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  :  عملکرد گزارش

  

   .جداول ذیل تکمیل و ارائه گردد  ،براي تدوین گزارش سال

تحت و جمعیت مناطق محروم جمعیت کل  -آبادي   –شهر  –ستانها تعداد شهر:  1جدول شماره  

  تهیه گزارشپوشش آن در سال 

  عنوان                          

  

  

  نام شهرستان

روستاها تعداد   و روستا تعدادکل شهر 

شهرهاي مناطق و

  محروم

کل جمعیت ساکن در   کل جمعیت شهرستان

  مناطق محروم 

  روستایی  شهري   روستایی  شهري   شهري  روستا  شهر  روستا 

                  

                  

                  

                  

                  

  

  جاريمنتخب توسعه نیروي انسانی در سال هاي  شاخص:  2هجدول شمار

   درصد  عنوان 

    )مردان( سال 7به جمعیت باالي نسبت باسوادي 

    )زنان  (سال 7به جمعیت باالي  نسبت باسوادي 

    سال 18تا  7به جمعیت بین آموزان مشغول به تحصیل  نسبت دانش

    هزار نفر جمعیت  نسبت دانشجویان به ازاء یکصد



٢ 
  

  

  جاريدستگاههاي حمایتی در سال بیمه ها و جمعیت تحت پوشش :  3ه جدول شمار

  )نفر(جمعیت تحت پوشش  دستگاهنام 

     سازمان بیمه تامین اجتماعی

     سازمان بیمه خدمات درمانی

سازمان بیمه خدمات درمانی 

  نیروهاي مسلح

  

    )ره(کمیته امداد امام خمینی

     سازمان بهزیستی

    سایر

  

دیگري وجود دارد بـا ذکـر عنـوان دسـتگاه و     و بیمه اي  یر از موارد فوق دستگاه حمایتی درصورتیکه بغ

  .جمعیت تحت پوشش در جدول آورده شود

  

ده علت اول مرگ و بیماري در منطقه تحت پوشـش طـی جـدول    : تحلیل وضعیت سالمت مردم حوزه ماموریت

  .زیر مطرح و سپس سایر توضیحات ارائه گردد

  

  قبل و جاري تهیه گزارش مقایسه ده علت اول مرگ درسال  : 4جدول شماره 

  جاريسال   علل مرگ  قبلسال   علل مرگ  ردیف

  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

10              

  

  کل مرگهابه مقصود از درصد در هر ردیف عبارتست از درصد 
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  سالمتو  اخصهاي آموزشی، دانشجویی، پژوهشیش

  

  .الزم به ذکـــر است که تقدم و تاخر در شاخصها به منزله اولویت یا اهمیت آنها نمی باشد

  قبل وجاري  سالدر شاخصهاي سالمت و آموزش پزشکی در منطقه تحت پوشش : 5شماره جدول 

  

ف
ردی

  

شماره شناسه 

   اخصش
  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  جاريسال   قبل سال

     درصد  به کل دانشجویان دوره روزانه دانشجویان دوره کاردانی  نسبت  آ-1  1

     درصد  به کل دانشجویان دوره روزانه دانشجویان دوره کارشناسی نسبت  آ-2  2

     درصد  گروه پزشکی به کل دانشجویان دوره روزانه دکتري عمومیدانشجویان دوره  نسبت  آ-3  3

ــبت دان  آ-4  4 ــجویان    نس ــل دانش ــه ک ــی ب ــیالت تکمیل ــجویان دوره تحص ــهش  روزان

  )ي تخصصیاکارشناسی ارشد و دکتر(
      درصد 

      نفر  هاي غیر روزانه کل دانشجویان دوره تعداد  آ-5  5

      درصد  دانشجویان خارجی به کل دانشجویان روزانه  نسبت  آ-6  6

      درصد  هیئت علمی عضونسبت دانشجو به   آ-7  7

 عضو  یک  ازاي به  انشجو به کارکنان غیرعضو هیئت علمی نسبت د  آ-8  8
  علمی هیئت

    

