20تا  16 25تا  21 30تا  26 و بیشتر 30

 1 3 12 7 2 2 2 دتعدا

 5/3 3/10 4/41 1/24 9/6 9/6 9/6 درصد

 0/100 6/96 2/86 8/44 7/20 8/13 9/6 درصد تجمعي

 

 

جدول زير  در 1385گروه آموزشي در سال برحسب دانشكده پیراپزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت :هاي آموزشيگروه

 آمده است.

 

 1385در سالگروه آموزشي  برحسب دانشكده پیراپزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-33جدول 

 درصد تعداد گروه آموزشي

 سنوات خدمت )سال(* سن )سال( مدرك تحصیلي مرتبه علمي

 دانشیار استاديار مربي
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 0/0 0/3 0/0 0/53 1    1  6/3 1 اتاق عمل

 5/8 7/20 5/9 7/50 1 1 1  1 2 3/10 3 راديوتراپي و راديولوژي تكنولوژي

 3/2 1/15 3/6 1/48 7  1 1 6 1 6/27 8 علوم آزمايشگاهي

 11 7/24 6/2 0/48 2  1  2 1 3/10 3 رسانيکتابداري و اطالع

 8/3 7/13 5/2 3/42 2  1  2 1 3/10 3 مدارك پزشكي

 2/7 5/14 6/7 0/48 1  5  1 5 7/20 6 درمانيبهداشتيت مديريت خدما

 3/2 3/19 0/6 3/49  1 2   3 3/10 3 هوشبري

 8/2 0/10 0/0 0/46   2   2 9/6 2 مرکز آموزش زبان دانشگاه

 .است شدهمحاسبهعلمي سال و بعد از تغییر وضعیت به هیأت برحسب، تجربه هر يک از اعضا علميهیأتسنوات خدمت اعضاي  ه* در محاسب

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 

 

 بخشيتوان دانشکدهعلمي اعضاي هيأت

 

علمي . متوسط سن اعضاي هیأتبوده است درصد( 7/2نفر )34بخشيعلمي شاغل در دانشكده توانتعداد اعضاي هیأت 85طي سال 

توزيع فراواني اعضاي ند. سال سن داشت 58 اهآنترين و مسن 30و ترين عضجوان بوده و( سال 1/18/45اين دانشكده )

 است. شدهارائهمدرك تحصیلي، مرتبه علمي و نوع استخدام در جداول زير  برحسبعلمي اين دانشكده هیأت

 

 مدرک تحصيلي:

 
 1385در سالمدرك تحصیلي  برحسب بخشيتوان هعلمي دانشكدتوزيع فراواني اعضاي هیأت 2-34جدول 

 رصدد تعداد مدرك تحصیلي
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 1/10 6/14 7/8 7/43 0/60 0/40 15 10 5/73 25 کارشناسي ارشد

 8/4 0/19 8/4 9/48 2/22 8/77 2 7 5/26 9 و تخصص Ph.D دکتراي

 1/9 7/15 1/8 1/45 0/50 0/50 17 17 100 34 مجموع

 

 علمي: همرتب

 
 1385در سال مرتبه علمي برحسب بخشيتوان دانشكدهعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-35جدول 

 درصد تعداد مرتبه علمي
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 1/10 0/15 9/8 2/44 7/57 3/42 15 11 5/76 26 مربي

 0/6 0/15 8/3 3/44 7/66 3/33 2 1 8/8 3 استاديار

 6/2 8/19 5/2 8/49 0/0 0/100 0 4 8/11 4 دانشیار

 0/0 0/22 0 51 0/0 0/100 0 1 9/2 1 استاد

 

 نوع استخدام: 
 

 1385در سالنوع استخدام  برحسب بخشيتوان دانشكدهعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-36جدول 

 درصد تعداد نوع استخدام
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 5/0 6/2 2/2 2/32 0/80 0/20 4 1 7/14 5 طرحي

 2/4 6/8 8/5 0/40 0/80 0/20 4 1 7/14 5 پیماني

 0/7 0/20 6/5 8/48 5/37 5/62 9 15 6/70 24 قطعيرسمي

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 :سنوات خدمتبه تفکيك  بخشيتوان دانشکدهعلمي توزیع اعضاي هيأت

 

سال خدمت  30قانون  برحسب بخشيتوان دانشكدهعلمي شاغل در درصد( از اعضاي هیأت 6/20نفر ) 7 ،85سال بعد از سال 5تا  

 گیرند.مي در شرف بازنشستگي قرار
 

 

 1385در سال سنوات خدمت برحسب بخشيتوان انشكدهدعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-37جدول 

 شاخص
 )سال( سنوات خدمت

 سال و کمتر 5 10تا  6 15تا  11 20تا  16 24تا  21 30تا  25 و بیشتر 30

 5 7 4 6 7 2 3 تعداد

 7/14 6/20 8/11 6/17 6/20 9/5 8/8 درصد

 0/100 3/85 7/64 9/52 3/35 7/14 8/8 درصد تجمعي

 

 

جدول زير  در 1385گروه آموزشي در سال برحسب بخشيتوانعلمي دانشكده توزيع فراواني اعضاي هیأت :آموزشيهاي گروه

 آمده است.

 
 1385در سالگروه آموزشي  برحسب بخشيتوان دانشكدهعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -38جدول 

 درصد تعداد گروه آموزشي

 سن )سال( مدرك تحصیلي مرتبه علمي
ت خدمت سنوا 

 )سال(

 استاد دانشیار استاديار مربي
کارشناس 

 ارشد

دکتراي 

تخصصي و 
Ph.D 

ط
س

تو
م

ف  
را

نح
ا

ار
عی

م
ط 
س

تو
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ف  
را

نح
ا
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م
 

 2/5 3/10 8/3 3/40 0 6 0 0 0 6 7/17 6 سنجيشنوائي

 7/7 5/23 2/6 2/51 9 11 1 4 3 12 8/58 20 فیزيوتراپي

 7/10 7/8 2/6 0/35 0 3 0 0 0 3 8/8 3 کاردرماني

 7/3 0/5 9/6 8/36 0 5 0 0 0 5 7/14 5 گفتاردرماني

 
 

 

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 داروسازي دانشکدهعلمي اعضاي هيأت

 

تغییرات  هردند. دامنکمي فعالیتداروسازي  دانشكده، در 85در سال علمي شاغل در دانشگاهدرصد( از کل اعضاي هیأت1/5نفر ) 64 

. بود( سال 9 4/46/2علمي شاغل در اين دانشكده )ال و متوسط سن اعضاي هیأتس 38علمي اين دانشكده سني اعضاي هیأت

سال  8/49و  45، 3/40به ترتیب  در اين سال داروسازي دانشكدهعلمي شاغل در ام براي سن اعضاي هیأت 75و  50، 25هاي صدك

سال، 3/40داروسازي کمتر از  دانشكدهعلمي شاغل در صد اعضاي هیأتدر25ها مبین اين واقعیت هستند که . اين صدكبوده است

 ند.اسال سن داشته8/49کمتر از  هاآنرصد د75سال و باالخره  45کمتر از  هاآندرصد 50

 ست.ا شدهارائهمدرك تحصیلي، مرتبه علمي و نوع استخدام در جداول زير  برحسبعلمي اين دانشكده توزيع فراواني اعضاي هیأت
 

 مدرک تحصيلي:
 1385در سالمدرك تحصیلي  برحسبداروسازي  هعلمي دانشكدتوزيع فراواني اعضاي هیأت 2-39جدول 

 درصد تعداد مدرك تحصیلي
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 5/5 0/15 4/3 3/48 0/0 0/100  0 4 2/6 4 دکتراي عمومي

 Ph.D 60 8/93 44 16 3/73 7/76 3/46 5/9 6/16 5/10دکتراي تخصصي و

 2/10 5/16 2/9 4/46 0/25 0/75 16 48 100 64 مجموع

 

 علمي: همرتب
 1385در سال مرتبه علمي برحسبداروسازي  دانشكدهعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -40جدول 

 درصد تعداد مرتبه علمي

 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد یتجنس

 متوسط زن مرد زن مرد
انحراف 

 معیار
 متوسط

انحراف 

 معیار

 5/5 0/15 4/3 3/48 0 100 0 4 3/6 4 مربي

 9/6 0/9 9/5 5/39 9/42 1/57 9 12 8/32 21 استاديار

 3/7 4/17 4/6 4/47 24 76 6 19 39 25 دانشیار

 2/11 5/26 3/11 5/54 1/7 9/92 1 13 9/21 14 استاد

 
 

 نوع استخدام:
 1385در سالنوع استخدام  برحسبداروسازي  دانشكدهعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -41جدول 

 درصد تعداد نوع استخدام
 )سال( سنوات خدمت سن )سال( درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 2/4 9/3 5/2 1/35 5/37 5/62 3 5 5/12 8 طرحي

 3/4 0/7 0/2 7/36 0/50 0/50 3 3 4/9 6 پیماني

 1/6 5/11 5/4 3/47 0/0 0/100 0 4 2/6 4 آزمايشيرسمي

 0/9 3/20 4/8 6/49 7/21 3/78 10 36 9/71 46 وقتتمام قطعيرسمي

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 :سنوات خدمتداروسازي به تفکيك  دانشکدهعلمي توزیع اعضاي هيأت
 

علمي دانشكده دسته از اعضاي هیأت درصد( مربوط به آن5/12نفر )  8سنوات خدمت، با  برحسببیشترين فراواني ، 85در سال 

سال  ازاينپسسال  5. تا شتندکار دا سابقهسال 18و  کرده بودندخود را در دانشگاه آغاز  فعالیت 1368ر سال داروسازي بود که د

ند. اين در فترگمي سال خدمت در شرف بازنشستگي قرار 30قانون  برحسبين دانشكده علمي شاغل در انفر از اعضاي هیأت 11

 85در سالکار دارند.  سابقهو بیشتر  سال 30علمي اين دانشكده اعضاي هیأت درصد( از1/14نفر )9اکنون که هم حال است

 17، 9از: بودند  اندعبارتداروسازي به ترتیب  دانشكدهعلمي شاغل در ام براي سنوات خدمت اعضاي هیأت75و  50، 25هاي صدك

 ند.اشتهکار دا تجربهسال و کمتر  9علمي شاغل در اين دانشكده درصد اعضاي هیأت 25. بر اين اساس سال 20و 

 
 1385در سال سنوات خدمت برحسبداروسازي  هعلمي دانشكدتوزيع فراواني اعضاي هیأت 2-42جدول 

 شاخص
 )سال( سنوات خدمت

 و کمتر 5 10تا  6 15تا  11 20تا  16 25تا  21 29تا  26 و بیشتر 30

 11 8 8 23 3 2 9 تعداد

 2/17 5/12 5/12 9/35 7/4 1/3 1/14 درصد

 100 8/82 3/70 8/57 9/21 2/17 1/14 درصد تجمعي

 

جدول زير  در 1385ر سالگروه آموزشي د برحسبعلمي دانشكده داروسازي توزيع فراواني اعضاي هیأت هاي آموزشي:گروه

 آمده است.

 

 1385در سالگروه آموزشي  برحسبداروسازي  دانشكدهعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-43جدول 

 درصد تعداد گروه آموزشي

 سن )سال( مدرك تحصیلي مرتبه علمي
سنوات خدمت 

 )سال(

 استاد دانشیار استاديار مربي
دکتراي 

 عمومي

دکتراي 

تخصصي 

 Ph.Dو
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شناسي و مواد آب

 خوراکي
5 8/7  4  1  5 8/44 4/13 2/14 1/12 

بیوتكنولوژي 

 داروئي
4 3/6  1 3   4 5/44 4/6 8/9 7/5 

 2/11 8/18 3/10 5/47 14 1 4 5 5 1 4/23 15 داروسازي

 4/5 5/10 1/6 4/42 6 2 1 2 3 2 5/12 8 داروسازي بالیني

و  شناسيسم

 داروشناسي
9 1/14   5 4  9 9/43 7/2 2/15 1/4 

 7/12 2/20 4/11 7/48 13  3 6 4  3/20 13 شیمي داروئي

 11 18 2/9 8/48 9 1 1 4 4 1 6/15 10 فارماکوگنوزي
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 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 

 علمي دانشکده دندانپزشکياعضاي هيأت

 

ند. اين دانشكده به لحاظ بود فعالیتمشغول  انشكده دندانپزشكيدعلمي دانشگاه در نفر( اعضاي هیأت95درصد ) 6/7 ،1385در سال 

 32علمي اين دانشكده ترين عضو هیأتد. جوانا بوپزشكي و بهداشت دار هايسوم را بعد از دانشكده هعلمي ردتتعداد اعضاي هیأ

علمي اين ني در بین اعضاي هیأتتغییرات س ه. بنابراين دامنشتسال سن دا 62و  1324متولد سال  همآنترين عضو سال و مسن

 .بوده استسال  30دانشكده، 

 است. شدهارائهمدرك تحصیلي، مرتبه علمي و نوع استخدام در جداول زير  برحسبعلمي اين دانشكده توزيع فراواني اعضاي هیأت

 مدرک تحصيلي:
 1385در سالصیلي مدرك تح برحسب دانشكده دندانپزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -44جدول 

 درصد تعداد مدرك تحصیلي
 سنوات خدمت سن درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 0/0 0/16 0/0 0/44 0/100 0/0 1 0 1/1 1 دکتراي عمومي

 9/8 2/17 1/7 7/47 3/33 7/66 31 62 8/97 93 دکتراي تخصصي

 0/0 0/21 0/0 0/55 0/0 0/100 0 1 1/1 1 تخصصفوق

 8/8 3/17 1/7 7/47 7/33 3/66 32 63 100 95 مجموع

 

 علمي: همرتب 
 1385در سال مرتبه علمي برحسب دانشكده دندانپزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -45جدول 

 درصد تعداد مرتبه علمي
 نوات خدمتس سن درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 0/0 0/16 0/0 0/44 0/100 0/0 1 0 0/1 1 مربي

 0/8 2/32 1/6 8/44 3/29 7/70 17 41 1/61 58 استاديار

 9/5 3/23 9/5 5/51 7/36 3/63 11 19 6/31 30 دانشیار

 5/3 27 7/4 3/57 3/33 7/66 2 4 3/6 6 استاد

 

 نوع استخدام:
 1385در سالنوع استخدام  برحسب دانشكده دندانپزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-46جدول 

 درصد تعداد نوع استخدام
 سنوات خدمت سن درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 7/0 0/1 3/4 8/36 0/60 0/40 3 2 3/5 5 طرحي

 3/2 8/5 0/4 4/41 3/35 7/64 6 11 9/17 17 يپیمان

 6/11 5/11 7/3 5/45 0/0 0/100 0 4 2/4 4 آزمايشيرسمي

 2/5 6/21 2/6 2/50 2/24 4/48 23 46 6/72 69 قطعيرسمي

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 :سنوات خدمتدندانپزشکي به تفکيك  دانشکدهعلمي توزیع اعضاي هيأت 
 

 دانشكدهعلمي درصد( اعضاي هیأت8/15نفر ) 15 بعدسال  5که تا  ن زده شدتخمی شدهکسببر اساس اطالعات  و 85طي سال 

 7 در اين سالکه  حال استگیرند. اين در مي سال خدمت؛ در شرف بازنشستگي قرار 30قانون  برحسبدندانپزشكي 

 د.شتنکاري دا تجربهو بیشتر  سال 30علمي اين دانشكده درصد( از اعضاي هیأت4/7نفر)

 
 1385در سال سنوات خدمت برحسب دانشكده دندانپزشكيعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-47جدول 

 شاخص
 )سال( سنوات خدمت

 و کمتر 5 10تا  6 15تا  11 20تا  16 25تا  21 29تا  26 بیشتر و 30

 15 10 2 25 31 5 7 تعداد

 8/15 5/10 1/2 3/26 6/32 3/5 4/7 درصد

 100 2/84 7/73 6/71 3/45 6/12 4/7 درصد تجمعي

 
 

جدول زير  در 1385گروه آموزشي در سال برحسبعلمي دانشكده دندانپزشكي توزيع فراواني اعضاي هیأت هاي آموزشي:گروه

