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 حوزه رياست دانشگاه -10فصل
ستق ك يمختلف يهاهاي مديريتمهمترين آمار فعاليت شگاه اداره مي   ير نظر ريماً زيه م ست دان شوند در اين  ا

 هاي زير است:شود. مجموعه رياست شامل مديريتيبخش ارائه م
 

 ميزخدمت و اتوماسيون اداري، زيكدبيرخانه مر .2 مديريت آمار و فناوري اطالعات .1

 اياتكرد و پاسخگويي به شكارزيابي و عمل، دفتربازرسي .4 ت روابط عمومي دانشگاهيريمد .3

 شوراي دانشگاه و هيأت رئيسه دانشگاه، هيأت امنا .6 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري  .5

 نانكارك هسته گزينش .8 تحقيق و نظردهي و هيأت اجرايي جذب هسته .7

 يكعلوم پزشموزه ملي تاريخ  .10 آموختگان ارتباط با دانش دفتر .9

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات 
ستخراج و اعالم آمار مختلف در سطح    يندهايدار فرآمديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه عهده  مرتبط با ا

شگاه و   شب كدان شگاه  هاي بيمارستاني و انبار داده ها و اطالعات و دادهه دادهكليه فرآيندهاي مربوط به  هاي دان

 باشد.مي

 سنجيگزارش وب

و ماه( دي) ژانويه هايماه پايانو سال  دردو بار  است Cybermetricه زيرمجموعه مؤسسه ك سايت وبومتريكس

سال بعد( ) يجوال شگاه  تيسا وب 22000بيش از ، مرداد  سه آموزش عالي   ؤو م يدان  شورهاي مختلف كاز س

سسه آموزش عالي   ؤم331 انيدر م، دانشگاه ي سنج وب جهاني بنديكند. در آخرين رتبهمي يبندرا رتبهدنيا 

شوري و رتبه  2رتبه ، داخلي ساس نتايج اين رتبه   كخاورميانه را 12و رتبه  يجهان 568ك بندي سب نمود. بر ا

 به خود اختصاص داد.كشور هاي علوم پزشكي دانشگاهرا در بين تمامي  رتبه نخست، دانشگاهسايت 

 سکبندي وبومتريروند تغييرات رتبه جهاني دانشگاه در نظام رتبه-1 -10جدول

 رتبه كشوري رتبه جهاني ماه سال
 2 568 ژانويه 2020

 2 560 ژانويه 2019

 2 566 ژانويه 2018

 

 اي واحدهاي دانشگاه با پايگاه مركزيارتباطات شبکه

هاي فيبرنوري ابلكاي از هكشب وسيلهبههاي مختلف اداري و بيمارستاني دانشگاه ها و بخشمجموعه ساختمان

يل داده كه دانشگاه را تش  كاي تحت عنوان شب ديگر ارتباط داشته و مجموعه كه با يكو ساير وسايل ارتباطي شب   

 مختلف مشخص شده است.اي بين واحدهاي هكبعدي نحوه ارتباط شب جدولاست. در 
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 1398زي در پايان سالكاي بين واحدهاي دانشگاه و پايگاه مرانواع ارتباط شبکه-1 -10نمودار 

 افزارافزار و سختنرم مجوز خريد و عقد قرارداد
افزار در دانشگاه و نيز صدور مجوز براي عقد قرارداد خدمات   افزار و نرمكارشناسي و صدور مجوز خريد سخت     

 زير خالصه شده است. جدولدر  98اي واحدهاي مختلف در دانشگاه در طول سالانهراي
 

 1398اطالعات به تفکيك واحد در سال يها و مجوزهاي صادره در حوزه فناوردرخواست-2 -10جدول

 نام واحد رديف

 قراردادعقد  مجوزآنتي ويروس افزارمجوزنرم افزارمجوزسخت

 درخواست مجوز درخواست  مجوز درخواست 
تعداد 

 نسخه
بررسي 

 قرارداد
تأييد 

 قرارداد
تأييد 

 نشده
 6 32 38 5460 12 2 2 42 42 هابيمارستان 1

  1 1 635 4   2 2 هاپژوهشگاه و پژوهشكده 2

  5 5 25 1     حوزه رياست 3

  2 2 300 1   7 7 هاداروخانه 4

 7 10 17 3088 10 1 1 14 14 هادانشكده 5

  2 2 1630 4   1 1 مراكز بهداشتي 6

 2 2 4 240 4   4 4 مراكز تحقيقاتي 7

    65 2   1 1 مراكز رشد 8

 2 5 7 412 1   1 2 معاونت آموزشي 9

  8 8 390 1   16 17 الملل  معاونت بين 10

 1 1 2 170 1   1 1 معاونت بهداشت 11

 3 9 12       ريزيمعاونت توسعه و برنامه 13

  2 2 250 1   4 4 معاونت دانشجويي 14

  1 1 150 1   2 2 معاونت درمان 15

  2 2 200 1     معاونت غذا و دارو 17

  2 2 70 1   1 1 موسسه ملي تحقيقات سالمت 19

 21 84 105 13085 45 3 3 96 98 جمع

31

17

9

7

4

3

3

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35

و بي سيم( اختصاصي)فيبر نوري 

بي سيم

فيبر مخابراتي

و بي سيم( اختصاصي)فيبر نوري 

مگابيت و بي سيم2اينترانت 

فيبر مخابراتي و بي سيم

مگابيت10اينترانت 

cat6كابل 

مگابيت2اينترانت 

تعداد
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 1398در سالويروس به تفکيك واحدهاي تابعه دانشگاه تعداد نسخ آنتي -2 -10نمودار 