به ازاي یک   دانشجوي پزشکی به تخت آموزشی  نسبت  آ-9  9
  کارمند 

    

     درصد  نسبت استاد به کل اعضاء هیأت علمی   آ- 10  10

     درصد  نسبت دانشیار به کل اعضاء هیأت علمی   آ- 11  11

     درصد  اعضاء هیأت علمی نسبت استادیار به کل  آ- 12  12

     درصد  نسبت استادیار به باال به کل اعضاي هیأت علمی   آ- 13  13

     درصد  نسبت اعضاي هیأت علمی تمام وقت به دانشجو دردانشگاههاي علوم پزشکی  آ- 14  14

     درصد  نسبت مربی به کل اعضاء هیأت علمی  آ- 15  15

العـاتی اسـتفاده نمـوده انـد بـه کـل       نسبت اعضاي هیأت علمی که از فرصت مط  آ- 16  16

  اعضاي هیأت علمی
     درصد

نسبت اعتبـار تخصـیص یافتـه بـه پژوهشـهاي آموزشـی کـاربردي از کـل اعتبـارات            آ- 17  17

  )مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه( پژوهشی
     درصد

      تعداد  جدید ایجاد شدههاي  تعداد رشته  آ- 18  18

      متر مربع  سرانه فضاي آموزشی  آ- 19  19

      متر مربع  سرانه فضاي کمک آموزشی   آ- 20  20

      متر مربع  سرانه فضاي خوابگاه دانشجویی  آ- 21  21

      متر مربع  سرانه فضاي سلف سرویس دانشجویی  آ- 22  22

      متر مربع  سرانه فضاي اماکن ورزشی دانشجویان  آ- 23  23



٤ 
  

 

شماره   دیفر

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص
  واحد

  متعارف
سال 

  قبل

  ال جاريس

     درصد  نسبت اعتبارات تملک دارایی هزینه شده به کل اعتبارات   ت-1  24

     درصد  نسبت درآمد اختصاصی به کل اعتبارات   ت-2  25

      تعداد  ...تعداد پروژه هاي در دست اقدام  وزارت مسکن و  ت-3  26

لـی و  تعداد پروژه هاي در دسـت اقـدام در سـطح دانشـگاه از محـل ردیفهـاي م         ت-4  27

  استانی

      تعداد

      تعداد   تعداد پروژه هاي در دست اقدام در سطح دانشگاه از محل درآمد اختصاصی   ت-5  28

      نفر  تعداد بازنشستگان هیأت علمی   ت-6  29

      نفر  تعداد بازنشستگان غیر هیأت علمی  ت-7  30

      درصد  )هیأت علمی و غیر هیأت علمی(نسبت مقاله به پژوهشگر   پ  -1  31

پژوهشی –مقاالت چاپ شده در مجالت اندیکس شده داخلی به کل مقاالت علمی  کل نسبت  پ  -2  32
  داخلی

     درصد

–اندیکس شده بین المللی به کل مقاالت علمـی  شده در مجالت چاپ مقاالت نسبت   1پ  -3  33
  پژوهشی بین المللی ارائه شده 

     درصد

و کنگـره هـاي بـین المللـی      هاي خارج ازکشـور  کنگرهمقاالت ارائه شده در نسبت   پ  -4  34

  )غیرهیأت علمی –هیأت علمی (داخل کشور به تعداد پژوهشگر 
      درصد

هیـأت  (پژوهشـگر  تعـداد  در کنگره هاي داخـل کشـور بـه   مقاالت ارائه شده نسبت   پ  -5  35

  )غیرهیأت علمی –علمی 
     درصد

ارکت دارندبـه کـل طرحهـاي    نسبت طرحهاي پژوهشی که دانشـجویان در آن مشـ    پ  -7  36