 آمده است.
 1385در سالگروه آموزشي  برحسبدندانپزشكي  دانشكدهعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -48جدول 

 درصد تعداد گروه آموزشي

 تجربه )سال( سن )سال( مدرك تحصیلي علمي مرتبه

 استاد دانشیار استاديار مربي
دکتراي 

 عمومي

دکتراي 

 تخصصي
ط تخصصفوق

س
تو

م
 

ار
عی

 م
ف

را
نح

ا
 

ط
س

تو
م

 

ار
عی

 م
ف

را
نح

ا
 

دندانپزشكي 

 ترمیمي
8 4/8  5 2 1  8  4/50 5/9 8/19 3/9 

 شناسيآسیب

 دهان
5 2/5  3 2   5  4/43 9/8 8/11 2/11 

 3/9 1/18 7/7 8/49  8  2 3 3  4/8 8 نسيارتود

 7/5 8/19 9/6 1/50  9   6 3  5/9 9 اندودانتیكس

دهان و  هايبیماري

 تشخیص
6 3/6  3 1 2  6  0/49 6/9 2/18 6/12 

پروتزهاي ثابت و 

 اکلوژن
7 4/7  6 1   7  0/49 9/7 4/12 0/11 

 4/8 3/16 2/5 4/45  16   3 13  8/16 16 پروتزهاي متحرك

 1/4 7/21 5/3 8/48  8 1  6 2 1 5/9 9 پريودنتولوژي

جراحي فک، دهان 

 و صورت
9 5/9  7 2   8 1 1/48 7/4 3/18 6/6 

راديولوژي دهان و 

 دندان
5 3/5  4  1  5  2/48 3/7 6/13 9/11 

دندانپزشكي 

 کودکان
9 5/9  5 4   9  9/51 0/6 2/21 4/6 

 6/2 8/5 9/1 3/41  4    4  2/4 4 مواد دنداني
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 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 
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 دولتي وابسته به دانشگاه هايبيمارستانشاغل در  علميهيأت

 

 

علمي شاغل در درصد اعضاي هیأت 4/85علمي دانشگاه و درصد کل اعضاي هیأت 5/53علمي )نفر عضو هیأت 672، 85طي سال 

توزيع فراواني  اند.بودهبه دانشگاه مشغول به خدمت بیمارستان وابسته  16نفر زن، در  489نفر مرد و  183پزشكي( شامل  دانشكده

 تحت پوشش برحسب جنسیت در جدول زير آمده است. هايبیمارستانعلمي شاغل در اعضاي هیأت
 

 

 1385در سالتحت پوشش برحسب جنسیت  هايبیمارستانعلمي شاغل در توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -49جدول 

 درصد تعداد جنسیت

 8/72 489 مرد

 2/27 183 زن

 100 673 کل

 

 

 سن:

که در آن  قرارگرفته استسال  ( 1/49 4/8) هدر باز هابیمارستانشاغل در علمي طور میانگین سن اعضاي هیأتبه 85در سال  

 .بوده است هاستانبیمار علميعضو هیأتسن شاغلین  انحراف معیارسال 4/8سال متوسط و  04/49
 

 وترين عضباشد. جوان( سال مي4/47/48( و )8/38/49) به ترتیبعلمي اين متوسط در بین مردان و زنان عضو هیأت 

تغییرات سني اعضاي  هند. بر اين اساس دامنسال سن داشت 70،هاآنترين ال و مسنس 30هاعلمي شاغل در بیمارستانهیأت

 باشد.سال مي 40شاغل در دانشگاه،  علميهیأتنیز مانند کل اعضاي  علمي شاغل در بیمارستانهیأت

دين سال لدر متو بیشترين فراواني سال تولد، با توجه به هابیمارستانعلمي شاغل در بندي اعضاي هیأتدر دسته در اين سال 

، هابیمارستانعلمي شاغل در درصد( از اعضاي هیأت4/47نفر )319شود. مي مشاهده (نفر 36اني با فراو)، ساله هستند 43که  1343

 ند.شتسال و بیشتر سن دا 50
 

 

 1385در سالسن  برحسب هابیمارستانعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-50جدول 

 شاخص

 سن )سال(

 لسا 39تا  30 سال 49تا  40 سال 59تا  50 سال 70تا  60

 91 262 239 80 تعداد

 5/13 9/38 5/35 9/11 درصد

 100 3/86 4/47 9/11 درصد تجمعي
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 :سنوات خدمت 
 

سال  44ترين عضو تجربهند. باشتدا تجربه کاري( سال  4/15 5/8طور میانگین )به هابیمارستانشاغل در علمي اعضاي هیأت 

د که در سال وشمي مشاهده هابیمارستانعلمي تاز شاغلین هیأ آن دستهنفر در بین  44ين فراواني با . بیشترشتداکار تجربه 

 ند.بود شدهبه استخدام دانشگاه پذيرفته 1366
 

درصد( از اعضاي  2/15نفر ) 102سال خدمت، 30و بر اساس قانون  بعدسال  5رسد تا مي به نظر 85سال بر اساس اطالعات 

 .قرار گیرندو يا در شرف بازنشستگي شده  ، بازنشستههابیمارستانشاغل در علمي هیأت

 
 

 1385در سال سابقه کار برحسب هابیمارستانعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2 -51جدول 

 شاخص

سال و  35

 بیشتر
 سال 9تا  5 سال 14تا  10 سال 19تا  15 سال 24تا  20 سال 29تا  25 سال 34تا  30

سال  4

 کمترو 

 87 88 130 152 123 56 29 7 تعداد

 9/13 1/13 3/19 6/22 3/18 3/8 3/4 1 درصد

 100 9/86 8/73 5/54 9/31 7/13 3/5 1 درصد تجمعي

 

 است. شدهارائهدر جداول زير  مدرك تحصیلي و مرتبه علمي برحسبعلمي اين دانشكده توزيع فراواني اعضاي هیأت

 مدرک تحصيلي:
 

 1385در سالمدرك تحصیلي  برحسب دانشكده پزشكيعلمي يع فراواني اعضاي هیأتتوز 2-52جدول 

 درصد تعداد مدرك تحصیلي
 سنوات خدمت سن درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 6/4 0/24 2/5 0/52 7/66 3/33 2 1 5/0 3 کارشناسي ارشد

 5/8 0/23 2/4 0/56 100 0 2 0 3/0 2 دکتراي عمومي

 Ph.D 515 6/76 376 139 73 27 7/48 6/7 1/15 7/7و دکتراي تخصصي

 8/7 7/15 2/7 8/49 3/26 7/73 40 112 6/22 152 تخصصفوق

 5/8 4/15 4/8 1/49 2/27 8/72 183 489 100 672 مجموع
 

 

 علمي: همرتب
 

 1385در سال مرتبه علمي برحسب هابیمارستاني علمتوزيع فراواني اعضاي هیأت 2-53جدول 

 درصد تعداد مرتبه علمي 
 کار سابقه سن درصد جنسیت

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط زن مرد زن مرد

 4/5 6/23 8/4 6/53 0/80 0/20 4 1 7/0 5 مربي

 7/7 4/12 2/8 5/46 1/29 9/70 120 293 5/61 413 استاديار

 8/6 4/18 7/6 7/51 2/26 8/73 49 138 8/27 187 دانشیار

 9/6 9/24 3/6 5/57 9/14 1/85 10 57 0/10 67 استاد
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 محل خدمت است. برحسب هابیمارستان علميهیأتفراواني اعضاي  دهندهنمايشجدول زير  محل خدمت:

 
 1385سال درمحل خدمت  برحسب هابیمارستانعلمي توزيع فراواني اعضاي هیأت 2-54جدول 

 درصد تعداد نام بیمارستان

 مرتبه علمي مدرك تحصیلي درصد جنسیت

 زن مرد زن مرد
 کارشناسي

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دکتراي 

تخصصي 

 Ph.Dو 

 استاد دانشیار استاديار مربي تخصصفوق

   10  1 9   0/30 0/70 3 7 5/1 10 انستیتو کانسر

 2 7 26 1 4 31 1  9/13 1/86 5 31 4/5 36 امیراعلم

   1   1   0/0 0/100 0 1 1/0 1 بهارلو

 1 3 18  12 10   8/31 2/68 7 15 3/3 22 بهرامي

 20 33 54  38 69   5/21 5/78 23 84 9/15 107 شريعتي

 2 9 17  2 26   9/42 1/57 12 16 2/4 28 رازي

  3 8  1 10   7/72 3/27 8 3 7/1 11 آرش

 4 8 13  3 22   0/20 0/80 5 20 7/3 25 روزبه

 5 13 45  7 56   6/20 4/79 13 50 4/9 63 سینا

   1   1   0/100 0/0 1 0 1/0 1 ضیائیان

 7 22 19  1 47   4/10 6/89 5 43 1/7 48 فارابي

 2 3 18   23   0/87 0/13 20 3 4/3 23 خان کوچک میرزا

   5   5   0/60 0/40 3 2 7/0 5 عصرولي

 19 59 136 3 46 168 1 2 9/24 1/75 54 163 3/32 217 امامنيبیمارستا مجتمع

 5 27 30 1 34 28  1 5/36 5/63 23 40 4/9 63 کودکانمرکزطبي

   12  3 9   3/8 7/91 1 11 8/1 12 مرکز قلب تهران

 67 187 413 5 152 515 2 3 2/27 8/72 183 489 100 672 مجموع
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 دانشجویان دانشگاه
 
 

 :1385 – 86 سال تحصيلي -شاغل به تحصيل در دانشگاه  كليات مربوط به دانشجویان

 4856درصد( مرد و  1/44نفر ) 3833. از اين تعداد دانشجو بوده استنفر  8689تعداد دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشگاه  

جنسیت و مقاطع تحصیلي در  برحسبهاي دانشگاه توزيع دانشجويان شاغل به تحصیل در دانشكده .ندبودزن  (درصد 9/55نفر )

 است. شدهارائهجداول زير 
 

 1385-86دانشكده در سال تحصیلي  برحسبدانشجويان مشغول به تحصیل  2-55جدول  

نام 

 دانشكده*

 

 تعداد
 درصد

 درصد جنسیت

 زن مرد زن مرد

 0/50 0/50 627 628 4/14 1255 اشتبهد

 8/80 2/19 576 137 2/8 713 پرستاري

 7/46 3/53 1815 2070 7/44 3885 پزشكي

 9/75 1/24 894 284 6/13 1178 پیراپزشكي

 8/77 2/27 214 61 2/3 275 بخشيتوان

 3/50 7/49 369 364 4/8 733 داروسازي

 5/55 5/44 361 289 5/7 650 دندانپزشكي

 9/55 1/44 4856 3833 0/100 8689 موعمج

 .باشدميها بر اساس حروف الفبا دانشكدهنام * ترتیب 
 

 

 85 -86به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي  توزيع دانشجويان مشغول به تحصیل 2-56جدول 

 شاخص

 مقطع تحصیلي

 جمع
 کارداني

کارشناسي 

 ناپیوسته

کارشناسي 

 پیوسته

کارشناسي 

 ارشد

ي دکترا

 عمومي

دستیار 

 تخصصي
دکتراي 
Ph.D 

و  تخصصفوق

 فلوشیپ

 8689 86 481 1116 3626 684 1146 1268 282 تعداد

 100 0/1 5/5 8/12 7/41 9/7 2/13 6/14 3/3 درصد

 جنسیت
 3833 57 318 691 1696 369 203 399 100 مرد

 4856 29 163 425 1930 315 943 869 182 زن

 درصد
 1/44 3/66 1/66 9/61 8/46 9/53 7/17 5/31 5/35 مرد

 9/55 7/33 9/33 1/38 2/53 1/46 3/82 5/68 5/64 زن

 

 دانشجویان شاغل به تحصيل در دوره شبانه:

 ند.نفر زن بود 931مرد و  نفر 212بوده که مشغول به تحصیل  دوره شبانهنفر در  1143دانشجوي دانشگاه؛  8689از کل  
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 :علميهيأتنسبت دانشجو به 

نفر دانشجوي شاغل به تحصیل  7هر  به ازاي، يعني بوده است 1به  7در سطح دانشگاه،  علميهیأتدانشجو به  نسبت 1385در سال 

و در  1به  14اين نسبت در کل کشور در اين سال  .بوده استبه امر آموزش مشغول  در دانشگاه علمينفر عضو هیأت 1

شود. در اين مي مشاهده دانشكده پزشكيعلمي در ترين نسبت دانشجو به هیأتمطلوب .ستبوده ا 1به  10تهران  هايدانشگاه

. اين در حالي است که در داشته استعلمي وجود عضو هیأت يک نفر شاغل به تحصیلدانشجوي  پنج نفرهر  به ازايدانشكده 

 هعلمي با مرتب. نسبت دانشجو به هیأتداشته است علمي وجودنفر دانشجو يک نفر عضو هیأت 41هر  به ازايپیراپزشكي  دانشكده

نسبت دانشجو به  است. 1به  8 و باالترعلمي مرتبه استاديار و نسبت دانشجو به اعضاي هیأت 1به  63استادي در سطح دانشگاه، 

تفكیک دانشكده  به علميهیأتنسبت دانشجو به در جدول زير است.  1به  20دانشیار و استاد  مرتبه علميعلمي داراي هیأت

 اند.عدد صحیح گرد شده تريننزديکها به در جداول زير نسبتاست. توضیح اينكه  شدهارائه
 

 85 -86در سال تحصیلي  به تفكیک دانشكده علميهیأتنسبت دانشجو به  2-57جدول 

 جمع دندانپزشكي داروسازي پیراپزشكي بخشيتوان پزشكي پرستاري بهداشت شاخص

 8689 650 733 1178 275 3885 713 1255 جويان مشغول به تحصیلفراواني دانش

 علميهیأتفراواني 

 آموزشي

 145 1 4 15 26 21 49 29 مربي

 615 58 21 13 3 461 7 52 استاديار

 303 30 25 1 4 214 2 27 دانشیار

 137 6 14 0 1 91 0 25 استاد

 1200 95 64 29 34 787 58 133 کل

ه نسبت دانشجو ب

 علميهیأت

 60 650 183 79 11 185 15 43 مربي

 29 11 35 91 92 8 102 24 استاديار

 29 22 29 1178 69 18 357 46 دانشیار

 63 108 52 - 275 43 - 50 استاد

 7 7 11 41 8 5 12 9 کل

 و توسعه آموزش  مرکز مطالعاتپژوهشي و  علميهیأت)اعضاي اند شدهمحاسبهنمايند ها تدريس ميکه در دانشكده علميهیأتاعضاي  صرفاًدر اين آمار

 (شده استکسر 

 

 85 -86در سال تحصیلي  به تفكیک مرتبه علمي علميهیأتعضو  نسبت دانشجو به هر 2-58ول جد

 جمع مربي و باالتر استاديار و باالتر دانشیار و باالتر استاد شاخص

 1200 1200 1055 440 137 تعداد

 7 7 8 20 63 علميبه هیأت ونسبت دانشج

 

 85 -86در سال تحصیلي دانشكده  برحسب دانشگاه علميهیأتهاي مربوط به دانشجويان و اعضاي و نسبت آمار 2-59جدول 

 جمع دندانپزشكي داروسازي بخشيتوان پیراپزشكي پزشكي پرستاري بهداشت شاخص

 4310 497 601 48 19 2644 57 444 ايحرفهتعداد دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي

 Ph.D 177 20 1155 0 10 132 103 1597تعداد دانشجويان مقطع تخصص و 

 1055 94 60 8 14 766 9 104 استاديار و باالتر علميهیأتتعداد اعضاي 

 440 36 39 5 1 305 2 52 علمي دانشیار و استادتعداد اعضاي هیأت

 کارشناسي ارشد تحصیل در مقطع بهاغل نسبت دانشجوي ش

 علمي استاديار به باالبه اعضاي هیأت
3/4 3/6 5/3 4/1 0/6 0/10 3/5 1/4 

 Ph.Dتخصص و  تحصیل در مقطع بهنسبت دانشجوي شاغل 

 علمي دانشیار به باالبه اعضاي هیأت
4/3 10 8/3 2 0 4/3 9/2 6/3 
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 هادانشکدهدر دانشگاه دانشجویان مشغول به تحصيل خصوصيات 