 الکترونيك پستخدمات 

آموختگان و دانش، دانشگگجويان مقاطع مختلف، نانكارك، اعضگگاي هيأت علمي، هابراي دفاتر اداري و مديريت

 شود. صادر مي كترونيكشناسه پست ال، ار در دانشگاهكمدعوين 

 1398كنندگان از نشاني پست الکترونيك دانشگاه در پايان سالوضعيت استفاده -3 -10جدول

 نفر/ شناسه() تعداد نشاني صادره عنوان سرور پست الكترونيك

Sina (علميهيأتها و ويژه دفاتر اداري مديريت )6350 و مدعوين 

Farabi ( ويژه كارمندان و كارشناسان اعم از)2506 بهداشتي درماني يا اداري 

Razi ( ويژه دانشجويانPost graduate) 7859 

Student ( ويژه دانشجويانUnder graduate) 3081 

Alumnus ( آموختگاندانشويژه) 2000 

 21796 جمع

 هاي آموزشي فني و تخصصيدوره

هاي آموزشگگي را مخاطبين خود در داخل و خارج از دانشگگگاه دورهمديريت آمار و فناوري اطالعات با توجه به 

ها در اولويت اجرا و ارزش فني اين دورهند. كبرگزار مي يو تخصگگصگگ  يموارد فناندازي و يا بازآموزي براي راه

گرفته  كاربههاي بعدي انات نرم افزاري و سخت افزاري ارزيابي و بازخورد آن در دورهكار و استفاده از امكحين 

 زير ارائه شده است. جدولدر  97هاي برگزارشده در سالشود. جزئيات دورهمي
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 1398هاي آموزشي برگزارشده توسط مديريت آمار و فناوري اطالعات در سالدوره -4 -10جدول

 نام دوره رديف
نحوه 

 برگزاري
 مخاطب ساعت

نكتكتعدادشر

 نفر() نده

1 
ارگاه آموزش نحوه گزارش گيري از آمار ك

 فعاليت بيمارستاني با استفاده از نرم افزار

SPSS 

 21 مسولين آمار بيمارستاني 6 حضوري

2 Qlik View 24 مسولين آمار بيمارستاني 12 حضوري 

3 
تصويري اطالعات و شوري بيان كارگاه ك

 هاداده
 8 حضوري

 كمدار-ارشناسان آمارك

امور  -فناوري اطالعات-يكپزش

 اداري

63 

4 
شوري تدوين سالنامه آماري برمبناي كارگاه ك

 تعاريف وزارت متبوع
 8 حضوري

 كمدار-ارشناسان آمارك

امور  -فناوري اطالعات-يكپزش

 اداري

21 

5 
 هايميل فرمكارگاه آموزش نحوه تك

 بيمارستاني فعاليت آمار يافتهويرايش
 6 حضوري

 مسولين آمار

 يكپزش كمسولين مدار
35 

 IT 17ران يارشناسان و مدك 34 يحضور يمقدمات يداشبورد هوش تجار 6

 

 واحد آمار
ه از سگگوي مراجع مختلف كيفيت آمار و اطالعات گوناگوني كنترل صگگحت و كدار احصگگاء و واحد آمار عهده

ها و مديران سگگطوح باشگگد. سگگازمانمي، گردددانشگگگاه تهيه و به واحدهاي درون و برون دانشگگگاهي اعالم مي

پژوهشگران و واحدهاي پژوهشي   ، شهرداري ، ريزيسازمان مديريت و برنامه ، وزارت بهداشت ، مختلف دانشگاه 

شگاه به      مراجعان و مخاطبان اين واحد مي سالنامه آماري دان شند. وظيفه تدوين چارچوب اطالعات و توليد  با

مسگگتمر توليد شگگده و بر روي تارنماي دانشگگگاه قرار گرفته اسگگت.  طوربهعهده اين واحد بوده و اين سگگالنامه 

بعدي خالصگگه  جدولدر ، شگگده 98ب بروندادهاي مشگگخص در سگگاله موجكهاي واحد آمار مهمترين فعاليت

 شده است.

 1398هاي واحد آمار در سالفهرست فعاليت-5 -10جدول

 تعداد عنوان رديف

 گزارش12 هاي آماري فعاليت بيمارستانيها و شاخصتيثبت آمار و تهيه گزارش فعال 1

 گزارش2 هاي منطقه تحت پوشش دانشگاههاي آماري بيمارستانها و شاخصتيگزارش فعالثبت آمار و تهيه  2

 گزارش2 اي آمار فعاليت بيمارستاني براي درج در سالنامه آماري دانشگاهگزارش مقايسه 3

 گزاش12 هاي سامانه سيناسا مربوط به وزارت بهداشتنترل داده و ثبت ماهانه دادهك، گردآوري 4

 مورد3 ت استان تهرانيريهاي مورد نياز سازمان مدنترل دادهكثبت و ، گردآوري 5

 دوره4 نان دانشگاهكاركهاي حضوري آموزش ضمن خدمت براي برگزاري دوره 6

 ارگاهك1 شوري توليد سالنامه آماري دانشگاهكارگاه كبرگزاري  7

 فهرست12 هاي دانشگاهبيمارستانهاي بستري ن فهرست مطابقت داده شده عناوين بخشيتدو 8

 فهرست12 هاي دانشگاههاي تخصصي بيمارستانتهيه فهرست مطابقت داده شده عناوين درمانگاه 9

 بازديدIT 14اران كهاي دانشگاه با حضور مدير آمار و فناوري اطالعات و هماز بيمارستان كبازديد مشتر 10
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 تعداد عنوان رديف

 جلسه2 هاي دانشگاه براي توليد سيزدهمين سالنامه آماري دانشگاهبرگزاري جلسات گروهي با معاونت 11