  پژوهشی 
     درصد

     درصد  نسبت دانشجویانی که در طرحهاي پژوهشی شرکت دارند به کل دانشجویان  پ  -8  37

     درصد  نسبت اعتبار پژوهشی به کل اعتبار دانشگاه   پ  -9  38

     درصد  پژوهشی به تعداد اعضاي هیأت علمی  -نسبت کل مقاالت علمی  پ  -11  39

نسبت اعتبارات جذب شده از خارج دانشگاه براي پژوهش به کل بودجه پژوهشـی      پ-12  40

  دانشگاه 
     درصد

      خانه   تعداد خانه هاي بهداشت فعال   س  -1  41

      خانه   تعداد کل خانه اي بهداشت   س  -2  42

      درصد  درصد پوشش جمعیت روستایی توسط خانه هاي بهداشت  س  -3  43

      درهزار تولد زنده  گ ومیر نوزادانمیزان مر  س  -4  44

      مورد  تعداد مرگ مادران باردار به علل عوارض حاملگی و زایمان   س  -5  45

      درصد  نسبت استفاده از روشهاي مدرن پیشگیري از بارداري    س  -6  46

      درصد   گرم هنگام تولد 2500نسبت نوزادان با وزن کمتر از   س  -7  47

      درصد  در مناطق روستایی به آب آشامیدنی سالم خانوار سی نسبت دستر  س  -8  48

      درصد  نسبت شاغلین تحت پوشش در معرض خطر حداقل یک عامل زیان آور   س  -9  49

به هزارنفر   نسبت پزشک در منطقه به جمعیت  س  -10  50
  جمعیت

    

به هزارنفر    در منطقه به جمعیتنسبت دندانپزشکان   س  -11  51

  جمعیت
    

     درصد  نسبت دهگردشی به تعداد پزشک   س  -12  52

                                                        
  .مد نظر می باشدISIو مقاالت   Pubmed ،Medlineمقاالت چاپ شده در  ١
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      تعداد   درمانی مجري برنامه در سال  –تعداد پزشک خانواده به ازاي هر مرکز بهداشتی   س  -13  53

      درصد  درمانی مجري برنامه پزشک خانواده  –مراکز بهداشتی درصد   س  -14  54

      درصد  درصد جمعیت شهري تحت پوشش پزشک خانواده به کل جمعیت   س  -15  55

     درصد  درصد جمعیت داراي دفترچه بیمه روستایی تحت پوشش برنامه به کل جمعیت   س  -16  56

      درصد  ضریب اشغال تخت  س  -17  57

ــه  در منطقه تحت پوشش ) اندکس تخت فعال(نسبت تخت فعال به جمعیت   س  -18  58 ــزار بـ ــر هـ   نفـ

  جمعیت
    

ــه  در منطقه تحت پوشش ) اندکس تخت ثابت(نسبت تخت ثابت به جمعیت   س  -19  59 ــزار بـ ــر هـ   نفـ

  جمعیت

    

نفـــر بـــه ازاي     سرانه نیروي انسانی  به تخت فعال در بیمارستانهاي تابعه   س  -20  60

  تخت
    

نفـــر بـــه ازاي     ه سرانه نیروي انسانی پیراپزشک به تخت فعال در بیمارستانهاي تابع  س  -21  61

  تخت 

    

نفـــر بـــه ازاي     به تخت فعال در بیمارستانهاي تابعه  ) شرکتی(سرانه نیروي انسانی   س  -22  62

  تخت 
    

      روز   )با احتساب بیماران بستري در اورژانس(هاي تابعه   متوسط اقامت در بیمارستان  س  -23  63

      ریال  سرانه درآمد تخت فعال بیمارستانی   س -24  64

      ریال   سرانه هزینه تخت فعال بیمارستانی  س -25  65

      درصد  نسبت بیماران غیر ایرانی و غیر افغانی پذیرش شده  س -26  66

  هزارنفر ده به   نسبت تخت روانی به جمعیت   س -27  67
  جمعیت

    