 
 

 دانشجویان شاغل به تحصيل در دانشکده بهداشت:

دانشجوي  نفر 628. بوده استنفر  1255  دانشكده بهداشتدر  1385 – 86تعداد دانشجويان مشغول به تحصیل در سال تحصیلي  

ند. نسبت دانشجو به اشتهال دادرصد( در اين دانشكده به تحصیل اشتغ 8/49دانشجوي زن ) نفر 627درصد( و  2/50مرد )

سته از دانشجوياني است که در د نفر مربوط به آن 169باالترين تعداد دانشجو با . بوده است 1به  9علمي در اين دانشكده، هیأت

نفر در دوره  361 دانشكده بهداشتدانشجوي  1255از مجموع  ند.ابودهبه تحصیل  مشغول (MPH)گواهي عالي بهداشت هرشت

 3 و ندبودنفر زن  280شبانه مرد و  هنفر از دانشجويان دور 81ند. ابودهروزانه مشغول به تحصیل  هدور نفر در 894بانه و ش

 دهند.جداول زير آمار مربوطه را نمايش مي .بوده استخارجي در اين دانشكده به تحصیل مشغول  دانشجوي
 

 1385-86سال تحصیلي  كیک مقطع تحصیلي دربه تف دانشكده بهداشتل توزيع فراواني دانشجويان مشغول به تحصی 2 -60جدول 

 جمع Ph.Dدکتراي  دستیار تخصصي MPHکارشناسي ارشد و کارشناسي ناپیوسته مقطع تحصیلي 

 1255 150 27 444 634 تعداد

 100 0/12 2/2 4/35 5/50 درصد

 جنسیت
 628 100 21 260 247 مرد

 627 50 6 184 387 زن

 درصد
 0/50 7/66 8/77 6/58 0/39 دمر

 0/50 3/33 2/22 4/41 0/61 زن

 

 1385 – 86سال تحصیلي  گروه آموزشي در برحسبآمار دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده بهداشت  2-61جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

 تعداد
جمع 

 کل
کارشناسي 

 ناپیوسته
کارشناسي ارشد و 

MPH 
تراي دک

Ph.D 

دستیار 

 تخصصي

اپیدمیولوژي و 

 آمار زيستي

 اپیدمیولوژي
 30 21  9  مرد

37 
 7 4  3  زن

 آمار زيستي
 24  13 11  مرد

35 
 11  5 6  زن

 ارتقاء و

 آموزش سالمت 

 آموزش بهداشت
 14  4 10  مرد

26 
 12  4 8  زن

 کودك و بهداشت مادر
 0     مرد

2 
 2 2    زن

 ايبهداشت حرفه

 اي )روزانه(بهداشت حرفه
 74  8 18 48 مرد

101 
 27  1 7 19 زن

 اي )شبانه(بهداشت حرفه
 37    37 مرد

118 
 81    81 زن

 بهداشت عمومي

 بهداشت عمومي )روزانه(
 39    39 مرد

80 
 41    41 زن

 بهداشت عمومي )شبانه(
 28    28 مرد

115 
 87    87 زن
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 1385 – 86گروه آموزشي در سال تحصیلي  برحسبآمار دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده بهداشت  2-61ادامه جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي
تعداد 

 دانشجو

جمع 

 کل
کارشناسي 

 ناپیوسته

کارشناسي 

 ارشد
دکتراي 
Ph.D 

دستیار 

 تخصصي

 بهداشت محیط

 شت محیط )روزانه(بهدا
 70  20  50 مرد

98 
 28  1  27 زن

 بهداشت محیط )شبانه(
 16    16 مرد

128 
 112    112 زن

 بهداشت محیطمهندسي 
 35   35  مرد

41 
 6   6  زن

 پاتوبیولوژي

 شناسيمیكروب
 8   8  مرد

14 
 6   6  زن

 شناسيويروس
 12  6 6  مرد

21 
 9  5 4  زن

 پاتوبیولوژي

 ايمونولوژي پزشكي
 14  5 9  مرد

24 
 10  5 5  زن

 شناسيباکتري
 2  2   مرد

5 
 3  3   زن

 تغذيه و بیوشیمي

 علوم تغذيه
 8  8   مرد

19 
 11  11   زن

 بیوشیمي
 2   2  مرد

5 
 3   3  زن

 علوم

 بهداشت در تغذيه

 2   2  مرد
30 

 28   28  زن

شناسي پزشكي و حشره

 مبارزه با ناقلین

شناسي پزشكي و حشره

 مبارزه با ناقلین

 12   12  مرد
28 

 16   16  زن

 شناسيحشره شناسيحشره
 37  8  29 مرد

59 
 22  2  20 زن

 شورايMPH  بهداشت عموميگواهي عالي 
 110   110  مرد

169 
 59   59  زن

علوم مديريت و اقتصاد 

 داشتبه

مديريت خدمات 

 درمانيبهداشتي

 18  6 12  مرد
30 

 12  3 9  زن

شناسي و انگل شناسيقارچ

 پزشكي

 شناسي پزشكيقارچ
 15  6 9  مرد

29 
 14  4 10  زن

 شناسي پزشكيانگل
 21  14 7  مرد

41 
 20  6 14  زن

  

 باشد.مي کارشناسي ارشد مقطع سطحهم MPHدوره *
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 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 
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 :و مامایي نشجویان مشغول به تحصيل در دانشکده پرستاريدا

درصد( از  2/19نفر ) 137ند. بودبه تحصیل مشغول دانشجو در دانشكده پرستاري و مامائي  نفر 713 ،1385-86تحصیلي در سال  

دانشكده به اين در  حصیلبه تند. بیشترين و کمترين فراواني دانشجوي مشغول ابودهدرصد( زن  8/80نفر ) 576اين تعداد مرد و 

 1به  12علمي در اين دانشكده . نسبت دانشجو به هیأتبوده استهاي پرستاري )روزانه( و بهداشت باروري ترتیب مربوط به رشته

 .بوده است

یل مشغول به تحصدرصد( در دوره روزانه  7/75نفر ) 540درصد( در دوره شبانه و  3/24نفر ) 173دانشجو نفر  713از مجموع  

نفر از دانشجويان زن شاغل  3 اند وبوده( زن درصد 9/80نفر ) 140درصد( از دانشجويان دوره شبانه مرد و  1/19نفر ) 33ند. بود

 ند.مامايي داراي ملیت غیر ايراني بودو  دانشكده پرستاريبه تحصیل در 
 

 1385-86سال تحصیلي  ک مقطع تحصیلي دریبه تفك پرستاريتوزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده  2 -62جدول 

 جمع Ph.Dدکتراي  کارشناسي ارشد کارشناسي پیوسته مقطع تحصیلي 

 713 20 57 636 تعداد

 100 8/2 0/8 2/89 درصد

 جنسیت
 137 10 10 117 مرد

 576 10 47 519 زن

 درصد
 2/19 0/50 5/17 4/18 مرد

 8/80 0/50 5/82 6/81 زن

 

 1385 – 86سال تحصیلي  هاي آموزشي درصیل در دانشكده پرستاري و مامائي به تفكیک گروهدانشجويان مشغول به تحآمار  2-63جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي
 ملیت مقطع تحصیلي

 جمع کل تعداد
 خارجي ايراني Ph.Dدکتراي  کارشناسي ارشد کارشناسي پیوسته

 پرستاري

 پرستاري )روزانه(
 104  104 10 10 84 مرد

410 
 306 1 305 7 17 282 زن

 پرستاري )شبانه(
 33  33   33 مرد

173 
 140  140   140 زن

 مامايي

 مامايي
 0      مرد

127 
 127 2 125  30 97 زن

 بهداشت باروري
 0      مرد

3 
 3  3 3   زن

 

 

 دانشجویان مشغول به تحصيل در دانشکده پزشکي:

درصد( 3/53نفر ) 2070. بوده است نفر 3885تعداد دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده پزشكي  1385-86یلي تحصسال  

تحصیلي  هرشت 72ال دانشكده پزشكي در اين سند. در اشته( زن در اين دانشكده به تحصیل اشتغال دادرصد 7/46نفر )1815مرد و 

، دستیار دکتراي عمومي، کارشناسي ارشد، مقطع تحصیلي 5و دانشجويان اين دانشكده در  شتهدانشجوي مشغول به تحصیل دا

ند. باالترين تعداد دانشجوي مشغول به به تحصیل بود و فلوشیپ به تحصیل مشغول تخصصفوق،  Ph.Dتخصصي، دکتراي

اطفال،  يارولوژ تخصصفوقهاي نفر و کمترين آن مربوط به رشته 2518تعداد تحصیل مربوط به رشته پزشكي عمومي با 

 .بوده استدانشجو  1اطفال، هر کدام با  و غددقلب اطفال  هايبیماريگلوکوم، اعصاب اطفال، 

از مجموع . بوده است 1به  5، هابیمارستانعلمي شاغل در علمي در اين دانشكده با احتساب اعضاي هیأتنسبت دانشجو به هیأت 

( درصد 2/65نفر ) 58ند که داشتدرصد( ملیت خارجي  3/2نفر ) 89حصیل در دانشكده پزشكي نفر دانشجوي مشغول به ت 3885

 د.باشنميدرصد( زن  8/34نفر ) 31مرد و 
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 1385-86سال تحصیلي  در به تفكیک مقطع تحصیلي پزشكيتوزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده  2 -64جدول  

 جمع و فلوشیپ تخصصفوق Ph.Dدکتراي دستیار تخصصي ي عموميدکترا کارشناسي ارشد مقطع تحصیلي 

 3885 86 203 952 2528 116 تعداد

 100 2/2 2/5 5/24 1/65 0/3 درصد

 جنسیت
 2070 57 153 599 1196 65 مرد

 1815 29 50 353 1332 51 زن

 درصد
 3/53 3/66 4/75 9/62 3/47 0/56 مرد

 7/46 7/33 6/24 1/37 7/52 0/44 زن

 
 1385 – 86سال تحصیلي  در به تفكیک گروه آموزشي دانشكده پزشكي توزيع دانشجويان مشغول به تحصیل 2- 65 جدول

 جنس تحصیلي هرشت گروه آموزشي

 مقطع تحصيلي

کارشناسي  جمع تعداد

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصص
 Ph.Dدکتراي 

تخصص فوق

 و فلوشیپ

 پزشكي عمومي -
 1196    1196  مرد

2528 
 1332    1332  زن

 آموزش پزشكي -
 2     2 مرد

5 
 3     3 زن

 علوم تشريحي آناتومي
 9 7    2 مرد

13 
 4 2    2 زن

 ارتوپدي
جراحي استخوان و 

 مفاصل

 46   46   مرد
46 

 0      زن

 ارولوژي

جراحي کلیه و مجاري 

 ادراري

 21   21   مرد
22 

 1   1   زن

 ژياروانكولو
 5  5    مرد

5 
 0      زن

 ارولوژي اطفال
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 اعصاب هايبیماري اعصاب
 21   21   مرد

31 
 10   10   زن

 ايمونولوژي پزشكي ايمونولوژي
 12 7    5 مرد

17 
 5 4    1 زن

عفوني  هايبیماري

 گرمسیري

 و عفوني هايبیماري

 سیريگرم

 19   19   مرد
28 

 9   9   زن

 بیوشیمي بالیني بیوشیمي بالیني
 11 7    6 مرد

20 
 7 3    4 زن

 بیهوشي

 بیهوشي
 57   57   مرد

66 
 9   9   زن

 ويژه هايمراقبت
 9  9    مرد

10 
 1  1    زن

 شناسيآسیب پاتولوژي
 39   39   مرد

65 
 26   26   زن
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 1385 – 86توزيع دانشجويان مشغول به تحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک گروه آموزشي در سال تحصیلي  2- 65ادامه جدول 

 جنس تحصیلي هرشت گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

 جمع تعداد

شد
ار

ي 
س

شنا
ار

ک
مي 

مو
 ع

ي
را

کت
د

ص 
ص

تخ
ر 

تیا
س

د
 

ي 
را

کت
د

P
h

.D
 

وق
ف

و 
ص 

ص
تخ

پ
شی

لو
ف

 

 پرتودرماني پرتودرماني
 7   7   ردم

9 
 2   2   زن

 پزشكي اجتماعي پزشكي اجتماعي
 2   2   مرد

11 
 9   9   زن

 پزشكي قانوني پزشكي قانوني
 30   30   مرد

38 
 8   8   زن

 پزشكي ورزشي پزشكي ورزشي
 8   8   مرد

10 
 2   2   زن

 ايپزشكي هسته ايپزشكي هسته
 5   5   مرد

7 
 2   2   زن

 هاي پوستبیماري پوست
 14   14   مرد

28 
 14   14   زن

 جراحي

 جراحي عمومي
 45   45   مرد

52 
 7   7   زن

 جراحي

 قلب و عروق

 12  12    مرد
12 

 0      زن

 جراحي پالستیک و ترمیم سوختگي
 10  10    مرد

10 
 0      زن

 جراحي عروق
 2  2    مرد

3 
 1  1    زن

 جراحي اطفال
 3  3    مرد

4 
 1  1    زن

 جراحي

 صدري هقفس

 6  6    مرد
6 

 0      زن

 جراحي

 مغز و اعصاب

 جراحي

 مغز و اعصاب

 18   18   مرد
23 

 5   5   زن

 چشم

 پزشكيچشم
 30   30   مرد

45 
 15   15   زن

 قرنیه
 6  6    مرد

8 
 2  2    زن

 وکومگل
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 رتین و ويتره
 5  5    مرد

7 
 2  2    زن

 استرابیسم
 1  1    مرد

3 
 2  2    زن
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 1385 – 86توزيع دانشجويان مشغول به تحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک گروه آموزشي در سال تحصیلي  2-65 ادامه جدول

 سجن تحصیلي هرشت گروه آموزشي
 مقطع تحصیلي

کارشناسي  جمع تعداد

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصص
 Ph.Dدکتراي 

تخصص فوق

 و فلوشیپ

 داخلي

 داخلي هايبیماري
 51   51   مرد

99 
 48   48   زن

 خون و سرطان بالغین
 18  18    مرد

19 
 1  1    زن

 روماتولوژي
 3  3    مرد

6 
 3  3    زن

ريز و د درونغد

 متابولیسم

 3  3    مرد
9 

 6  6    زن

 گوارش داخلي
 16  16    مرد

17 
 1  1    زن

 نفرولوژي
 6  6    مرد

9 
 3  3    زن

 ريه هايبیماري
 4  4    مرد

5 
 1  1    زن

 راديولوژي راديولوژي
 29   29   مرد

48 
 19   19   زن

 پزشكيروان

 پزشكيروان
 19   19   مرد

34 
 15   15   زن

 اطفال پزشكيروان
 2  2    مرد

7 
 5  5    زن

 زنان

 زنان و زايمان
 0      مرد

91 
 91   91   زن

 زنان آنكولوژي
 0      مرد

4 
 4  4    زن

 زنان

 پريناتولوژي
 0      مرد

2 
 2  2    زن

 نازايي
 0      مرد

6 
 6  6    زن

 ژنتیک

 ژنتیک پزشكي
 12 12     مرد

19 
 7 7     زن

 ژنتیک انساني
 11     11 مرد

22 
 11     11 زن

 طب اورژانس طب اورژانس
 27   27   مرد

30 
 3   3   زن

 طب کار طب کار
 14   14   مرد

25 
 11   11   زن

فارماکولوژي و 

 شناسيسم

 فارماکولوژي
 6 6     مرد

8 
 2 2     زن

 شناسيسم
 4     4 مرد

10 
 6     6 زن



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 
 1385 – 86توزيع دانشجويان مشغول به تحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک گروه آموزشي در سال تحصیلي  2-65 ادامه جدول

 جنس تحصیلي هرشت گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  جمع تعداد