 جلسه10 دانشگاهارشناسان آمار براي توليد چهاردهمين سالنامه آماري كبرگزاري جلسات گروهي  12

 مورد4 بارگذاري و نوسازي صفحه سالنامه آماري بر روي تارنماي مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه 13

 حوزه12 هاي آماري مختلف دانشگاه براي ارائه به مقامات باالدستيتدوين گزارش 14

 موردISC 2وسط ها تميل شاخص اطالعاتي براي طرح رتبه بندي دانشگاهكگردآوري و ت 15

 مورد1 در دانشگاه يزيربرگزاري گردهمايي بمناسبت روز آمار و برنامه 16

 ميزخدمت و اتوماسيون اداري، زيكدبيرخانه مر
 1398هاي اطالعاتي مرتبط با اتوماسيون اداري دانشگاه در پايان سالكحجم بان-6 -10جدول

 1398سالپايان  عنوان

 تيگابايگ 225/1825 هااتبات و پرسنلي ساير زيرسيستمكاطالعاتي م كبان

 1398شده در اتوماسيون اداري دانشگاه در سالهاي ثبتها و پيامنويسپيش، هاحجم نامه-7 -10جدول

 1398سال عنوان

 تيگابايگ 188/286 هاحجم نامه

 تيگابايگ 597/1538  هانويسپيشحجم 

 تيگابايگ 44/0 هاحجم پيام

 1398شده در اتوماسيون اداري دانشگاه در سالهاي ثبتتعداد نامه -8 -10جدول

 تعداد نوع نامه  تعداد نوع نامه

 341406 هاي داخلينامه  132299 هاي ارسالينامه

    120927 دريافتيهاي نامه

 1398ها تا پايان سالها و سمتدپارتمان، اربرانك -9 -10جدول

 جمع *رفعاليغ فعال عنوان

 41974 13726 28248 اربرانكتعداد 

 4425 1701 2724 هاتعداد دپارتمان

 45996 9576 36420 هاتعداد سمت
 شده و قابليت فعال شدن مجدد دارند. رفعاليغانتزاع دانشگاه ايران و ... ، خدمت كتر، اربري آنها به دليل بازنشستگيكه كمربوط به افرادي است  *

 تابعه دانشگاه يواحدها کيكبه تف يكترونکزخدمت اليثبت شده در م يهاتعداد نامه -10 -10جدول

 نام واحد رديف
هاي تعداد نامه

 ثبت شده
 نام واحد رديف

هاي تعداد نامه

 ثبت شده

 10 نوين فناوريهاي دانشكده ميز خدمت 17 7099 دارو و غذا معاونت ميز خدمت 1

 138 آرش بيمارستان ميز خدمت 18 5303 سينا بيمارستان ميزخدمت 2

3 
 و مديريت توسعه معاونت ميز خدمت

 ريزي برنامه
3514 19 

 و خدمت مركزي، ميز دبيرخانه

 اداري اتوماسيون
152 

 125 دانشگاه امورحقوقي مديريت ميزخدمت 20 3338 دانشگاه آموزشي معاونت ميز خدمت 4

 1276 پيراپزشكي دانشكده ميز خدمت 21 1800 (ره)خميني امام مجتمع ميز خدمت 5



 

 
271 

  حوزه رياست دانشگاه

  sit.tums.ac.irمديريت آمار و فناوري اطالعات -دانشگاه علوم پزشکي تهران 1398سالنامه آماري

 
271 

 

 نام واحد رديف
هاي تعداد نامه

 ثبت شده
 نام واحد رديف

هاي تعداد نامه

 ثبت شده

 79 توانبخشي دانشكده ميز خدمت 22 81 رازي بيمارستان ميز خدمت 6

 61 كودكان طبي مركز ميز خدمت 23 1138 فارابي بيمارستان ميز خدمت 7

 51 بازنشستگي ميز خدمت 24 1076 پزشكي دانشكده ميز خدمت 8

 56 مامايي و پرستاري دانشكده ميز خدمت 25 830 فناوري و تحقيقات معاونت ميز خدمت 9

 40 مجازي دانشكده ميز خدمت 26 532 مجتمع ياس ميز خدمت 10

 26 شريعتي بيمارستان ميز خدمت 27 423 درمان معاونت ميز خدمت 11

 183 دندانپزشكي دانشكده ميز خدمت 28 367 تهران جنوب بهداشت مركز ميز خدمت 12

 19 بهرامي بيمارستان ميز خدمت 29 295 روزبه بيمارستان ميز خدمت 13

 10 تغذيه دانشكده ميز خدمت 30 227 بهداشت دانشكده ميز خدمت 14

 2 داروسازي دانشكده ميز خدمت 31 193 رياست حوزه ميز خدمت 15

 4 اسالمشهر بهداشت مركز ميز خدمت 32 192 شهرري بهداشت مركز ميز خدمت 16

 عمومي ت روابطيريمد
شگاه  در عمومي روابط حوزه هايفعاليت جمله از ساني  اطالع، دان  شده  انجام هايتفعالي از بهنگام و بهينه ر

 با 1398در سگگال تهران يكپزشگگ علوم دانشگگگاه عمومي روابط. باشگگدمي آن تابعه واحدهاي و دانشگگگاه
 بيمارستان و  16، دهكدانش 12ميان  در را وظيفه اين، قراردادي و پيماني، رسمي  پرسنل  نفر22 از برخورداري

سانده  انجام به، تابعه واحدهاي ساير  و تحقيقاتي مركز 105 از بيش ست  ر  هايبخش ردكعمل ليك طور به .ا
 .است بوده ذيل شرح به 1398در سال دانشگاه عمومي روابط مختلف