   هزارنفر ده به   نسبت تخت سوختگی به جمعیت   س-28  68
  جمعیت

    

  هزارنفر ده به  به جمعیت نسبت تخت ویژه   س-29  69
  جمعیت

    

  هزارنفر ده به  به جمعیت  NICUنسبت تخت ویژه   س-30  70
  جمعیت

    

      باب  تعداد پایگاه اورژانس شهري   س-31  71

     درصد و نسبت پایگاههاي جاده اي ایجاد شده به پیش بینی شده  س-32  72

      درصد شدهایجاد شده به پیش بینی نسبت پایگاههاي شهري و   س-33  73

     تعداد  میانگین اقالم دارویی در نسخ  د  -1  74

     درصد  درصد نسخ حاوي داروي آنتی بیوتیک  د  -2  75

     درصد  درصد نسخ حاوي داروي تزریقی  د  -3  76

     درصد  نسبت داروخانه هاي بازرسی شده به کل داروخانه هاي تحت پوشش    د  -4  77

     درصد  تاریخ گذشته در انبارهاي تحت نظر مستقیم معاونت غذا و دارومیزان ریالی داروهاي   د  -5  78

محصوالت خوراکی، آشامیدنی و مکملهـاي غـذایی در    PMSنسبت اجراي موفق   د  -6  79

  سطح عرضه
     درصد

     تعداد   ADRتعداد گزارشات ارسالی   د  -7  80

     درصد  یاز به ازاي ده هزار نفر جمعیت نسبت داروخانه هاي فعال به کل داروخانه هاي مورد ن  د  -8  81

  مربوط به حوزه آموزشی - آ

  مربوط به حوزه توسعه مدیریت  - ت

  مربوط به حوزه پژوهشی  - پ

  مربوط به حوزه سالمت - س

  مربوط به حوزه دارو غذا  - د
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  :آمار نیروي انسانی شاغل 

  

دانشکده به تفکیک درجه علمی و  /علمی دردانشگاه تعداد پرسنل شاغل غیر عضو هیئت :6جدول شماره 

  رابطه استخدامی 

  

  نوع استخدام 

  عنوان 

  رسمی و پیمانی

  )تعداد(

  و طرحی قراردادي

  )تعداد(

  شرکتی  سایر

  سال جاري  سال قبل  سالجاري  سال قبل  سالجاري  سال قبل  سالجاري  سال قبل

  

ک
ش

پز
  

                  فوق تخصص

                  متخصص

                  عمومی

  

نپ
دا

دن
ک

ش
ز

  

                  فوق تخصص

                  متخصص

                  عمومی

                 PhDیا  متخصص  داروساز

                  عمومی

ph.D                  

                  کارشناسی ارشد

                  کارشناس

                  کاردان

                  دیپلم

                  زیردیپلم

                  سایر
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دانشکده به تفکیک درجه علمی و  رابطه /شاغل دردانشگاهعلمی  تعداد اعضاي هیئت : 7دول شماره ج

  جارياستخدامی در سال 

  

  نوع استخدام 

  عنوان 

  رسمی و پیمانی

  )تعداد(

 Kضریب و ، طرحی   قراردادي

  )تعداد(

  سایر

  )تعداد( 

  سالجاري  سال قبل  سالجاري  سال قبل  سالجاري  سال قبل

  

ک
ش

پز
  

              فوق تخصص

              متخصص

              عمومی

  

ک
ش

پز
دان

دن
  

              فوق تخصص

              متخصص

              عمومی

             PhDیا متخصص  داروساز

              عمومی

ph.D              

              کارشناسی ارشد

              کارشناس 

  

  جاريدانشکده در سال /علمی دانشگاه هرم اعضاي هیئت  :8جدول شماره 

  

  

  عنوان

  

  