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصص
دکتراي 
Ph.D 

تخصص فوق

 و فلوشیپ

 قلب

 هايبیماري

 قلب و عروق

 38  11 27   مرد
61 

 23  2 21   زن

 اينترونشنال کارديولوژي
 9  9    مرد

9 
 0      زن

 فیزيک پزشكي

 فیزيک پزشكي
 19 7    12 مرد

31 
 12 3    9 زن

 مهندسي پزشكي )بیوالكترونیک(
 8     8 مرد

12 
 4     4 زن

 فیزيولوژي فیزيولوژي
 11 7    4 مرد

23 
 12 6    6 زن

 کودکان

 کودکان هايبیماري
 50   50   مرد

69 
 19   19   زن

 اعصاب اطفال
 0      مرد

1 
 1  1    زن

 نوزادان
 1  1    مرد

2 
 1  1    زن

 عفوني اطفال
 5  5    مرد

5 
 0      زن

 غدد اطفال
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 کلیه اطفال
 1  1    مرد

4 
 3  3    زن

 گوارش اطفال
 3  3    مرد

5 
 2  2    زن

 ايمونولوژي و آلرژي اطفال
 3  3    مرد

3 
 0      زن

 قلب اطفال هايبیماري
 1  1    مرد

1 
 0      زن

و جراحي گوش، حلق و بیني 

 سر و گردن

 جراحي

 سر و گردن

 3  3    مرد
3 

 0      زن

 اتولوژي و نورواتولوژي
 2  2    مرد

2 
 0      زن

گوش، حلق و بیني و جراحي سر و 

 گردن

 20   20   مرد
27 

 7   7   زن

 شناسيمیكروب

 شناسيمیكروب
 7     7 مرد

10 
 3     3 زن

 شناسيباکتري
 4 4     دمر

6 
 2 2     زن

 نانوتكنولوژي نوين هايآوريفنعلوم و 
 4     4 مرد

6 
 2     2 زن

 ند.بودپزشكي مشغول تحصیل  دانشكدهدانشجويان اين رشته در  1385در سال 

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 دانشجویان شاغل به تحصيل در دانشکده پيراپزشکي:

. نسبت دانشجو بوده استنفر  1178جمعاً  1385 -86راپزشكي در سال تحصیلي پی دانشكدهتعداد دانشجويان مشغول به تحصیل  

 ند.بود غیر ايرانيزن( از دانشجويان اين دانشكده داراي ملیت  3مرد و  3) نفر 6است.  1به  41علمي در اين دانشكده به هیأت

روزانه به تحصیل  در دورهدرصد(  3/48فر )ن 569درصد( از دانشجويان دانشكده پیراپزشكي در دوره شبانه و  7/51نفر ) 609

 567ند. داددرصد( را زنان تشكیل مي 4/43نفر ) 511شبانه را مردان و  هدرصد( از دانشجويان دور 1/16نفر ) 98ند. شتاشتغال دا

 383نه، مرد و درصد( از دانشجويان روزا 5/32نفر ) 184ند. بوددرصد( از دانشجويان در دوره روزانه مشغول تحصیل  1/48نفر )

 ند.بوددرصد( زن  5/67نفر )
 

 1385-86سال تحصیلي  در به تفكیک مقطع تحصیلي پیراپزشكيتوزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده  2 -66جدول 

 کارداني مقطع تحصیلي 
کارشناسي 

 ناپیوسته

کارشناسي 

 پیوسته
 جمع کارشناسي ارشد

 1178 19 293 634 232 تعداد

 100 6/1 9/24 8/53 7/19 درصد

 جنسیت
 284 11 53 152 68 مرد

 894 8 240 482 164 زن

 درصد
 1/24 9/57 1/18 0/24 3/29 مرد

 9/75 1/42 9/81 0/76 7/70 زن

 

 1385 – 86سال تحصیلي  برحسب گروه آموزشي در دانشجويان مشغول به تحصیل دانشكده پیراپزشكي توزيع 2-67جدول 

 جنس تحصیلي رشته گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

 جمع کل تعداد
 کارداني

کارشناسي 

 ناپیوسته

کارشناسي 

 پیوسته

کارشناسي 

 ارشد

 راديولوژي

 تكنولوژي راديولوژي

 )روزانه(

 36   36  مرد
86 

 50   50  زن

 )شبانه( تكنولوژي راديولوژي
 33   33  مرد

98 
 65   65  زن

 پرتودرماني
 13   13  مرد

42 
 29   29  زن

 مايشگاهيآز علوم

 شناسي آزمايشگاهيخون
 5 5    مرد

7 
 2 2    زن

 )روزانه(علوم آزمايشگاهي
 68   31 37 مرد

187 
 119   62 57 زن

 )شبانه( علوم آزمايشگاهي
 35   12 23 مرد

228 
 193   95 98 زن

کتابداري و 

 رساني پزشكياطالع

رساني طالعکتابداري و ا

 پزشكي

 3 3    مرد
4 

 1 1    زن

 مدارك پزشكي

 )روزانه( مدارك پزشكي
 19 3  16  مرد

85 
 66 5  61  زن

 )شبانه( مدارك پزشكي
 11   11  مرد

131 
 120   120  زن

مديريت خدمات 

 درمانيبهداشتي

 خدمات مديريت

 )روزانه( درمانيبهداشتي

 34  34   مرد
141 

 107  107   زن

 خدمات مديريت

 )شبانه( درمانيبهداشتي

 19  19   مرد
152 

 133  133   زن

 هوشبري هوشبري
 8    8 مرد

17 
 9    9 زن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 :بخشيتوانول به تحصيل در دانشکده دانشجویان مشغ
 

 2/22نفر ) 61ند. بودمشغول به تحصیل  بخشيتواننفر از دانشجويان دانشگاه در دانشكده  275، 1385 -86در سال تحصیلي  

بوده  1به  8 بخشيتوان دانشكدهعلمي در ند. نسبت دانشجو به هیأتابودهدرصد( زن  8/77نفر ) 214درصد( از اين تعداد مرد و 

 5ند. هر ابودهیل نفر دانشجوي ايراني در اين دانشكده مشغول به تحص 270نفر زن( دانشجوي خارجي و  1نفر مرد و  4نفر) 5. است

 ند.اشتهفیزيوتراپي به تحصیل اشتغال دا هدانشجوي غیر ايراني در رشت نفر
 

 1385-86سال تحصیلي  در مقطع تحصیلي برحسب بخشيتوانتوزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده  2 -68جدول 

 مقطع تحصیلي 
کارشناسي 

 پیوسته

کارشناسي 

 ارشد
 جمع Ph.Dدکتراي

 275 10 48 217 ادتعد

 0/100 6/3 5/17 9/78 درصد

 جنسیت
 61 5 23 33 مرد

 214 5 25 184 زن

 درصد
 2/22 0/50 9/47 2/15 مرد

 8/77 0/50 1/52 8/84 زن

 

 1385 – 86سال تحصیلي  هاي آموزشي دربرحسب گروه بخشيتوانآمار دانشجويان مشغول به تحصیل دانشكده  2-69جدول 

 جنس رشته تحصيلي گروه آموزشي

 مقطع تحصيلي

 تعداد
جمع 

 كل
كارشناسي 

 پيوسته

كارشناسي 

 ارشد
 Ph.Dدكتراي

 فیزيوتراپي فیزيوتراپي
 23 5 7 11 مرد

104 
 81 5 7 69 زن

 سنجيشنوايي سنجيشنوايي
 12  3 9 مرد

82 
 70  9 61 زن

 گفتاردرماني گفتاردرماني
 18  5 13 مرد

78 
 60  6 54 زن

 )گرايش جسمي( کاردرماني کاردرماني
 8  8  مرد

11 
 3  3  زن

 

 

 :ول به تحصيل در دانشکده داروسازيدانشجویان مشغ

نفر  364ند که اشتهنفر از دانشجويان دانشگاه در دانشكده داروسازي به تحصیل اشتغال دا 733 ،1385 -86در سال تحصیلي  

مقطع  زن( در رشته داروسازي در 4و  مرد 3نفر دانشجوي خارجي ) 7ند. بوددرصد( زن  3/50نفر ) 369درصد( مرد و  7/49)

 .بوده است 1به  11علمي در اين دانشكده نسبت دانشجو به هیأتدر اين سال ند. مشغول تحصیل بود دکتراي عمومي
 

 1385-86سال تحصیلي  حصیلي دربه تفكیک مقطع ت داروسازيتوزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده  2 -70جدول 

 جمع Ph.Dدکتراي  دستیار تخصصي دکتراي عمومي مقطع تحصیلي 

 733 98 34 601 تعداد

 0/100 4/13 6/4 0/82 درصد

 جنسیت
 364 50 18 296 مرد

 369 48 16 305 زن

 درصد
 7/49 0/51 9/52 3/49 مرد

 3/50 0/49 1/47 7/50 زن



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 
 

 

 1385 – 86سال تحصیلي  هاي آموزشي دربه تفكیک گروهيان مشغول به تحصیل دانشكده داروسازي دانشجو توزيع 2-71جدول 

 جنس رسته تحصیلي گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

 تعداد
جمع 

 کل
دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصصي
دکتراي 
Ph.D 

 داروسازي عمومي -
 296   296 مرد

601 
 305   305 زن

 وژي داروييبیوتكنول بیوتكنولوژي
 2 2   مرد

11 
 9 9   زن

 شناسي و داروشناسيسم
شناسي و سم

 داروشناسي

 8 8   مرد
13 

 5 5   زن

 شیمي دارويي

 ايهستهداروسازي
 4 4   مرد

7 
 3 3   زن

 شیمي دارويي
 7 7   مرد

15 
 8 8   زن

 فارماسیوتیكس فارماسیوتیكس
 18  18  مرد

34 
 16  16  زن

 فارماکوگنوزي فارماکوگنوزي
 5 5   مرد

12 
 7 7   زن

 داروسازي بالیني داروسازي بالیني
 22 22   مرد

37 
 15 15   زن

مواد خوراکي و آب 

 شناسي

مواد خوراکي و آب 

 شناسي

 2 2   مرد
3 

 1 1   زن

 

 

 

 دانشجویان مشغول به تحصيل در دانشکده دندانپزشکي:

درصد(  5/44نفر ) 289که  بوده استنفر  650، اين دانشكده تعداد کل دانشجويان شاغل به تحصیل، 1385 -86در سال تحصیلي 

 4نفر مرد و 5نفر ) 9. بوده است 1به  7علمي در اين دانشكده ند. نسبت دانشجو به هیأتبودزن  هاآندرصد(  5/55)نفر 361مرد و 

سین پروتز ارتودنسي، دندانپزشكي عمومي و تكن هند که در سه رشتبودیر ايراني نفر زن( از دانشجويان دانشكده دندانپزشكي غ

 ند.دندان مشغول به تحصیل بود

 

 1385-86سال تحصیلي  مقطع تحصیلي در دندانپزشكي به تفكیکتوزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده  2 -72جدول 

 معج دستیارتخصصي دکتراي عمومي کارداني  مقطع تحصیلي

 650 103 497 50 تعداد

 0/100 8/15 5/76 7/7 درصد

 جنسیت
 289 53 204 32 مرد

 361 50 293 18 زن

 درصد
 5/44 5/51 0/41 0/64 مرد

 5/55 5/48 0/59 0/36 زن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 1385 – 84سال تحصیلي  هاي آموزشي دربرحسب گروهدانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده دندانپزشكي  توزيع 2-73جدول 

 جنس تحصیليهرشت گروه آموزشي
 تحصیليمقطع

 مجموع تعداد
 دستیارتخصصي دکتراي عمومي کارداني

 دندانپزشكي عمومي -
 204  204  مرد

497 
 293  293  زن

 شناسي دهانآسیب شناسي دهانآسیب
 1 1   مرد

6 
 5 5   زن

 ارتودنسي ارتودنسي
 8 8   مرد

11 
 3 3   زن

 اندودنتیک اندودنتیک
 7 7   مرد

10 
 3 3   زن

 تشخیصودهان هايبیماري تشخیصودهان هايبیماري
 1 1   مرد

10 
 9 9   زن

 پروتزدندان پروتزدندان
 13 13   مرد

20 
 7 7   زن

 پريودنتولوژي پريودنتولوژي
 3 3   مرد

8 
 5 5   زن

 ورتصوجراحي فک صورتوفک جراحي
 15 15   مرد

16 
 1 1   زن

 دندانپزشكي ترمیمي دندانپزشكي ترمیمي
 1 1   مرد

4 
 3 3   زن

 دندانپزشكي اطفال دندانپزشكي کودکان
 1 1   مرد

11 
 10 10   زن

 صورتوراديولوژي فک صورتوراديولوژي فک
 3 3   مرد

7 
 4 4   زن

 دندانزتكنسین و پروت کارداني دندانسازي
 32   32 مرد

50 
 18   18 زن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 

 آموختگان دانشگاهدانش
 

 

 :التحصيل دانشگاهفارغ كليات مربوط به دانشجویان

از اين تعداد . بوده استنفر  1656اند شدهاعالمالتحصیل فارغ 85تا نیمه اول  84که از نیمه دوم سالالتحصیالن دانشگاه تعداد فارغ

 ند.بودزن  درصد( 9/53نفر )892د( مرد و درص 1/46نفر ) 764

التحصیالن درصد فارغ4/39طوري که به .داشته استالتحصیل را نفر بیشترين تعداد فارغ 652پزشكي با  دانشكده 85در سال

التحصیل اد فارغنفر کمترين تعد 64با  بخشيتوان دانشكدهاند. همچنین تحصیالت خود را به پايان رسانده دانشگاه، در اين دانشكده

 ند.بودنفر زن  147مرد و  هاآننفر  42اند که التحصیالن در دوره شبانه به تحصیل اشتغال داشتهنفر از فارغ 229. داشته استرا 
 

 1384-85دانشكده در سال تحصیلي  برحسبالتحصیالن دانشگاه فارغتوزيع  2-74جدول 

 درصد تعداد نام دانشكده
 درصد جنسیت

 زن مرد زن مرد

 7/50 3/49 153 149 2/18 302 بهداشت

 8/92 2/7 128 10 3/8 138 پرستاري

 7/36 3/63 239 413 4/39 652 پزشكي

 0/70 0/30 187 80 1/16 267 پیراپزشكي

 1/78 9/21 50 14 9/3 64 بخشيتوان

 4/65 6/34 68 36 3/6 104 داروسازي

 9/51 1/48 67 62 8/7 129 دندانپزشكي

 9/53 1/46 892 764 100 1656 کلجمع 

 

 
 84 -85التحصیل به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان فارغ 2-75جدول 

 کارداني مقطع تحصیلي
کارشناسي 

 ناپیوسته

کارشناسي 

 پیوسته

 و کارشناسي ارشد
MPH 

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصصي

دکتراي 
Ph.D 

 تخصصفوق

 و فلوشیپ
 جمع

 1656 41 51 266 515 136 213 372 62 تعداد

 100 5/2 1/3 1/16 1/31 2/8 8/12 5/22 7/3 درصد

 جنسیت
 764 31 35 168 270 75 24 135 26 مرد

 892 10 16 98 245 61 189 237 36 زن

 درصد
 1/46 6/75 6/68 2/63 4/52 1/55 3/11 3/36 9/41 مرد

 9/53 4/24 4/31 8/36 6/47 9/44 7/88 7/63 1/58 زن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 : دانشکده بهداشتالتحصيل دانشجویان فارغ

اند. زن بوده هاآننفر  153نفر مرد و  149که  داشته استالتحصیل نفر فارغ 302،دانشكده بهداشت، 1384-85در سال تحصیلي 

شناسي کودك و میكروبودرهاي بهداشت مااي )روزانه( و کمترين آن در رشتهحرفهبهداشتهالتحصیل در رشتبیشترين تعداد فارغ

اند. درصد( در دوره روزانه بوده 1/72نفر ) 212درصد( در دوره شبانه و  9/27نفر ) 82التحصیالن شوند. در بین فارغميمشاهده

نفر  16التحصیل داشته است. در دوره شبانه فارغ بهداشت عموميو  بهداشت محیطو  ايبهداشت حرفهاين دانشكده در سه رشته 

 زن هستند. هاآندرصد( 5/80نفر ) 66التحصیالن دوره شبانه، مرد و درصد( از فارغ 5/19)
 

 1384-85سال تحصیلي  به تفكیک مقطع تحصیلي در دانشكده بهداشتالتحصیل اواني دانشجويان فارغتوزيع فر 2-76جدول 