 1398در سالهاي ديگر روابط عمومي دانشگاه هاي بخشآمار فعاليت-11 -10جدول

 خبر توليد بخش

 عمومي روابط مسئولين اريكهم با خبر عنوان 10364تعداد 

 پوشش شامل: تحت واحدهاي

 مراسم و موارد ديگر() خبر پوششي 10299توليد  •

، سوتكشيپ دياسات يمعرف) خبر تاريخ شفاهي دانشگاه 17توليد  •

خاطرات و خدمات آنها در قالب گفت و گو و در ، اسناد، آثار

 (عموم يمصاحبه برا لميقراردادن ف ارياخت

 خبر نداي تندرستي 48توليد  •

 بخش ارتباط با رسانه

 اي از مراسمپوشش رسانه 18بيش از  •

 تابكبخش 

 شماره سوم() شفاهي دانشگاه تاريختاب ك •

 بخش مجوز

 مجوز 202صدور  •

 كيوسكاخبار 

 خبر شامل: 3163تعداد اخبار دانشگاه در رسانه  •

 خبر 1475اخبار عمومي :  •

 خبر 306اخبار سالمت و تندرستي:  •
 خبر 1382ي تهران: كاخبار روابط عمومي دانشگاه علوم پزش •
گزارش  464هاي تصويري: تعداد اخبار دانشگاه در رسانه •

 تصويري

 بخش تبليغات

 ليپ و تيزركعدد  20توليد بيش از  •
 پمفلت و...، استند، بنر 121طراحي  •

 بخش آگهي

 مورد آگهي ارسالي به وزارت ارشاد جهت چاپ 39 •
 هامورد صورتحساب آگهي چاپ شده روزنامه 37 •
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 سامانه آرشيو ديجيتال روابط عمومي 

 گذاري شدهس برچسبكع5354تصاوير:  •
 ي نداكترونيكبخش نشريه ال

 ي نداكترونيكشماره هفته نامه ال 48تعداد  •

 1398در سالدانشگاه  يعموم روابط پرتال گزارش

 سايت( با ) تارنما يمكل يانجام شده است. تحل   به پرتال هوشمند  يستم از بستر قبل  يانتقال س ، 1398در سال 

 باشد.ر مييهاي سامانه به شرح زاندازي ماژولتوجه به ارتقاء و راه

 1398در سال دانشگاه عمومي روابط گزارش كمي پرتال-12 -10جدول

 فيلم گالري عكس محتوا عنوان

 213 خبر 5145 خبر 10364 تعداد

 

 

 1398در سالتعداد اخبار توليد شده به تفکيك ماه -3-10نمودار

 

 

 1398در سالتعداد گالري عکس توليد شده به تفکيك ماه -4-10نمودار
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 1398در سالتعداد فيلم توليد شده به تفکيك ماه -5-10نمودار

 اياتکبه ش يرد و پاسخگويکعمل يارزياب، يبازرسدفتر 
واصل   شكايت به دفتر بازرسي ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات دانشگاه      205در مجموع ، 1398در سال 

شته       سال گذ سه با  صله( به ميزان     319) شد كه اين تعداد در مقاي شكايت وا صد 7/35) مورد 114مورد  ( در

ها و ان سال پاسخ داده شد. درخواست    يتا پا درصد 6/97 به، يافتيات درياككاهش داشته است. در خصوص ش    

 76مجموع  ينظارت  يدها ي و انجام اقدامات الزم صگگگورت گرفت. دربحث بازد        يها تماماً مورد بررسگگگ   گزارش

 يابيرونا( انجام شگگد. در خصگگوص ارز كماران يننده بكرش يپذ يهامارسگگتانياز ب) روناكديبازد3و  يبازرسگگ

 يهادستگاهگر يشور و دك يو ادار يبه سازمان امور استخدام يردكعمل هايگزارشه و ارسال يز تهين، ردكعمل

گدها  يردكعمل يبررس، ات دانشگاهياكبه ش يدگيپارچه رسيكسامانه  ياندازراه، يباالدست گه مطابق   يواح تابع

گ  گله  هايگزارشات وياكش گت ده  يدانيم يبررس و نظارت، واص گان يب ينوب  و ييدارو يدانيم يبررس، هامارست

شگاه  يدر واحدها يشهروند  حقوق از انتيص  طرح ياجرا يابيو ارز يزاتيتجه س  دان ش يبه انجام ر ايات به كد. 

 آمده است. يبعد جدولمسير طرح آن در  كيكتف

 1398نحوه ارسال در سال كيکها به تفوائيهکش-13 -10جدول

 تعداد ايتكنحوه دريافت ش

 3 ارجاع از واحدهاي داخلي

 110 دفتر بازرسيايميل( و سايت ) يكترونيكپست ال

 7 تلفن -س( كف) دورنگار

 52 مراجعه حضوري

 9 شوركل كسامانه بازرسي 

 2 سامد

 22 ارجاع از وزارت بهداشت

 205 جمع
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 1398نوع اقدام در سال كيکها به تفوائيهکش-14 -10جدول
 

 1398هاي سالبازرسيبرنامه -15 -10جدول

 تعداد عنوان بازديد  تعداد وائيهكوضعيت ش

 30 اي محسوس و نامحسوسبازديدهاي برنامه  200 پاسخ داده شده

 8 بازديدهاي موردي  4 درحال پيگيري

 3 ژهيو يدهايبازد  1 انصراف

 35 يانت از حقوق شهرونديص يدهايبازد  205 جمع

 76 جمع   

 