  تعداد 

درصد به کل اعضاي 

  علمیهیأت 

      استاد 

      دانشیار

      استادیار

      مربی

      مربی آموزشی 
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  :طبق جدول زیر آورده شودنام و تعداد دانشکده هاي  تابعه و سایر اطالعات مربوطه 

هـا   تعـداد دانشـکده   جمـع آنهـا در سـتون مربوطـه آورده شـده و در قسـمت مالحظـات       به  آمار مربوطوجود داشته باشد چند تا در صورتیکه از یک دانشکده (

  .)ذکرگردد
  

   جاريدر سال  هزینه ايتعداد دانشکده هاي تابعه به تفکیک تعداد اعضاي هیئت علمی ، دانشجو ، کارکنان و اعتبار :   9 جدول شماره

  )ارقام اعتباري به میلیون ریال(                              

کنان تعداد کار  تعداد دانشجو  تعداد اعضاي هیئت علمی  نام دانشکده  ردیف

  هیات علمی

  **مالحظات  هزینه اياعتبار   *نیروهاي شرکتی

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

  نیروهاي شرکتی شاغل در خوابگاهها ،  سلف سرویس مرکزي وسایر واحدها در جدول فوق منظور * 

  .شود

  .گردد ذکرکه نیاز به توضیحی باشد در قسمت مالحظات در صورتی**
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  :عتبارات دانشگاه ا

  .ابتداي سال ضمیمه شود بودجه اي تنظیم و تصویب شده در جدول 

******************************************  

  

  : تهیه گزارشپروژه هاي عمرانی بهره برداري شده در سال :  10جدول شماره 

مورد بهره برداري قرار گرفته در جدول زیر نشان داده  سال جاريدانشکده که در / انشگاههاي د هلیست پروژ

  .شود

  )ارقام به میلیون ریال( 

ف 
دی

ر
  

زیربنا به   هزینه   عنوان پروژه 

  مترمربع

سال شروع 

  پروژه

  محل اعتبار

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

یـا تلفیقـی از    در این ستون محل اعتبار به تفکیک ملی، استانی، اهدائی ، خیریه و کمک هاي مردمی یا مسئولین* 

  . با ذکر نوع درج گردد چند موضوع



١٠ 
  

  

  :و پژوهشی  مراکز تحقیقاتی

  

هاي تحقیقاتی و تعـداد مقـاالت    به تفکیک مرکز و وضعیت طرحپژوهشگاهها ) م از مستقل یا وابستهاع( اعتبار مراکز تحقیقاتی  : 11جدول شماره 

   تهیه گزارشها در سال  چاپ شده و چگونگی استفاده از نتایج طرح

  )ارقام به میلیون ریال( 

  

  

  نام مرکز 

  

  اعتبار مرکز

  

  هاي تحقیقاتی طرح

  

  

  در سالجاري  تعداد مقاالت چاپ شده

  

 ات هزینه شدهاعتبار

  سالجاري تا زمان گزارش

  تحقیقاتی

  یا پژوهشگاه

اعتبار 

مصوب 

برنامه 

  مربوطه

اعتبار 

اختصاص 

یافته از 

جمع 

برنامه هاي 

دیگر 

  دانشگاه 

کمک از 

سایر 

منابع داخل 

کشور و 

خارج 

  گاهدانش

منابع کمک از 

  خارج  کشور

هاي    تعدادطرح

  تحقیقاتی مصوب

  90 -89سال  

هاي  طرح

  اتی تحقیق

در حال 

در  اجرا

  سالجاري

هاي  تعداد طرح

تحقیقاتی 

در  یافته پایان

  سال جاري 

  

 هاي  تعداد طرح

کاربردي پایان یافته 

  در سال آتی

89-90  

    مجالت خارجی   مجالت داخلی

پشتیبانی 

  تحقیقات

  

خود 

پروژه هاي 

  تحقیقاتی

اندکس 

  شده

اندکس 

  نشده

اندکس 

  شده

اندکس 

  نشده

                            

  

  

  

  

  

  

  