 جمع Ph.Dدکتراي  دستیار تخصصي کارشناسي ارشد کارشناسي ناپیوسته مقطع تحصیلي

 302 22 5 82 193 تعداد

 0/100 3/7 7/1 1/27 9/63 درصد

 جنسیت
 149 17 5 48 79 مرد

 153 5 0 34 114 زن

 درصد
 3/49 3/77 0/100 5/58 9/40 مرد

 7/50 7/22 0/0 5/41 1/59 زن

 

 1384-85سال تحصیلي در  هاي آموزشيبه تفكیک گروه دانشكده بهداشتالتحصیل دانشجويان فارغ توزيع 2- 77جدول 

گروه 

 آموزشي
 جنس رشته تحصیلي

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  مجموع تعداد

 ناپیوسته

کارشناسي 

 ارشد

دکتراي 
Ph.D 

دستیار 

 تخصصي

اپیدمیولوژي 

 و آمار زيستي

 اپیدمیولوژي
 6 4  2  مرد

6 
 0     زن

 آمار زيستي
 2  1 1  مرد

3 
 1   1  زن

 ارتقاء و

آموزش 

 سالمت

 آموزش بهداشت
 1   1  مرد

8 
 7   7  زن

 بهداشت مادروکودك
 1 1    مرد

1 
 0     زن

بهداشت 

 ايحرفه

اي بهداشت حرفه

 )روزانه(

 32  2 2 28 مرد
50 

 18   2 16 زن

اي بهداشت حرفه

 )شبانه(

 4    4 مرد
30 

 26    26 زن

بهداشت 

 عمومي

بهداشت عمومي 

 )روزانه(

 9    9 مرد
18 

 9    9 زن

بهداشت عمومي 

 )شبانه(

 9    9 مرد
25 

 16    16 زن

بهداشت 

 محیط

بهداشت محیط 

 )روزانه(

 20  3  17 مرد
35 

 15    15 زن

بهداشت محیط 

 )شبانه(

 3    3 مرد
27 

 24    24 زن

بهداشت مهندسي 

 محیط

 9   9  مرد
10 

 1   1  زن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 1384-85هاي آموزشي در سال تحصیلي به تفكیک گروه دانشكده بهداشتالتحصیل توزيع دانشجويان فارغ 2-77جدول امه اد

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  مجموع تعداد

 ناپیوسته

کارشناسي 

 ارشد
 Ph.Dدکتراي 

دستیار 

 تخصصي

 شناسيمیكروب پاتوبیولوژي
 0     مرد

1 
 1   1  زن

 پاتوبیولوژي

 شناسيويروس
 4  1 3  مرد

6 
 2  1 1  زن

 ايمونولوژي پزشكي
 2   2  مرد

3 
 1  1   زن

 تغذيه و بیوشیمي
 علوم

 بهداشت در تغذيه

 3   3  مرد
5 

 2   2  زن

شناسي حشره

پزشكي و مبارزه با 

 ناقلین

شناسي حشره

پزشكي و مبارزه با 

 ناقلین

 3   3  ردم
4 

 1   1  زن

 شناسيحشره شناسيحشره
 12  3  9 مرد

20 
 8    8 زن

 MPHشوراي 
گواهي عالي 

 بهداشت عمومي

 10   10  مرد
24 

 14   14  زن

شناسي و قارچ

شناسي انگل

 پزشكي

 شناسي پزشكيقارچ
 5  2 3  مرد

7 
 2  1 1  زن

 شناسي پزشكيانگل
 8  5 3  مرد

11 
 3  2 1  زن

علوم مديريت و 

 اقتصاد بهداشت

مديريت و خدمات 

 درمانيبهداشتي

 6   6  مرد
8 

 2   2  زن

 

 التحصيل دانشکده پرستاري و مامایي:دانشجویان فارغ

درصد(  2/7) هاآننفر  10که  داشته استالتحصیل دانشجوي فارغ 138دانشكده پرستاري و مامايي ، 1384-85در سال تحصیلي  

التحصیل مربوط به رشته پرستاري روزانه و کمترين تعداد مربوط به ند. باالترين تعداد فارغبوددرصد( زن  8/92نفر ) 128مرد و 

نفر در دوره شبانه و  21سال  اين دانشجوي دانشكده پرستاري در 138. از مجموع بوده استدانشجويان رشته پرستاري شبانه 

 خارجي است. اين دانشكده نفر از دانشجويان زن 1 اند.التحصیل شدهانه فارغنفر در دوره روز 117
 

 1384-85سال تحصیلي  در به تفكیک مقطع تحصیلي و مامايي التحصیل در دانشكده پرستاريتوزيع دانشجويان فارغ 2-78جدول 

 کارشناسي پیوسته مقطع تحصیلي
کارشناسي 

 ارشد
 جمع Ph.Dدکتراي 

 138 3 8 127 تعداد

 100 2/2 8/5 0/92 درصد

 جنسیت
 10 0 0 10 مرد

 128 3 8 117 زن

 درصد
 2/7 0/0 0/0 9/7 مرد

 8/92 0/100 0/100 1/92 زن

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 1384 – 85سال تحصیلي  در التحصیل دانشكده پرستاري و مامائيدانشجويان فارغ توزيع 2 -79جدول 

گروه 

 آموزشي
 جنس رشته تحصيلي

 مليت مقطع تحصيلي

کارشناسي  جمع كل تعداد

 پیوسته

کارشناسي 

 ارشد

دکتراي 
Ph.D 

 خارجي ايراني

 پرستاري

 پرستاري )روزانه(
 8  8   8 مرد

80 
 72  72 3 8 61 زن

 پرستاري )شبانه(
 2  2   2 مرد

21 
 19  19   19 زن

 مامایي مامایي
 0      مرد

37 
 37 1 36   37 زن

 

 التحصيل دانشکده پزشکي:رغدانشجویان فا

درصد( دانشجوي مرد و  3/63)نفر 413اند که التحصیل شدهپزشكي فارغ دانشكدهنفر دانشجو از  652، 1384-85در سال تحصیلي  

دانشكده  ازدرصد( دانشجوي زن هستند. دو نفر دانشجوي خارجي )يک مرد و يک زن( در رشته پزشكي عمومي  7/36نفر ) 239

 اند.التحصیل شدهپزشكي فارغ
 

 1384-85سال تحصیلي  در التحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک مقطع تحصیليتوزيع دانشجويان فارغ 2-80جدول 

 مقطع تحصیلي
کارشناسي 

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصص
 فلوشیپوتخصصفوق

دکتراي 

Ph.D 
 جمع

 652 41 16 225 340 30 تعداد

 100 3/6 5/2 5/34 1/52 6/4 درصد

 جنسیت
 413 31 15 145 202 20 مرد

 239 10 1 80 138 10 زن

 درصد
 3/63 6/75 8/93 4/64 4/59 7/66 مرد

 7/36 4/24 2/6 6/35 6/40 3/33 زن

 

 1384 – 85سال تحصیلي  هاي آموزشي درالتحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک گروهويان فارغدانشج توزيع 2- 81جدول 

گروه 

 آموزشي
 جنس حصیليت هرشت

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  جمع تعداد

 ارشد
دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصص
دکتراي  فلوشیپوتخصصفوق

Ph.D 

 پزشكي عمومي 
 202    202  مرد

340 
 138    138  زن

 آناتومي

 علوم تشريحي
 5 3    2 مرد

7 
 2 1    1 زن

 شناسيبافت
 1 1     مرد

1 
 0      زن

 توپديار
استخوان و جراحي

 مفاصل

 8   8   مرد
8 

 0      زن

 ارولوژي
جراحي کلیه و 

 مجاري ادراري

 5   5   مرد
5 

       زن



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 1384 – 85هاي آموزشي در سال تحصیلي التحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک گروهتوزيع دانشجويان فارغ 2- 81ادامه جدول 

 نسج تحصیلي هرشت گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  جمع تعداد

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصص

تخصص و فوق

 فلوشیپ
دکتراي 
Ph.D 

 اعصاب هايبیماري اعصاب
 9   9   مرد

9 
 0      زن

 پزشكي ايمونولوژي ايمونولوژي
 2 1    1 مرد

6 
 4     4 زن

عفوني  هايبیماري

 گرمسیري

 هايبیماري

 وگرمسیريعفوني

 6   6   مرد
6 

 0      زن

 بیوشیمي بالیني بیوشیمي بالیني
 6 2    4 مرد

6 
 0      زن

 بیهوشي بیهوشي
 15   15   مرد

19 
 4   4   زن

 شناسيآسیب پاتولوژي
 8   8   مرد

15 
 7   7   زن

 پرتودرماني پرتودرماني
 2   2   مرد

4 
 2   2   زن

 پزشكي اجتماعي تماعيپزشكي اج
 1   1   مرد

2 
 1   1   زن

 پزشكي قانوني پزشكي قانوني
 5   5   مرد

5 
 0      زن

 ايپزشكي هسته ايپزشكي هسته
 3   3   مرد

3 
 0      زن

 هاي پوستبیماري پوست
 5   5   مرد

8 
 3   3   زن

 جراحي

 جراحي عمومي
 14   14   مرد

16 
 2   2   زن

 جراحي

 قلب و عروق

 3  3    مرد
3 

 0      زن

جراحي پالستیک و 

 ترمیم سوختگي

 2  2    مرد
2 

 0      زن

 جراحي اطفال
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 چشم

 پزشكيچشم
 8   8   مرد

10 
 2   2   زن

 قرنیه
 2  2    مرد

2 
 0      زن

 ورتینويتره
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 داخلي

 داخلي هايبیماري
 14   14   مرد

28 
 14   14   زن

 روماتولوژي
 3  3    مرد

3 
 0      زن

 گوارش داخلي
 6  6    مرد

10 
 4  4    زن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 1384 – 85ر سال تحصیلي هاي آموزشي دالتحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک گروهتوزيع دانشجويان فارغ 2-81ادامه جدول 

 جنس تحصیلي هرشت گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  جمع تعداد

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصص

تخصص فوق

 و فلوشیپ
دکتراي 
Ph.D 

 داخلي

 نفرولوژي
 0      مرد

3 
 3  3    زن

 ريه هايبیماري
 1  1    مرد

2 
 1  1    زن

 ژيراديولو راديولوژي
 2   2   مرد

3 
 1   1   زن

 پزشكيروان

 پزشكيروان
 7   7   مرد

10 
 3   3   زن

 اطفال پزشكيروان
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 زنان و زايمان زنان
 0      مرد

22 
 22  22    زن

 ژنتیک پزشكي ژنتیک
 3 2    1 مرد

4 
 1     1 زن

 طب کار طب کار
 9   9   مرد

10 
 1   1   زن

فارماکولوژي و 

 شناسيسم
 شناسيسم

 3     3 مرد
3 

 0      زن

 قلب

 هايبیماري

 قلب و عروق

 6  2 4   مرد
10 

 4   4   زن

 اينترونشنال کارديولوژي
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 فیزيک پزشكي

 فیزيک پزشكي
 4     4 مرد

7 
 3     3 زن

 پزشكي )بیوالكترونیک(مهندسي 
 1     1 مرد

1 
 0      زن

 فیزيولوژي فیزيولوژي
 2     2 مرد

3 
 1     1 زن

 کودکان

 کودکان هايبیماري
 11   11   مرد

21 
 10   10   زن

 نوزادان
 2  2    مرد

2 
 0      زن

 عفوني اطفال
 1  1    مرد

2 
 1  1    زن

 غدد اطفال
 7   7   مرد

7 
 0      زن

 کلیه اطفال
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 گوارش اطفال
 2  2    مرد

2 
 0      زن

 ايمونولوژي و آلرژي اطفال
 2  2    مرد

3 
 1  1    زن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 1384 – 85ل تحصیلي هاي آموزشي در ساالتحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک گروهتوزيع دانشجويان فارغ 2-81ادامه جدول 

 جنس تحصیلي هرشت گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  جمع تعداد

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصصي

تخصص فوق

 و فلوشیپ
دکتراي 
Ph.D 

گوش، حلق و بیني و 

 جراحي سر و گردن

گوش، حلق و بیني و 

 جراحي سر و گردن

 2   2   مرد
6 

 4   4   زن

 شناسيمیكروب

 شناسيمیكروب
 2     2 مرد

2 
 0      زن

 شناسيباکتري
 6 6     مرد

6 
 0      زن

 

 

 

 

 دانشجویان فارغ التحصيل دانشکده پيراپزشکي:

در دانشكده پیراپزشكي تحصیالت خود را به پايان رسانده و  نفر از دانشجويان دانشگاه 267، 1384-85در سال تحصیلي  

نفر دانشجوي اين  267اند. از مجموع را زنان تشكیل داده نفر 187التحصیالن را مردان ونفر از فارغ 80اند. التحصیل شدهفارغ

 اند.التحصیل شدههاي دوره روزانه فارغهم در رشته نفر 141، در دوره شبانه و نفر 126دانشكده،

 
 

 

 1384-85سال تحصیلي تحصیلي در تفكیک مقطع التحصیل در دانشكده پیراپزشكي بهتوزيع دانشجويان فارغ 2-82جدول 

 جمع کارشناسي ارشد کارشناسي پیوسته کارشناسي ناپیوسته کارداني مقطع تحصیلي

 267 3 35 179 50 تعداد

 100 1/1 1/13 1/67 7/18 درصد

 جنسیت

 80 1 6 56 17 مرد

 187 2 29 123 33 زن

 درصد

 0/30 3/33 1/17 3/31 0/34 مرد

 0/70 7/66 9/82 7/68 0/66 زن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 
 

 1384 – 85سال تحصیلي  هاي آموزشي دربرحسب گروه التحصیل دانشكده پیراپزشكيدانشجويان فارغ توزيع 2-83جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

 جمع تعداد
 کارداني

کارشناسي 

 ناپیوسته

کارشناسي 

 پیوسته

کارشناسي 

 ارشد

 يعلوم آزمايشگاه

 )روزانه( علوم آزمايشگاهي
 28   13 15 مرد

53 
 25   9 16 زن

 )شبانه( علوم آزمايشگاهي
 14   12 2 مرد

52 
 38   21 17 زن

 راديولوژي

 پرتودرماني
 5   5  مرد

9 
 4   4  زن

 تكنولوژي راديولوژي )روزانه(
 13   13  مرد

25 
 12   12  زن

 شبانه(تكنولوژي راديولوژي )
 9   9  مرد

30 
 21   21  زن

 مدارك پزشكي

 مدارك پزشكي )روزانه(
 4 1  3  مرد

29 
 25 2  23  زن

 مدارك پزشكي )شبانه(
 1   1  مرد

34 
 33   33  زن

 مديريت

خدمات 

 درمانيبهداشتي

درماني بهداشتيخدماتمديريت

 )روزانه(

 6  6   مرد
25 

 19  19   زن

درماني بهداشتيخدماتريتمدي

 )شبانه(

 0     مرد
10 

 10  10   زن

 

 

 

 :بخشيتوانالتحصيل دانشکده دانشجویان فارغ

درصد( از اين تعداد مرد  22نفر ) 14التحصیل شدند. فارغ بخشيتواننفر از دانشجويان دانشكده  64، 1384-85در سال تحصیلي  

 ند.بوددرصد( زن  78نفر ) 50و

 

 1384-85سال تحصیلي  در به تفكیک مقطع تحصیلي بخشيتوانالتحصیل در دانشكده توزيع دانشجويان فارغ 2-84 جدول

 

 

 جمع کارشناسي ارشد کارشناسي پیوسته مقطع تحصیلي

 64 13 51 تعداد

 100 3/20 7/79 درصد

 جنسیت
 14 6 8 مرد

 50 7 43 زن

 درصد
 9/21 2/46 7/15 مرد

 1/78 8/53 3/84 زن



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 آموزش  :دوم فصل                                         1385آماري سال  سالنامه 

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 1384 –85سال تحصیلي در هاي آموزشي و مقطع تحصیليبه تفكیک گروه بخشيتوانالتحصیل دانشكده دانشجويان فارغ توزيع 2-85جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي
 مقطع تحصیلي