 1398ات سالياکبه ش يدگيرد و رسکعمل يابيارز، يت بازرسيريمد يهاتيفعال-16-10جدول

 تيتعداد انجام فعال  يت بازرسيريمد يردكعمل يهاتيفعال

 3  يانت از حقوق شهرونديو ص يته سالمت اداريمكل كيتش

 16 ارهاكوارائه راهازها يات و نياكش، التكعلل مش يل جلسات بررسكيتش

 8 دانشگاه يت بازرسيريارشناسان مدكران دانشگاه ويمد يبرا يجلسات آموزش

 2 رعامل دانشگاهيپدافند غ يتهايجلسات نظارت بر فعال

 4 يز خدمت و نظارت بر نحوه خدمات رسانيد از ميبازد

 17 داتيها و مزاند مناقصهينظارت بر فرآ

 3 دانشگاه يعمران يهاپروژه يبررس

 10 غذا دارو و درمان يهامعاونت 20ماده يهاونيسيمكنظارت بر 

 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
ستور مقام معظم رهبري  شگاه ، به د سال نهاد نمايندگي معظم له در دان سنامه    فعاليت مي 69ها از  سا نمايند. ا

سال  سيده و مبناي      72جديد اين نهاد در  شوراي عالي انقالب فرهنگي ر صويب  ساس آيين   كبه ت ست. بر ا ار ا

ريزي و اعم از برنامه، ديني دارند–ه محتواي فرهنگيكهايي مسئوليت همه امور مربوط به فعاليت، نامه اجرايي

 شود.است دانشگاه اجرا مييها با هماهنگي رو اين فعاليت به عهده نهاد بوده، اجرا

 1398هاي برگزار شده مديريت فرهنگي و سياسي در سالآمار عناوين برنامه-17 -10جدول

 مخاطب يفراوان عنگوان بگرنامه

 1000 100 ها(اد و شهادتياع) يمراسم مذهب يبرگزار

 1500 150 اراتيه و زيادع يبرگزار

 500 50 ر قرآنيجلسات تفس يبرگزار

 200 5 هاپ در خوابگاهيلكپخش 

 1000 10 ت/مبلغياعزام شخص

 200 5 يتابخوانكو مسابقات  ير مطالعاتيس

 5000 50 يستگاه صلواتيا

 200 50 محفل انس با قرآن
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 مخاطب يفراوان عنگوان بگرنامه

 1000 5 لم و مستنديران فكا

 1000 10 يحيو تفر يارتيز ياردوها

 1200 60 معرفت يهاحلقه يبرگزار

 500 20 شگاهينما يبرگزار

 400 7 يمجاز يهادوره يبرگزار

 1000 100 ز برد و ...(يتجه، به خوابگاه يشكسر، اميارسال پ) يفرهنگ يهار برنامهيسا

 14700 622 جمع

 1398توسط مديريت هم انديشي استادان در سال شده برگزار هايبرنامه عناوين آمار-18 -10جدول
 مخاطب يفراوان عنگوان بگرنامه

 200 19 استادان ييدانش افزا يهاارگاهك يبرگزار

 230 6 استادان يشيجلسات هم اند يبرگزار

 120 1 شه استادانيافت انديض

 120 1 استادانژه يو يتابخوانكمسابقه  يبرگزار

 45 1 ژه استادانيو ياخالق يجلسات سخنران يبرگزار

 70 3 فرمان امام و ...( ييستاد اجرا) ز موفق انقالبكد استادان از مرايبازد

 - 4 و ...( يمسابقات ورزش، زيجوا ياهدا، اميارسال پ) يفرهنگ يهاتير فعاليسا

 785 35 جمع

 1398ز فرهنگي قرآن و عترت در سالكمر شده برگزار هايبرنامه عناوين آمار-19 -10جدول

 مخاطب يفراوان عنگوان بگرنامه

 601 13 ياخالق پرستار يهاارگاهك

 2700 2 (ينيسوره احزاب و جاذبه حس ريتفس) يتابخوانكمسابقات 

 537 4 (يتبكو  يبخش شفاه) جشنواره قرآن و عترتن يست و چهارميمسابقات ب

 1415 57 ر و تدبر قرآنيالس تفسك

 240 34 ب دواريطب

 - 8 (يوجمع يفرد) ختم قرآن

 180 3 تالوت( يرسك) محفل انس با قرآن

 460 21 و... يزندگ كسب يهاالسك

 98 1 دگان جشنوارهيل از برگزيفعاالن قرآن و تجل ييگردهما

 6231 143 جمع

 

 1398توسط مديريت امور روحانيون و مبلغين در سال شده برگزار هايبرنامه عناوين آمار-20 -10جدول

 مخاطب يفراوان عنگوان بگرنامه

 800 52 روزانه() دانشگاه يو ادار يدرمان، يز آموزشكنماز جماعت در مرا يبرگزار

 500 7 ائمه جماعات يارگاه توانمندسازك يبرگزار

 1000 300 يو ادار يز درمانكم در مرايركر قرآن يان تفسيب

 140 140 مارستانهايها و بدر خوابگاه يمشاوره فرد

 1000 43 مسابقات و ...( يبرگزار، زيجوا ياهدا) يفرهنگ يهاتير فعاليسا

 3440 542 جمع
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 1398توسط واحد خواهران در سال شده برگزار هايبرنامه عناوين آمار-21 -10جدول

 مخاطب يفراوان عنگوان بگرنامه

 328 12 دختران يهااد و شهادتها( در خوابگاهياع) يمراسم مذهب يبرگزار

 120 20 دختران يهاارات در خوابگاهيه و زيادع يبرگزار

 278 46 تدبر و اخالق در قرآنالس ك يبرگزار

 130 13  يو مهارت يآموزش يهاارگاهك يبرگزار

 4 1  يحيو تفر يارتيز ياردوها

 405 4 يتابخوانكمسابقات 

 76 7 هان در خوابگاهيمعرفت با حضور مبلغ يهاحلقه يبرگزار

 330 1 ييجشن ازدواج دانشجو يبرگزار

 28 14 يمشاوره فرد

 1039 20 ختم قرآن و ...(، نيل از خادميتجل، يمراسم افطار، تابكشگاه ينما) يفرهنگ يهاتير فعاليسا