 جمع کل تعداد
 کارشناسي ارشد کارشناسي پیوسته

 فیزيوتراپي فیزيوتراپي
 6 1 5 مرد

20 
 14 2 12 زن

 سنجيشنوايي سنجيشنوايي
 2 1 1 مرد

22 
 20 3 17 زن

 گفتاردرماني گفتاردرماني
 6 4 2 مرد

22 
 16 2 14 زن

 

 :دانشکده داروسازيالتحصيل دانشجویان فارغ

نفر  36اند. اندهدر دانشكده داروسازي تحصیالت خود را به پايان رس، 1384-85در سال تحصیلي  نفر از دانشجويان دانشگاه 104

التحصیل در در مقطع بیشترين تعداد فارغ درصد( زن هستند. 4/65نفر ) 68التحصیل مرد و درصد( از دانشجويان فارغ 6/34)

ر ايراني نفر مرد و يک نفر زن( داراي ملیت غی نفر از دانشجويان )يک 2د. همچنین در اين رشته انبوده داروسازي دکتراي عمومي

 ند.بود
 

 1384-85سال تحصیلي  در دانشكده داروسازي به تفكیک مقطع تحصیليالتحصیل توزيع دانشجويان فارغ 2-86ول جد

 جمع Ph.Dدکتراي  دستیار تخصصي دکتراي عمومي مقطع تحصیلي

 104 10 4 90 تعداد

 100 6/9 8/3 5/86 درصد

 جنسیت
 36 3 3 30 مرد

 68 7 1 60 زن

 درصد
 6/34 30 75 3/33 مرد

 4/65 70 25 7/66 زن

 

 1384 – 85سال تحصیلي  هاي آموزشي دربه تفكیک گروهالتحصیل دانشكده داروسازي دانشجويان فارغ توزيع 2-87جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي
 مقطع تحصیلي

دکتراي  جمع کل تعداد

 عمومي
 Ph.Dدکتراي  دستیار تخصصي

 داروسازي -
 30   30 مرد

90 
 60   60 نز

 شناسي و داروشناسيسم
شناسي و سم

 داروشناسي

 0    مرد
2 

 2 2   زن

 فارماسیوتیكس فارماسیوتیكس
 3  3  مرد

4 
 1  1  زن

 فارماکوگنوزي فارماکوگنوزي
 2 2   مرد

4 
 2 2   زن

 داروسازي بالیني داروسازي بالیني
 0    مرد

2 
 2 2   زن

 مواد خوراکي و آب

 شناسي

مواد خوراکي و آب 

 شناسي

 1 1   مرد
2 

 1 1   زن
 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 دانشکده دندانپزشکي: التحصيلدانشجویان فارغ

نفر  129اند. از مجموع التحصیل شدهاز دانشكده دندانپزشكي فارغ ويان دانشگاهاز دانشج نفر 129، 1384-85در سال تحصیلي  

التحصیالن اين دانشكده ند. همه فارغبوددرصد( زن  9/51نفر ) 67درصد( مرد و  1/48نفر ) 62التحصیل دانشكده دندانپزشكي فارغ

 ند.بودايراني 
 1384-85سال تحصیلي  دندانپزشكي به تفكیک مقطع تحصیلي دردانشكده  التحصیلتوزيع دانشجويان فارغ 2-88جدول 

 جمع دستیار تخصصي دکتراي عمومي کارداني مقطع تحصیلي

 129 32 85 12 تعداد

 100 8/24 9/65 3/9 درصد

 جنسیت
 62 15 38 9 مرد

 67 17 47 3 زن

 درصد
 1/48 9/46 7/44 0/75 مرد

 9/51 1/53 3/55 0/25 زن

 

 1384 – 85سال تحصیلي  هاي آموزشي دربه تفكیک گروهدانشكده دندانپزشكي  التحصیلتوزيع دانشجويان فارغ 2-89جدول 

 جنس تحصیليهرشت گروه آموزشي
 تحصیليمقطع

 مجموع تعداد
 دستیارتخصصي دکتراي عمومي کارداني

 دندانپزشكي عمومي -
 38  38  مرد

85 
 47  47  زن

 شناسي دهانآسیب شناسي دهانآسیب
 1 1   مرد

1 
 0    زن

 ارتودنسي ارتودنسي
 2 2   مرد

4 
 2 2   زن

 اندودنتیک اندودنتیک
 1 1   مرد

3 
 2 2   نز

 تشخیصودهان هايبیماري تشخیصودهان هايبیماري
 0    مرد

2 
 2 2   زن

 پروتزدندان پروتزدندان
 3 3   مرد

7 
 4 4   زن

 پريودنتولوژي پريودنتولوژي
 4 4   مرد

5 
 1 1   زن

 صورتوجراحي فک صورتوفک جراحي
 1 1   مرد

1 
 0    زن

 دندانپزشكي ترمیمي ميدندانپزشكي ترمی
 1 1   مرد

4 
 3 3   زن

 دندانپزشكي اطفال دندانپزشكي کودکان
 1 1   مرد

2 
 1 1   زن

 صورتوراديولوژي فک صورتوراديولوژي فک
 1 1   مرد

3 
 2 2   زن

 دندانتكنسین و پروتز کارداني دندانسازي
 9   9 مرد

12 
 3   3 زن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
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 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 

 

 

 

 شده در دانشگاهپذیرفتهدانشجویان 
 

 

 :1385 – 86 سال تحصيليدر شده در دانشگاه پذیرفته كليات مربوط به دانشجویان

نفر  923اند. از اين تعداد دانشجو نفر دانشجو در دانشگاه پذيرفته شده و ثبت نام کرده 2147 درمجموع 1385-86در سال تحصیلي  

 ند.بودنفر زن  1224مرد و 

 

 
 1385-86دانشكده در سال تحصیلي  برحسبدانشگاه  دريع دانشجويان پذيرفته شده توز 2-90جدول 

 درصد تعداد نام دانشكده
 درصد جنسیت

 زن مرد زن مرد

 8/51 2/48 226 210 3/20 436 بهداشت

 0/66 0/34 138 71 7/9 209 پرستاري

 0/44 0/56 316 402 5/33 718 پزشكي

 1/81 9/18 60 14 4/3 74 بخشيتوان

 2/77 8/22 331 98 0/20 429 پیراپزشكي

 1/55 9/44 86 70 3/7 156 داروسازي

 6/53 4/46 67 58 8/5 125 دندانپزشكي

 0/57 0/43 1224 923 100 2147 جمع کل

 
 

 85 -86در سال تحصیلي  و جنس شده به تفكیک مقطع تحصیليدانشجويان پذيرفته 2-91جدول 

مقطع 

 تحصیلي
 کارداني

ناسي کارش

 ناپیوسته

کارشناسي 

 پیوسته

کارشناسي ارشد 

 MPHو

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصصي

دکتراي 

Ph.D 

 تخصصفوق

 و فلوشیپ
 مجموع

 2147 87 109 320 484 221 326 489 111 تعداد

 100 0/4 1/5 9/14 6/22 3/10 2/15 8/22 2/5 درصد

 جنسیت
 923 65 65 183 230 114 79 151 36 مرد

 1224 22 44 137 254 107 247 338 75 زن

 درصد
 0/43 7/74 6/59 2/57 3/47 6/51 2/24 9/30 4/32 مرد

 0/57 3/25 4/40 8/42 3/52 4/48 8/75 1/69 6/67 زن



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 :بهداشتدانشجویان پذیرفته شده در دانشکده 

درصد( از 2/48نفر ) 210د. انشدهپذيرفته دانشكده بهداشتنفر دانشجو در  436 درمجموع 1385-86در سال تحصیلي  

نفر  318شبانه و هشدگان در دوردرصد( از پذيرفته 1/27نفر ) 118 ند.بودزن  هاآندرصد(  8/51نفر ) 226شدگان مرد و پذيرفته

 درصد( و تعداد دانشجويان 2/21نفر ) 25شبانه  هتعداد دانشجويان مرد دور اند.روزانه جذب دانشكده شدههدرصد( در دور 9/72)

 اند.شدهدانشجوي ايراني در اين دانشكده پذيرفته 434نفر دانشجوي خارجي و  2 درصد( است. 8/78نفر ) 93زن 

 
 1385-86به تفكیک مقطع تحصیلي، سال تحصیلي  دانشكده بهداشت هتوزيع دانشجويان پذيرفته شد 2-92جدول 

 جمع Ph.Dتراي دک دستیار تخصصي کارشناسي ارشد کارشناسي ناپیوسته مقطع تحصیلي

 436 43 6 142 245 تعداد

 100 8/9 4/1 6/32 2/56 درصد

 جنسیت
 210 32 6 78 94 مرد

 226 11 0 64 151 زن

 درصد
 2/48 4/74 100 9/54 4/38 مرد

 8/51 6/25 0 1/45 6/61 زن

 

 

 1385-86در سال تحصیلي  يهاي آموزشبه تفكیک گروه دانشكده بهداشتدانشجويان پذيرفته شده در  توزيع 2-93جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  مجموع تعداد

 ناپیوسته
دکتراي  کارشناسي ارشد

Ph.D 

دستیار 

 تخصصي

اپیدمیولوژي و 

 آمار زيستي

 اپیدمیولوژي
 10 6  4  مرد

12 
 2   2  زن

 آمار زيستي
 7  4 3  مرد

11 
 4  1 3  زن

 اء وارتق

 آموزش سالمت 
 آموزش بهداشت

 7  2 5  مرد
10 

 3  1 2  زن

 ايبهداشت حرفه

اي بهداشت حرفه

 )روزانه(

 26  4  22 مرد
38 

 12    12 زن

 اي )شبانه(بهداشت حرفه
 13    13 مرد

41 
 28    28 زن

 بهداشت عمومي

 بهداشت عمومي )روزانه(
 16    16 مرد

40 
 24    24 زن

 بهداشت عمومي )شبانه(
 7    7 مرد

35 
 28    28 زن

 بهداشت محیط

 بهداشت محیط )روزانه(
 25  5  20 مرد

38 
 13    13 زن

 بهداشت محیط )شبانه(
 5    5 مرد

42 
 37    37 زن

 بهداشت محیطمهندسي 
 14   14  مرد

15 
 1   1  زن
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 1385-86در سال تحصیلي  هاي آموزشيبه تفكیک گروه دانشكده بهداشتشجويان پذيرفته شده در توزيع دان 2- 93ادامه جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  مجموع تعداد

 ناپیوسته

کارشناسي 

 ارشد

دکتراي 
Ph.D 

دستیار 

 تخصصي

 پاتوبیولوژي

 شناسيمیكروب
 4   4  مرد

7 
 3   3  زن

 شناسييروسو
 3  3   مرد

3 
 0     زن

 ايمونولوژي پزشكي
 2  2   مرد

4 
 2  2   زن

 شناسيباکتري
 2  2   مرد

2 
 0     زن

 تغذيه و بیوشیمي

 علوم تغذيه
 0     مرد

4 
 4  4   زن

 1   1  مرد علوم
10 

 9   9  زن بهداشت در تغذيه

شناسي پزشكي و مبارزه حشره

 ا ناقلینب

شناسي پزشكي و مبارزه حشره

 با ناقلین

 7  3 4  مرد
13 

 6   6  زن

 شناسيحشره شناسيحشره
 11    11 مرد

20 
 9    9 زن

 بهداشت عموميگواهي عالي  MPHشوراي 
 31   31  مرد

55 
 24   24  زن

 درمانيبهداشتيمديريت خدمات  علوم مديريت و اقتصاد بهداشت
 7  2 5  مرد

13 
 6  1 5  زن

شناسي و انگل شناسيقارچ

 پزشكي

 شناسي پزشكيقارچ
 8  3 5  مرد

11 
 3   3  زن

 شناسي پزشكيانگل
 4  2 2  مرد

12 
 8  2 6  زن

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                  آموزش  :دومفصل  

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 

 دانشجویان پذیرفته شده دانشکده پرستاري و مامایي:

( از اين درصد 66نفر ) 138اند. مامايي پذيرفته شدهوكده پرستاريرشته در دانش 3دانشجو در  209، 1385-86در سال تحصیلي  

پرستاري و  نفر دانشجوي دانشكده 209از مجموع ند. بوددرصد( را دانشجويان مرد تشكیل  34نفر ) 71تعداد را دانشجويان زن و

اند. تعداد دانشجويان مرد ذيرفته شدهنفر در دوره روزانه پ 161نفر در دوره شبانه و 68،  1385 – 86مامايي در سال تحصیلي 

بوده درصد(  8/61نفر ) 42درصد( و تعداد دانشجويان زن  2/38نفر ) 26پذيرفته شده در دوره شبانه دانشكده پرستاري و مامايي 

 د.کردنميل تحصینفر دانشجوي زن غیر ايراني در رشته مامايي  2در بین دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي . است
 

 

 1385-86دانشكده پرستاري و مامايي به تفكیک مقطع تحصیلي، سال تحصیلي  هتوزيع دانشجويان پذيرفته شد 2-94جدول 

 جمع Ph.Dدکتراي  کارشناسي ارشد کارشناسي پیوسته مقطع تحصیلي

 209 7 14 188 تعداد

 100 3/3 7/6 0/90 درصد

 جنسیت
 71 3 3 65 مرد

 138 4 11 123 زن

 درصد
 34 9/42 4/21 6/34 دمر

 66 1/57 6/78 4/65 زن

 

 

 1385 – 86سال تحصیلي  هاي آموزشي دربه تفكیک گروه دانشجويان پذيرفته شده دانشكده پرستاري و مامائيتوزيع  2-95جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي
 مقطع تحصیلي

 جمع کل تعداد
 Ph.Dدکتراي  کارشناسي ارشد کارشناسي پیوسته

 پرستاري

 پرستاري )روزانه(
 45 3 3 39 مرد

106 
 61 1 1 59 زن

 پرستاري )شبانه(
 26   26 مرد

68 
 42   42 زن

 مامايي

 مامايي
 0    مرد

32 
 32  10 22 زن

 بهداشت باروري
 0    مرد

3 
 3 3   زن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
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 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :

 پزشکي: دانشکدهدانشجویان پذیرفته شده در 

نفر  316درصد( مرد و  56) هاآننفر  402اند که شدهدر دانشكده پزشكي پذيرفته 1385 – 86در سال تحصیلي دانشجو  نفر 718 

شده در دانشكده پزشكي داراي درصد از دانشجويان پذيرفته 1/3زن( يعني حدود  11مرد و  11نفر ) 22ند. بوددرصد( زن  44)

 ند.بودملیت غیرايراني 

 
 

 

 1385-86سال تحصیلي  در دانشكده پزشكي به تفكیک مقطع تحصیلي هيان پذيرفته شدتوزيع دانشجو 2-96جدول 

 مقطع تحصیلي
کارشناسي 

 ارشد

دکتراي 

 عمومي
 دستیارتخصص

تخصص فوق

 و فلوشیپ

دکتراي 

Ph.D 
 جمع

 718 31 87 273 290 37 تعداد

 100 3/4 1/12 0/38 4/40 2/5 درصد

 جنسیت
 402 21 65 158 139 19 مرد

 316 10 22 115 151 18 زن

 درصد
 56 7/67 7/74 9/57 9/47 4/51 مرد

 44 3/32 3/25 1/42 1/52 6/48 زن

 

 

 

 

 1385 – 86سال تحصیلي  هاي آموزشي دربرحسب گروهدر دانشكده پزشكي  پذيرفته شدهدانشجويان  توزيع 2-97جدول 

 جنس تحصیلي هرشت گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

ناسي کارش جمع تعداد

 ارشد

دکتراي 

 عمومي
 دستیارتخصص

تخصص و فوق

 فلوشیپ
دکتراي 

Ph.D 

 پزشكي عمومي -
 139    139  مرد

290 
 151    151  زن

 آموزش پزشكي -
 2     2 مرد

5 
 3     3 زن

 علوم تشريحي آناتومي
 3 3     مرد

5 
 2 2     زن

 ارولوژي

جراحي کلیه و 

 مجاري ادراري

 6   6   مرد
6 

 0      زن

 ژياروانكولو
 2  2    مرد

2 
 0      زن

 ارولوژي اطفال
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 اعصاب
 هايبیماري

 اعصاب

 6   6   مرد
8 

 2   2   زن

 ايمونولوژي
ايمونولوژي 

 پزشكي

 1 1     مرد
3 

 2 2     زن

عفوني  هايبیماري

 گرمسیري

 هايبیماري

 وگرمسیريفونيع

 6   6   مرد
6 

 0      زن

 بیوشیمي بالیني بیوشیمي بالیني
 4 2    2 مرد

9 
 5 1    4 زن
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 1385 – 86هاي آموزشي در سال تحصیلي در دانشكده پزشكي برحسب گروه پذيرفته شدهتوزيع دانشجويان  2- 97ادامه جدول 

 جنس تحصیلي هرشت گروه آموزشي

 ليمقطع تحصی

کارشناسي  جمع تعداد

 ارشد
 دکتراي عمومي

دستیار 

 تخصصي

تخصص و فوق

 فلوشیپ
دکتراي 
Ph.D 

 بیهوشي

 بیهوشي
 18   18   مرد

22 
 4   4   زن

 ويژه هايمراقبت
 6 6     مرد

7 
 1 1     زن

 شناسيآسیب پاتولوژي
 5   5   مرد

13 
 8   8   زن

 پرتودرماني پرتودرماني
 3   3   مرد

3 
 0      زن

 پزشكي اجتماعي پزشكي اجتماعي
 0      مرد

3 
 3   3   زن

 پزشكي قانوني پزشكي قانوني
 9   9   مرد

15 
 6   6   زن

 پزشكي ورزشي پزشكي ورزشي
 4   4   مرد

5 
 1   1   زن

 ايپزشكي هسته ايپزشكي هسته
 1   1   مرد

2 
 1   1   زن

 هاي پوستبیماري پوست
 4   4   مرد

11 
 7   7   زن

 جراحي

 جراحي عمومي
 11   11   مرد

11 
 0      زن

 جراحي

 قلب و عروق

 4  4    مرد
4 

 0      زن

جراحي پالستیک و 

 ترمیم سوختگي

 4  4    مرد
4 

 0      زن

 جراحي عروق
 1  1    مرد

2 
 1  1    زن

 جراحي

 صدري هقفس

 2  2    مرد
2 

 0      زن

 جراحي

 مغز و اعصاب

 جراحي

 مغز و اعصاب

 2   2   مرد
6 

 4   4   زن

 چشم

 پزشكيچشم
 10   10   مرد

14 
 4   4   زن

 قرنیه
 3  3    مرد

4 
 1  1    زن

 گلوکوم
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 ورتینويتره
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 استرابیسم
 0      مرد

1 
 1  1    زن
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 1385 – 86هاي آموزشي در سال تحصیلي در دانشكده پزشكي برحسب گروه پذيرفته شدهتوزيع دانشجويان  2- 97ادامه جدول 

 جنس تحصیلي هرشت گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  جمع تعداد

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 صصتخ

تخصص و فوق

 فلوشیپ
دکتراي 
Ph.D 

 داخلي

 هايبیماري

 داخلي

 9   9   مرد
22 

 13   13   زن

خون و سرطان 

 بالغین

 5  5    مرد
5 

 0      زن

 روماتولوژي
 2  2    مرد

3 
 1  1    زن

ريز غدد درون

 و متابولیسم

 2  2    مرد
5 

 3  3    زن

 گوارش داخلي
 10  10    مرد

10 
 0      زن

 نفرولوژي
 2  2    مرد

3 
 1  1    زن

 هايبیماري

 ريه

 2  2    مرد
2 

 0      زن

 راديولوژي راديولوژي
 8   8   مرد

14 
 6   6   زن

 پزشكيروان

 پزشكيروان
 6   6   مرد

12 
 6   6   زن

 پزشكيروان

 اطفال

 1  1    مرد
4 

 3  3    زن

 زنان

 زنان و زايمان
 0      مرد

24 
 24   24   زن

 زنان آنكولوژي
 0      مرد

2 
 2  2    زن

 پريناتولوژي
 0      مرد

2 
 2  2    زن

 نازايي
 0      مرد

3 
 3  3    زن

 ژنتیک

 ژنتیک پزشكي
 4 4     مرد

6 
 2 2     زن

 ژنتیک انساني
 3     3 مرد

6 
 3     3 زن

 طب اورژانس طب اورژانس
 10   10   مرد

12 
 2   2   زن

 طب کار طب کار
 5   5   مرد

9 
 4   4   زن

فارماکولوژي و 

 شناسيسم
 شناسيسم

 1     1 مرد
4 

 3     3 زن

 قلب

 هايبیماري

 قلب و عروق

 12  6 6   مرد
23 

 11   11   زن

اينترونشنال 

 رديولوژيکا

 5  5    مرد
5 

 0      زن
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 1385 – 86هاي آموزشي در سال تحصیلي در دانشكده پزشكي برحسب گروه پذيرفته شدهتوزيع دانشجويان  2- 97ادامه جدول 

 جنس تحصیلي هرشت گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

کارشناسي  جمع تعداد

 ارشد

دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصص

تخصص فوق

 شیپو فلو
دکتراي 
Ph.D 

 فیزيک پزشكي فیزيک پزشكي
 5     5 مرد

6 
 1     1 زن

 فیزيولوژي فیزيولوژي
 5 3    2 مرد

9 
 4 1    3 زن

 کودکان

 کودکان هايبیماري
 22   22   مرد

30 
 8   8   زن

 اعصاب اطفال
 0      مرد

1 
 1  1    زن

 نوزادان
 0      مرد

1 
 1  1    زن

 عفوني اطفال
 3  3    مرد

3 
 0      زن

 غدد اطفال
 1  1    مرد

1 
 0      زن

 کلیه اطفال
 1  1    مرد

2 
 1  1    زن

 گوارش اطفال
 2  2    مرد

3 
 1  1    زن

ايمونولوژي و آلرژي 

 اطفال

 1  1    مرد
1 

 0      زن

 هايبیماري

 قلب اطفال

 1  1    مرد
1 

 0      زن

گوش، حلق و بیني 

و جراحي سر و 

 گردن

 جراحي

 سر و گردن

 1  1    مرد
1 

 0      زن

اتولوژي و 

 نورواتولوژي

 1  1    مرد
1 

 0      زن

گوش، حلق و بیني و 

 جراحي سر و گردن

 7   7   مرد
8 

 1   1   زن

 شناسيمیكروب

 شناسيمیكروب
 4     4 مرد

5 
 1     1 زن

 شناسيباکتري
 2 2     مرد

3 
 1 1     زن
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 :دانشکده پيراپزشکيشده در دانشجویان پذیرفته

نفر  195ند. بودنفر زن 331نفر مرد و  98اند که شدهنفر دانشجو در اين دانشكده پذيرفته429، 1385-86 سال تحصیليدر  

نفر  195اند. از مجموع شدهشبانه به تحصیل پذيرفتههدرصد( در دور5/54نفر ) 234انه و روزهدرصد( از دانشجويان در دور5/45)

اين دانشكده  هروزانهنفر از دانشجويان زن دور 2ند. بوددرصد( زن  6/85نفر ) 167درصد( مرد و  4/14نفر ) 28دانشجوي شبانه، 

 ند.بود غیر ايرانيداراي ملیت  علوم آزمايشگاهيهاي تكنولوژي راديولوژي و در رشته
 

 1385-86سال تحصیلي  در پزشكي به تفكیک مقطع تحصیليپیرادانشكده  هتوزيع دانشجويان پذيرفته شد 2-98جدول 

 جمع کارشناسي ارشد کارشناسي پیوسته ناپیوسته کارشناسي کارداني مقطع تحصیلي

 429 12 80 244 93 تعداد

 100 8/2 6/18 9/56 7/21 درصد

 جنسیت
 98 6 8 57 27 مرد

 331 6 72 187 66 زن

 درصد
 8/22 0/50 0/10 4/23 0/29 مرد

 2/77 0/50 0/90 6/76 0/71 زن

 

 1385 – 86سال تحصیلي  هاي آموزشي دربه تفكیک گروهشده دانشكده پیراپزشكي دانشجويان پذيرفته توزيع 2-99جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

 تعداد
جمع 

 کارداني لک
کارشناسي 

 ناپیوسته

کارشناسي 

 پیوسته

کارشناسي 

 ارشد

 راديولوژي

 )روزانه( تكنولوژي راديولوژي
 14   14  مرد

35 
 21   21  زن

 )شبانه( تكنولوژي راديولوژي
 8   8  مرد

31 
 23   23  زن

 پرتودرماني
 5   5  مرد

18 
 13   13  زن

 علوم آزمايشگاهي

 شناسي آزمايشگاهينخو
 2 2    مرد

4 
 2 2    زن

 )روزانه( علوم آزمايشگاهي
 25   14 11 مرد

79 
 54   30 24 زن

 )شبانه( علوم آزمايشگاهي
 11   3 8 مرد

77 
 66   33 33 زن

کتابداري و 

 رساني پزشكياطالع
 رساني پزشكيکتابداري و اطالع

 3 3    مرد
4 

 1 1    زن

 مدارك پزشكي

 )روزانه( مدارك پزشكي
 11 1  10  مرد

43 
 32 3  29  زن

 )شبانه( مدارك پزشكي
 3   3  مرد

41 
 38   38  زن

مديريت خدمات 

 درمانيبهداشتي

درماني مديريت خدمات بهداشتي

 )روزانه(

 2  2   مرد
34 

 32  32   زن

درماني مديريت خدمات بهداشتي

 )شبانه(

 6  6   مرد
46 

 40  40   زن

 هوشبري هوشبري
 8    8 مرد

17 
 9    9 زن
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 :بخشيتوان دانشکدهدر شده دانشجویان پذیرفته

 هاآندرصد( 9/18نفر )14اند که شدهپذيرفته  بخشيتوان در دانشكده 1385- 86 سال تحصیليدانشگاه در  نفر از دانشجويان 74 

 کارشناسي ارشدتحصیلي کارشناسي پیوسته و مقطع2رشته و در  4در در اين سال ند. اشدهدرصد( زن  1/81نفر ) 60مرد و 

نفر دانشجو  4و کمترين آن با  گفتاردرمانينفر دانشجو مربوط به رشته  25است. بیشترين ظرفیت پذيرش با دانشجو پذيرفته

 ند.بوددر رشته فیزيوتراپي داراي ملیت غیر ايراني  مرد اين دانشكدهر از دانشجويان نف 2. بوده استمربوط به رشته کاردرماني 
 

 1385-86سال تحصیلي  در به تفكیک مقطع تحصیلي بخشيتواندانشكده  هتوزيع دانشجويان پذيرفته شد 2-100جدول 

 جمع كارشناسي ارشد كارشناسي پيوسته مقطع تحصیلي

 74 16 58 تعداد

 100 6/21 4/78 درصد

 جنسیت
 14 8 6 ردم

 60 8 52 زن

 درصد
 9/18 0/50 3/10 مرد

 1/81 0/50 7/89 زن

 

 1385 – 86سال تحصیلي  هاي آموزشي دربرحسب گروه بخشيتوانشده در دانشكده دانشجويان پذيرفته توزيع 2-101جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي
 مقطع تحصیلي

 جمع کل تعداد دانشجويان
 کارشناسي ارشد تهکارشناسي پیوس

 فیزيوتراپي فیزيوتراپي
 5 3 2 مرد

24 
 19 1 18 زن

 سنجيشنوايي سنجيشنوايي
 1 1  مرد

21 
 20 3 17 زن

 گفتاردرماني گفتاردرماني
 5 1 4 مرد

25 
 20 3 17 زن

 کاردرماني

 

 کاردرماني

 )گرايش جسمي( 

 3 3  مرد
4 

 1 1  زن

 

 در دانشکده داروسازي: شدهدانشجویان پذیرفته

 86درصد( مرد و 9/44نفر )70اند که شدهداروسازي پذيرفتهنفر دانشجو در دانشكده 156 درمجموع 1385-86در سال تحصیلي  

 ند.بودشده داراي ملیت خارجي نفر از دانشجويان زن پذيرفته 3ند. ابودهدرصد( زن  1/55نفر )
 

 1385-86سال تحصیلي  در به تفكیک مقطع تحصیلي داروسازيدانشكده  هرفته شدتوزيع دانشجويان پذي 2-102جدول 

 جمع Ph.Dدکتراي  دستیار تخصصي دکتراي عمومي مقطع تحصیلي

 156 28 9 119 تعداد

 100 9/17 8/5 3/76 درصد

 جنسیت
 70 9 5 56 مرد

 86 19 4 63 زن

 درصد
 9/44 1/32 6/55 1/47 مرد

 1/55 9/67 4/44 9/52 زن
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 1385 – 86سال تحصیلي  هاي آموزشي دربه تفكیک گروهشده در دانشكده داروسازي دانشجويان پذيرفته توزيع 2-103جدول 

 جنس رسته تحصیلي گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

 تعداد
جمع 

 دکتراي عمومي کل
دستیار 

 تخصصي
دکتراي 
Ph.D 

 داروسازي عمومي -
 56   56 مرد

119 
 63   63 زن

 بیوتكنولوژي دارويي بیوتكنولوژي
 0    مرد

3 
 3 3   زن

 شناسي و داروشناسيسم شناسي و داروشناسيسم
 3 3   مرد

4 
 1 1   زن

 شیمي دارويي

 ايهستهداروسازي
 2 2   مرد

4 
 2 2   زن

 شیمي دارويي
 2 2   مرد

7 
 5 5   زن

 فارماسیوتیكس فارماسیوتیكس
 5  5  مرد

9 
 4  4  زن

 فارماکوگنوزي فارماکوگنوزي
 0    مرد

4 
 4 4   زن

 داروسازي بالیني داروسازي بالیني
 2 2   مرد

6 
 4 4   زن

 

 

 

 

 شده در دانشکده دندانپزشکي:دانشجویان پذیرفته

 58که از اين تعداد  بوده استنفر  125اند، شدهپذيرفته دانشكده دندانپزشكيتعداد دانشجوياني که در  1385-86در سال تحصیلي  

 اند، داراي ملیت خارجي هستند.شدهسال تحصیلي پذيرفتهاين نفر از دانشجويان زن که در  2ند. بودنفر زن  67نفر مرد و 

 
 

 1385-86سال تحصیلي  در به تفكیک مقطع تحصیلي داروسازيدانشكده  هتوزيع دانشجويان پذيرفته شد 2-104جدول 

 کارداني ع تحصیليمقط
دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصصي
 جمع

 125 32 75 18 تعداد

 100 6/25 0/60 4/14 درصد

 جنسیت
 58 14 35 9 مرد

 67 18 40 9 زن

 درصد
 4/46 8/43 7/46 0/50 مرد

 6/53 2/56 3/53 0/50 زن
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 1385 – 84سال تحصیلي  هاي آموزشي درفكیک گروهبه تدانشجويان پذيرفته شده در دانشكده دندانپزشكي  توزيع 2-105جدول 

 جنس تحصیليهرشت گروه آموزشي
 تحصیليمقطع

 مجموع تعداد
 دستیارتخصصي دکتراي عمومي کارداني

 دندانپزشكي عمومي -
 35  35  مرد

75 
 40  40  زن

 شناسي دهانآسیب شناسي دهانآسیب
 0    مرد

1 
 1 1   زن

 ودنسيارت ارتودنسي
 2 2   مرد

3 
 1 1   زن

 اندودنتیک اندودنتیک
 2 2   مرد

3 
 1 1   زن

 تشخیصودهان هايبیماري تشخیصودهان هايبیماري
 0    مرد

4 
 4 4   زن

 پروتزدندان پروتزدندان
 2 2   مرد

5 
 3 3   زن

 پريودنتولوژي پريودنتولوژي
 1 1   مرد

3 
 2 2   زن

 صورتوجراحي فک صورتوفک جراحي
 2 2   مرد

3 
 1 1   زن

 دندانپزشكي ترمیمي دندانپزشكي ترمیمي
 1 1   مرد

4 
 3 3   زن

 دندانپزشكي اطفال دندانپزشكي کودکان
 1 1   مرد

3 
 2 2   زن

 دندانتكنسین و پروتز کارداني دندانسازي
 9   9 مرد

18 
 9   9 زن

 راديولوژي فک و صورت و صورتراديولوژي فک 
 3 3 3   مرد

 0     زن
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 دانشجویان انصرافي و اخراجي
 

 

 كليات مربوط به دانشجویان انصرافي و اخراجي دانشگاه:

تحصیل هنفر از دانشجويان از ادام 91 درمجموعشود محسوب مي 84-85که سال تحصیلي ؛31/6/1385تا  1/7/84از تاريخ  

 نفر زن هستند. 44نفر از دانشجويان اخراجي و انصرافي، مرد و  47اند. و يا اخراج شده انصراف داده

 
 1384-85دانشكده در سال تحصیلي  برحسبتوزيع دانشجويان اخراجي و انصرافي دانشگاه  2 -106جدول 

 درصد تعداد نام دانشكده
 درصد جنسیت

 زن مرد زن مرد

 0/20 0/80 1 4 5/5 5 بهداشت

 0/50 0/50 8 8 6/17 16 تاريپرس

 0/28 0/72 7 18 4/27 25 پزشكي

 7/66 3/33 2 1 3/3 3 بخشيتوان

 4/70 6/29 19 8 7/29 27 پیراپزشكي

 0/50 0/50 2 2 4/4 4 داروسازي

 5/45 5/54 5 6 1/12 11 دندانپزشكي

 4/48 6/51 44 47 100 91 جمع کل

 

 :داشتدانشکده بهدانشجویان انصرافي و اخراجي 

نفر زن  1مرد و  هاآننفر  4که  داشته استدانشجوي انصرافي و يا اخراجي  5  دانشكده بهداشت 1384-85در سال تحصیلي 

 هستند.