 2738 138 جمع

 1398الملل درسالتوسط مديريت امور بين شده برگزار هايبرنامه عناوين آمار-22 -10جدول

 مخاطب يفراوان تيعنگوان فعال

 800 12 ن الملليان بيدانشجو يبرا يمراسم مذهب يبرگزار

 140 12 انيبه اتاق دانشجو يشكو سر يمشاوره فرد

 300 18 يدتيحلقه معرفت و جلسات عق يبرگزار

 1240 115 جمع

 است. 98و بهمن يد يهاماه يهاتين آمار مربوط به فعالير: اكتذ

 1398توسط روابط عمومي در سال شده برگزار هايبرنامه عناوين آمار-23 -10جدول

 مخاطب يفراوان تيعنگوان فعال

 - 14 يو اطالع رسان يپوشش داده شده در بخش فضاساز يهاتعداد برنامه

 - 48 تا بزرگ( كوچكاز اندازه ) تعداد بنر

 - 1100 تعداد پوستر

 - 16 س(كصوت و ع، لميف) هامراسم و برنامهآماده شده از اي هچندرسان يهاتعداد بسته

 267600 422 سامانه ثبت نام و ...(، هياطالع، سكع، خبر) نهاد يگاه اطالع رسانيپا يه شده برايته يمحتوا

 - 62 س(كخبر و ع) دانشگاه يروابط عموم يگاه اطالع رسانيپا يه شده برايته يمحتوا

 267600 1662 جمع

 و هيأت رئيسه دانشگاه شوراي، هيأت امنا
حقوقي و اشخاص  يبي از كتر، شور كها و مؤسسات آموزش عالي   يل هيأت امناي دانشگاه كبه حسب قانون تش  

شگاه و      شت و رئيس دان شامل وزير بهدا صيت   6حقيقي  شخ ، فرهنگي با ابالغ رئيس جمهور-هاي علمينفر از 

تصگگميم گيرنده و  نهادترين عالي عنوانبهدهند. هيأت امناي دانشگگگاه يل ميكهيأت امناي دانشگگگاه را تشگگ 

 . دارددر دانشگاه را  ترين سطح اختياراتباالند و كمي دانشگاه عملسياستگذار 

يب آن شامل اعضاي   كه تركگيري در مورد مسائل دانشگاه است    تصميم  يي از ديگر نهادهاكشوراي دانشگاه ي  



 

 
277 

  حوزه رياست دانشگاه

  sit.tums.ac.irمديريت آمار و فناوري اطالعات -دانشگاه علوم پزشکي تهران 1398سالنامه آماري

 
277 

 

 باشند. ها و مشاوران رئيس دانشگاه ميدهكهيأت رئيسه و رؤساي دانش

شگاه          شامل رئيس دان شگاه  سه دان ضاي هيأت رئي ش ، اع ش كمعاونان و رئيس دان شاورين رئيس  كده پز ي و م

ست     شگاه ا شگاه را پيگيري و برآنها نظارت دارند.   كدان سائل جاري دان شگاه    ه م سات هيأت امناي دان ، آمار جل

 در جدول زير آمده است. دانشگاهي دانشگاه و هيأت رئيسه شورا

 1398هيأت رئيسه دانشگاه در سال، شوراي دانشگاه، عملکرد هيأت امناي-24 -10جدول

 هيأت رئيسه شوراي دانشگاه هيأت امناي دانشگاه عنوان 

 جلسه  38 يك جلسه  جلسه  2 جلساتتعداد 

 مصوبه 146 مصوبه 5 مصوبه  52 مصوباتتعداد 

 هسته تحقيق و نظر دهي و هيأت اجرايي جذب
 دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهي

سي قرار         892تعداد ، 1398سال طي  شگاه مورد برر سته تحقيق و نظر دهي دان شجويي در دبيرخانه ه پرونده دان

ي و دندانپزشكي بوده كه بيشترين آن مربوط به دانشجويان پذيرفته شده در مقطع دستياري تخصصي پزش  كگرفته 

 باشد.ذيل مي جدولبه شرح  1398سالهاي دانشجويي بررسي شده است. آمار پرونده

 1398شدگان در هسته تحقيق و نظردهي در سالبررسي پذيرفته-25 -10جدول

 تعداد پرونده بررسي شده مقطع تحصيلي رديف

 432 ي و دندانپزشكيكهاي پزشتخصص 1

 37 هاي فوق تخصصرشته 2

 Ph.D 235هاي رشته 3

 188 ارشناسي ارشدكهاي رشته 4

 892 جمع

 دبيرخانه هيأت اجرايي جذب
ضاي هيأت علمي در        633تعداد ، 1398سال طي  ساتيد و اع ستخدامي ا ضعيت ا پرونده مربوط به جذب و تبديل و

پرونده مربوط به جذب  89ه از اين تعداد كدبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگگگاه مورد بررسگگي قرار گرفته اسگگت 

بوده اسگگت. آمار  االسگگتخدامپرونده جذب هيأت علمي جديد 16، مشگگمولين تعهدات قانوني اعضگگاي هيأت علمي 

 باشد.ذيل مي جدولهاي بررسي شده به شرح پرونده

 1398شدگان هيأت علمي در هيأت اجرايي جذب در سالبررسي پذيرفته-26 -10جدول

 هاي بررسي شدهپرونده عنوان رديف

 89 عضو هيأت علمي مشمول تعهدات قانوني 1

 16 پيماني() االستخدام از طريق فراخوان عموميجديدعضو هيأت علمي  2

 193 تمديد استخدام پيماني 3

 75 تغيير وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي 4

 37 تغيير وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي 5

 3 جذب عضو هيأت علمي مأمور به دانشگاه 6
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 هاي بررسي شدهپرونده عنوان رديف

 4 متقاضيان انتقال به دانشگاهبررسي پرونده  7

 216 ها افت شده جهت داوطلبان عضويت در هيأت علمي ساير دانشگاهيدر يدرخواستها يبررس 8

 633 هاي بررسي شدهجمع پرونده

  نانكاركهسته گزينش 

 1398نان در سالكاركهاي هسته گزينش فعاليت-27 -10جدول

 تعداد عنوان فيرد

 3699 ل شدهكيتش يهاپرونده 1

 3684 ق شدهيتحق يهاپرونده 2

 9159 ق شدهيتحق يهافرم 3

 474 يابتين يهاپرونده 4

 831 يابتين يهاق پروندهيتحق يهافرم 5

 291 استعالم شده يهاپرونده 6

 658 انجام شده يهااستعالم جمع 7

 583 ه انجام شدهيمصاحبه اول 8

 350 يره ارشادكا مذايمصاحبه  9

 3380 ه ابالغ شدهيمثبت اول يآرا 10

 350 ه ابالغ شدهياول يمنف يآرا 11

 0 د نظر اوليمثبت پس از تجد يآرا 12

 34 د نظر اوليپس از تجد يمنف يآرا 13

 14 د نظر دوميمثبت پس از تجد يآرا 14

 16 د نظر دوميپس از تجد يمنف يآرا 15

 153 نشيگز يل شده شوراكيجلسات تش 16

 دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه
ش    شگاه علوم پز س   85ي تهران با قدمت كدان ش يساله از زمان تأ ش كس دان س كده پز س دفتر ارتباط با دانش يي با تأ

تعامل دانشگگگگاه و هايي را در جهت ردن دانش آموختگان به دانشگگگگاه برنامهك كآموختگان تالش نموده تا با نزدي

ها و دهكببيند. ارتباط اين دفتر با دانش آموختگان دانشگگگاه گذشگگته از سگگطح دانشگگ  كدانش آموختگان خود تدار

 يه تأسيس دفاتركشور نيز گسترده است به طوري كن خارج كها و دانش آموختگان ساها به ساير استانبيمارستان

آنان را  يو معنو يمال، يعلم يهاتيدانش آموختگان و جذب حماا زمينه ارتباط با يكشگگور مجارسگگتان و آمر كدر 

ش بيش از پيش فراهم مي شن ، هاي علميبرگزاري دوره، سوتان كنمايد. تقدير از پي صيلي هاي فارغبرگزاري ج ، التح

معرفي ، سگگوتانكري و مشگگورت با پيشگگكبرگزاري جلسگگات همف، هاي گذشگگتهگردهمايي دانش آموختگان سگگال

ان و دانشگگگاه از يدانشگگجو يازهايدانش آموختگان درجهت رفع ن يمال يهاتيه جامعه و جلب حماسگگوتان بكپيشگگ

ها و دهكبرنامه زمانبندي در سگگگطح دانشگگگ كه هر سگگگاله مطابق يكهاي اجرايي اين دفتر اسگگگت مهمترين برنامه
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هاي دفتر ارتباط با شود. اهم فعاليت يهاي تابعه دانشگاه و حتي خارج از دانشگاه جامعه عمل پوشانده م   بيمارستان 

 به شرح زير بوده است. 1398دانش آموختگان دانشگاه در سال

 1398هاي دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه در سالفعاليت-28 -10جدول
 فيرد تينام فعال تعداد حاتيتوض

 استان 3 فارس-زنجان-يجان غربي:آذربايشعبه استان
ر يس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در سايتأس

 هااستان
1 

 ايكم آمريدو نفر دانش آموخته مق

 نده دفتر دانش آموختگان دانشگاه در مجارستانينما

 بوداپست( )

 نفر 3
س يشور با رئكم خارج ازيدار دانش آموختگان مقيد

 دفتر
2 

 الت تگزاسيا

 ايفرنيالكالت يا
 3 ين الملليافتتاح دفتر شعبه ب شعبه 2

 يهاتهيمك، سوتانكشيمشورت با پ، جلسات ماهانه دفاتر

 مراسم  ييو دانشجو يياجرا، يعلم
 4 يريم گيو تصم يشيجلسات هم اند يبرگزار 43

استاد  -ره()ينيخممارستان اماميد بازنشسته بير از اساتيتقد

-مارستان روزبهيب يتر ضرغامكر از ديتقد-يترخالصكد ديفق

 يرسپاسيتر مكد-وداشت مقام استادكش نين همايهفدهم

تر كد-ره() مارستان اماميخلوت ب يتر علكد-مارستان روزبهيب

 نايجشنواره قدر استاد تاالر ابن س-نايمارستان سيپورمند ب

 

 