 

 1385-86در سال تحصیلي   دانشكده بهداشتآمار دانشجويان انصرافي و اخراجي  2-107جدول 

 جنس رشته تحصیلي
 مقطع تحصیلي

 جمع کل تعداد
 MPH کارشناس ارشد و ناپیوسته يکارشناس

 اي )شبانه(بهداشت حرفه
 1  1 مرد

1 
 0   زن

 مهندسي بهداشت محیط
 1 1  مرد

1 
 0   زن

 بهداشت محیط )شبانه(
 0   مرد

1 
 1  1 زن

 MPHبهداشت گواهي عالي
 1 1  مرد

1 
 0   زن

 انگل شناسي پزشكي
 1 1  مرد

1 
 0   زن
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 انصرافي و اخراجي دانشکده پرستاري و مامایي: دانشجویان

 موردنظرنفر از دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي اخراج شده و يا از تحصیل در رشته 16جمعاً  1385-86سال تحصیليدر  

ه پرستاري )روزانه( نفر دانشجوي مرد انصرافي و اخراجي در رشت 8نفر زن هستند. هر  8مرد و  هاآننفر  8اند که هانصراف داد

 اند.مشغول به تحصیل بوده
 

 1384 – 85سال تحصیلي  در دانشجويان انصرافي و يا اخراجي دانشكده پرستاري و مامائي توزيع 2-108جدول 

 جنس رشته تحصیلي
 مقطع تحصیلي

 جمع کل تعداد دانشجويان
 کارشناسي پیوسته

 پرستاري )روزانه(
 8 8 مرد

10 
 2 2 زن

 تاري )شبانه(پرس
 0  مرد

4 
 4 4 زن

 مامايي
 0  مرد

2 
 2 2 زن

 

 :دانشکده پزشکيدانشجویان انصرافي و اخراجي 

نفر  25مقطع تحصیلي مختلف؛ جمعاً  4تحصیلي و در رشته 8در  1385-86سال تحصیليي در دانشجويان دانشكده پزشك 

 25ند. از مجموع بوددرصد( زن  28نفر ) 7درصد( مرد و  72نفر ) 18داد که از اين تع داشته استدانشجوي انصرافي و يا اخراجي 

در رشته پزشكي عمومي  ويک نفر مرد و يک نفر زن( نفر دانشجوي خارجي ) 2نفر دانشجوي انصرافي و يا اخراجي اين دانشكده 

 د.انبوده
 

 1384 – 85سال تحصیلي  در گروه آموزشي به تفكیکدانشجويان اخراجي و يا انصرافي دانشكده پزشكي  توزيع 2-109جدول 

 جنس رشته تحصیلي

 مقطع تحصیلي

 تعداد
جمع 

 کل
دکتراي 

 عمومي

دستیار 

 تخصصي
 Ph.Dدکتراي 

تخصص و فوق

 فلوشیپ

 کودکان هايبیماري
 0     مرد

1 
 1   1  زن

 ژنتیک پزشكي
 1  1   مرد

1 
 0     زن

 پزشكي قانوني
 1   1  مرد

1 
 0     زن

 پزشكي عمومي
 13    13 مرد

16 
 3    3 زن

 پزشكي اجتماعي
 1   1  مرد

1 
 0     زن

 عروقوجراحي قلب
 1 1    مرد

1 
 0     زن

جراحي کلیه و مجاري 

 ادراري و تناسلي

 1   1  مرد
1 

 0     زن

 زنان و زايمان
 0     مرد

3 
 3   3  زن
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 خراجي دانشکده پيراپزشکي:دانشجویان انصرافي و ا

نفر  8اند که و يا اخراج شده هنفر از دانشجويان اين دانشكده از ادامه تحصیل انصراف داد27، 1385-86سال تحصیليدر  

ند. يک نفر از اين دانشجويان در رشته علوم آزمايشگاهي روزانه داراي ملیت غیر بوددرصد( زن  4/70نفر ) 19درصد( مرد و 6/29)

 .بوده استاني اير

 
 1384 – 85سال تحصیلي هاي آموزشي در به تفكیک گروهدانشجويان اخراجي و انصرافي دانشكده پیراپزشكي  توزيع 2-110جدول 

 جنس رشته تحصیلي گروه آموزشي

 مقطع تحصیلي

 تعداد
جمع 

 کارداني کل
کارشناسي 

 ناپیوسته

کارشناسي 

 ارشد

 علوم آزمايشگاهي

 )روزانه( يعلوم آزمايشگاه
 3   3 مرد

7 
 4   4 زن

 )شبانه( علوم آزمايشگاهي
 1   1 مرد

2 
 1   1 زن

 مدارك پزشكي )روزانه( مدارك پزشكي
 0    مرد

1 
 1  1  زن

 درمانيبهداشتيخدماتمديريت

درماني بهداشتيخدماتمديريت

 )روزانه(

 1 1   مرد
5 

 4 4   زن

درماني تيبهداشخدماتمديريت

 )شبانه(

 3 3   مرد
12 

 9 9   زن

 

 

 :بخشيتواندانشجویان انصرافي و اخراجي دانشکده 

نفر در رشته 2که  داشته استزن( انصرافي و اخراجي  2مرد و  1نفر ) 3 ،1385-86سال تحصیليدر  بخشيتواندانشكده  

 ند.ابودهنفر در رشته فیزيوتراپي  1شناسي و شنوايي

 

 داروسازي: جویان انصرافي و اخراجي دانشکدهدانش

( در رشته تحصیلي داروسازي عمومي از دو نفر دانشجوي مرد و دو نفر دانشجوي زننفر ) 4 درمجموع ،1385-86سال تحصیليدر  

وجود هاي اين دانشكده، دانشجوي اخراجي و يا انصرافي اند. در ساير رشتهادامه تحصیل انصراف داده و يا اخراج شده

 است.نداشته

 

 دانشجویان اخراجي و انصرافي دانشکده دندانپزشکي:

مرد  هاآننفر  6اند که از ادامه تحصیل انصراف داده و يا اخراج شده 1385-86سال تحصیلياين دانشكده در  نفر از دانشجويان 11 

دان و دندانپزشكي عمومي مشغول به تحصیل دانشجو در سه رشته پروتز دندان، تكنسین پروتز دن 11ند. اين بودنفر زن  5و 

 اند. همه دانشجويان انصرافي ايراني هستند.بوده
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 شاخصهاي دانشجویي
 

ها که به نظر داراي ها و نسبتبرخي شاخصآمار دانشجويي که در قسمتهاي قبل ارائه شد  هدر زمین شدهارائهجداول با توجه به  

 .است شدهارائهمحاسبه و بیشتري هستند، در جدول زير  اهمیت

 
 

 1385-86در سال تحصیلي هاي مهم در مورد دانشجويان دانشگاهنسبت 2-111جدول 

 نام دانشكده

نسبت دانشجوي 

التحصیل به فارغ

 شدگان )درصد(پذيرفته

نسب دانشجوي 

التحصیل به فارغ

دانشجويان مشغول به 

 تحصیل )درصد(

نسبت دانشجويان 

پذيرفته شده به 

يان مشغول به دانشجو

 تحصیلي )درصد(

نسبت دانشجويان اخراجي 

و انصرافي به دانشجويان 

مشغول به تحصیل 

 )درصد(

نسبت دانشجويان 

انصرافي و اخراجي به 

 التحصیالن )درصد(فارغ

 7/1 4/0 7/34 1/24 3/69 بهداشت

پرستاري و 

 مامايي
0/66 4/19 3/29 2/2 6/11 

 8/3 6/0 5/18 8/16 8/90 پزشكي

 1/10 3/2 4/36 7/22 2/62 یراپزشكيپ

 7/4 1/1 9/26 3/23 5/86 بخشيتوان

 8/3 5/0 3/21 2/14 7/66 داروسازي

 5/8 7/1 2/19 8/19 2/103 دندانپزشكي

 5/5 0/1 7/24 1/19 1/77 مجموع

 

و آمار دانشجويان  1384-85سال تحصیلي اخراجي و انصرافي در  التحصیل ودر محاسبه نسبتهاي فوق آمار دانشجويان فارغ

 است. شدهگرفتهدر نظر  1385-86شده در سال و پذيرفته به تحصیلشاغل 
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 1385مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه درسال
 

 معرفي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه:

نفر 9اين مرکز داراي  85در سال ه معاونت آموزشي شكل گرفت.درمجموع 1367مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در سال 

گزارشي که از فعالیتهاي اين دهد. نشان مي 85نفر کارمند بوده است. جدول زير آمار کارکنان اين مرکز را در سال 22و  علميهیأت

کامل مربوط  مندان براي دسترسي به مطالبباشد و عالقهدر سايت مرکز ياد شده، مي شدهارائهآمده برگرفته از مطالب مرکز در پي

 مراجعه فرمايند. www.edc.tums.ac.irتوانند به نشانيبه اين مرکز مي
 

 1385در سال مطالعات و توسعه آموزش آمار کارکنان مرکز  2 -112جدول 

 تعداد جنسیت عنوان
 مرتبه علمي مدرك تحصیلي

کارشناس 

 ارشد

دکتراي 

 عمومي
دکتراي 
Ph.D 

دکتراي 

 تخصصي

تخصفوق

 ص
 دياراستا مربي

کارکنان 

عضو 

 علمي*هیأت

 4 1 1 2 1 1 0 5 مرد

 3 1 0 2 1 0 1 4 زن

 7 2 1 4 2 1 1 9 کل

 

 تعداد جنسیت عنوان
 نوع استخدام عنوان پست

 پیماني رسمي ساير کاردان کارشناس
شرکتي و 

 قراردادي

کارکنان 

 اداري

 2 1 5 2 2 4 8 مرد

 7 2 5 7 1 6 14 زن

 9 3 10 9 3 9 22 کل

 اند.مامور به خدمت نیز محسوب شده علميهیأت* در اين آمار اعضاي 

 
 

 85سال آموزش دانشگاه و توسعهمرکز مطالعات  عملکرد اجرایي دفتر آموزش مداوم 2 -113جدول 

 تعداد موضوع

 دوره 403 داروسازان و متخصصین-دندانپزشكان-مدون يک روزه ويژه پرشكان عمومي هايبرنامه

 دوره 251 مدون اجرا شده هايبرنامهر ساي

 دوره 42 مدون مشترك با ساير دانشگاهها هايبرنامه

 دوره 35 سمینارهاي يک روزه و ادواري

 مورد 5400 ید و صدور پروانه مطب پزشكانجهت تمد صدور گواهي

 مورد 67 اجراشده هايکارگاه

 مورد 5112 مدون هايبرنامهثبت نام و عملیات اجرايي مربوط به متقاضیان 

 
 85در سال آموزش دانشگاه و توسعهدر حال بررسي مرکز مطالعات يا پروپوزالهاي تصويب شده و  2-114جدول 

 تعداد موضوع

 54 کل طرح هاي پژوهشي تصويب شده در کمیته پژوهش مرکز

 47 85به مرکز در سال  شدهارائهطرح هاي تحقیقاتي 

 43 85عرفي شده به دانشگاه درسال طرح هاي تحقیقاتي مصوب و م

 29 بسته شده است هاآنقرارداد  85طرح هايي که درسال 
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 85سال در آموزش دانشگاه و توسعهمرکز مطالعات  عملكرد واحد ارزشیابي 2-115جدول 

 تعداد موضوع

 نظرسنجي فرم 15200 ارزيابي تدريس نظري

 نظرسنجي فرم 446 85ارزيابي کیفیت آموزشي طي دو دوره در سال 

 نظرسنجي فرم 2674 72-84ارزيابي کلي کیفیت آموزشي از سال 

 نظرسنجي فرم 446 کارآموزي و کارورزي طي دو مرحله هايدورهارزيابي 

 کارگاه 14 مختلف در ارتباط با ارزشیابي هايکارگاهبرگزاري 

 

 85سالدر  آموزش دانشگاه هو توسعمرکز مطالعات  ريزيواحد برنامه هايفعالیت 2-116جدول 

 دهندهتعداد سفارش تعداد برنامه موضوع

 10 11 جديد هايرشتهدرسي  هايبرنامهبررسي و ارائه مشاوره براي 

 2 2 درسي در حال اجرا هايبرنامهبازنگري 

 - 4 تدوين برنامه

 - 4 تولید گزارش و مقاله

 - 2 اجرا در حال هايدورهبازنگري 

 - 1 هاکارگاهاجراي 

 - 5 و... هاکارگاه، هاريزيبرنامهآموزشي ، هايدورههمكاري در زمینه تهیه 

 
 85فهرست جوايز آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران و تعداد برندگان در سال  2-117جدول 

 جايزه عنوان جايزه
تعداد برندگان 

 جوايز

جايزه کشوري 

 سیناابن

میلیون ريال هزينه شرکت در يک همايش يا کارگاه آموزشي  20میلیون ريال گرانت آموزشي* +  60

 خارج از کشور + هديه معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1 

جايزه آموزش 

 پزشكي

میلیون ريال هزينه شرکت در يک همايش يا کارگاه آموزشي  20میلیون ريال گرانت آموزشي* +  60

 ورخارج از کش
1 

جايزه حكیم 

 جرجاني

میلیون ريال  40میلیون ريال هزينه شرکت در يک همايش يا کارگاه آموزشي خارج از کشور +  15

 گرانت آموزشي*
11 

جايزه اخالق 

 پزشكي
 1 هزينه يک سفر حج عمره با يک نفر همراه

جايزه پیشكسوتان 

 دانشگاه

زينه شرکت در يک همايش يا کارگاه آموزشي میلیون ريال ه 20میلیون ريال گرانت آموزشي* +  60

 خارج از کشور
5 

.است استفادهقابلهاي پژوهش در آموزش اعتبار براي اجراي طرح صورتبه شدهاعالممالي  هايفرصتجوايز و *   

 
 85سال در هاي آموزشي دانشگاهجشنواره ه دربرگزيدتوزيع نفرات  2 -118جدول 

 افراد برگزيدهتعداد  رگزيدهافراد ب محل خدمت عنوان جايزه

 نفر 1 دانشگاه علوم پزشكي شیراز سیناابنکشوري 

 نفر 1 دانشگاه علوم پزشكي تهران آموزش پزشكي

 نفر 11 دانشگاه علوم پزشكي تهران حكیم جرجاني

 نفر 1 دانشگاه علوم پزشكي تهران اخالق پزشكي

 نفر 5 دانشگاه علوم پزشكي تهران پیشكسوتان دانشگاه

 