8 
 5 سوتانكشير از پيمراسم تقد يبرگزار

ده كدانش-يده داروسازكدانش-مورد 2 كيده پزشكدانش

ده كدانش-ده بهداشتكدانش-يرانيده طب اكدانش-كيدندانپزش

ده كدانش-يده توانبخشكدانش-كيراپزشيده پكدانش-يپرستار

 كين پزشينو يهايفناور

 مراسم 10

900 

3000 

200 

60 

80 

900 

 دانشگاه يهادهكدانش يليالتحصجشن فارغ يبرگزار

 نندهكت كتعداد دانش آموختگان شر

 نندهكت كهمانان شريتعداد م

 نندهكت كتعداد استادان شر

 دهير از استادان برگزيتقد

 ر از دانش آموختگان برتريتقد

 ه به دانش آموختگانير و هدياهداء لوح تقد

6 

و دانش  كيپزش68و 65و 64و 62و 54و 53و51 يورود

 م اروپايآموختگان مق
 مراسم 8

 يدانش آموختگان سالها ييگردهما يبرگزار

 گذشته
7 

 8 سوت و استادانكشيمصاحبه با دانش آموختگان پ مورد 50 ر شدهيد تقديد درخصوص اساتيمصاحبه با اسات
 9  ينامه استادان از رسانه مليپخش زندگ قهيدق120 و استاد مصفا ينامه استاد بهادريزندگ

 10 يز درمانكدر مراافتتاح خانه استاد  مورد 2 روزبه-يمارستان: رازيب

 جلسه 9 روزبه -يراز -ره() خمينيبيمارستاني امام
ز در كدفاتر خانه استاد در مرا يهانشست

 هامارستانيب
11 

 12 دانش آموختگان يهاه خبر از برنامهيته عنوان 138 
 13 دانش آموختگان  يهااز برنامه يريه گزارش تصويته عنوان 145 
 14 يسياخبار به زبان انگلترجمه  عنوان 70 
 15 وتاه به دانش آموختگانكام يارسال پ اميپ 5000 
 16 ه شده جهت مراسميپ تهيلك عدد 50 

 17 ياانه تعهد حرفهينار ساليسم - (98اسفند) روناكوع يل شيش به دليلغو هما
 18 دانشگاهان ين و حاميريوداشت خكش نيهما - (98اسفند) روناكوع يل شيش به دليلغو هما

م يدانش آموختگان مق ييوسرن همزمان با گردهماينگره ك

 دياسات يبوداپست( و سخنران) اروپا در مجارستان
 19 ين الملليب يهانگرهكنار و يت در سمكشر 1
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 فيرد تينام فعال تعداد حاتيتوض

 عنوان 23 
 يافت لوح و نشان توسط دانش آموختگان سالهايدر

 هاها و جشنوارهگذشته در برنامه
20 

 مورد 12 
به مناسبت درگذشت دانش ، اردكپال، تيام تسليپ

 آموختگان
21 

 22 دياطالعات دانش آموختگان جد يجمع آور نفر 1050 

 23 ل دانش آموختگانيميافت ايجهت در يهماهنگ مورد 80 

 24 اتينشر مورد 3 نامه ارمغان دانش آموختگانژهيو

ز يمد به منظور تجهكعدد  250 -تخته فرش150د يجهت خر 

 دانشگاه يوك يهاخوابگاه

ون يليم 250

 تومان

ان ين و حاميريخ يهاتيت و حماكجلب مشار

 دانشگاه
25 

 26 انون دانش آموختگانكت يل سايو تحو يطراح تيسا 2 رمانكزد و ياستان 

 يکموزه ملي تاريخ علوم پزش
در  كپروژه مشتر كي طي يكدرمان و آموزش پزش، ي ايران با نظارت وزارت بهداشتكعلوم پزشموزه ملي تاريخ 

مترمربع(  9152) تاركه كل زمين موزه حدود يكاري سازمان ميراث فرهنگي افتتاح شد. مساحت كبا هم 80سال

زير بنايي در حدود مربوط به دوره قاجار با  29/4/78در تاريخ  2247باشد موزه در بنايي به شماره ثبت يم

ه ظرفيت سالن كر است كباشد. الزم به ذمترمربع در حال احداث ساختمان اداري( مي800 عالوهبه) مترمربع1750

در حال ) نفرانس و آمفي تئاتر جديدكنفر و سالن دو منظوره 100درحال احداث( ) آمفي تئاتر داخلي ساختمان موزه

باشد. ي ميكتابخانه تخصصي اخالق و تاريخ پزشك كصحن نمايشگاه و ي كداراي يباشد. موزه نفر مي150احداث( 

 باشد: يهاي متعددي به شرح زير مصحن نمايشگاه موزه داراي بخش
 يكتب و اسناد پزشكبخش  .2 ي كبخش ابزار و ادوات مرتبط با علوم پزش .1

 يكبخش تاريخ دامپزش .4 يكبخش معرفي مشاهير علوم پزش .3

 بخش داروخانه .6 يكدندانپزشبخش تاريخ  .5

  بخش طب گياهي .7

 ي به ثبت رسيده است. كقلم از اشياء مختلف در موزه ملي تاريخ علوم پزش 967در مجموع  98تا انتهاي سال

 1398آمار اشياء ثبت شده در موزه تا پايان سال-29 -10جدول
 تعداد عنوان تعداد قسمت عنوان

 ديرين انسان شناسيبخش 
 230 يكبخش دامپزش 179 ابزار سنگي

 53 داروخانه نظامي 59 بقاياي انسان

 بخش اسناد خطي شامل
 41 بخش مردم شناسي 50 تب خطيك

 134 بخش چشم شناسي 58 اسناد خطي

 967 اشياء جمع 163 اشياء امانتي موزه ملي ايران

سال  ست  تعداد دانش 98طي  صورت برنامه كآموزاني ا شده و با هماهنگي قبلي از موزه بازديد  ه به  اند ردهكريزي 

ي و تاريخ و كهاي تاريخ طب اخالق پزش تب تخصصي در زمينه  كتابخانه موزه داراي كباشد. مجموعه  نفر مي 1105

 است.  يسيتاب انگلك 2031و  يجلد كتاب فارس 4316 يه داراكباشد ياخالق علوم زيستي م
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