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  ١٣٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                           سالنامه آماري

    :تهیه وتنظیم  

  وجیهه رحمانیان،میتراقسوريواحدآمارواطالع رسانی دانشگاه : 

خانمها(مریم مصلی نژاد،مهندس ماندانا زارع،مریم کارگر،ندا با تشکر از رابطین آماري: 

  اعظمی،پوران زاهد نیا، زهرا کوهمال)

  منصور تفویضیمهندس و با تشکر از طراح جلد: آقاي 
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  باتشکروقدردانی از:

  رئیس  محترم دانشگاهرحیم رئوفی  دکتر

  دکتر محمد رادمهر معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

  معاون محترم آموزشی دانشگاهمحمد صادق صنیع دکتر

  معاون محترم دانشجویی وفرهنگی دانشگاهحجت االسالم  زین العابدین دست داده 

  محترم  پژوهش وفناوري دانشگاهدکترکاوس صلح جو معاون 

  دکترابوالفضل نیکوسیرمعاون محترم غذاودارو دانشگاه

  معاون محترم درمان دانشگاهرضا صحرائی دکتر

  معاون محترم بهداشتی دانشگاهکرامت اله رحمانیان دکتر
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان

  ٤  ..................................................  منابع و تیریمد توسعه معاونت و استیر حوزه

    .........................................................................................یآموزش معاونت

    ...........................................................................  ییدانشجو یفرهنگ معاونت

    .............................................................................  يفناور و یپژوهش معاونت

    ............................................................................................درمان معاونت

    .............................................................................................  115 اورژانس

    ......................................................................................  دارو و غذا معاونت

    .........................................................................................  یبهداشت معاونت
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 معاونت توسعه مدیریت و منابع
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  اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات 

  تعدادشکایات واصله  به  دفتررسیدگی به شکایاتنمودارمقایسه 

 

 

 

 

  

88

44 41

27
33

1390سال  1391سال  1392سال  1393سال  1394سال 

حوزه  جمع کل
 ریاست

غذا و 
 دارو

اداري  شیآموز دانشجویی
و 
 مالی

 1394تعداد شکایات واصله به تفکیک مبدا و موضوع سال   درمان بهداشت

 شکایات ارجاع شده از دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 1 0 0 0 0 0 0 1

 شکایات ارجاع شده از سوي ریاست دانشگاه  0 2 0 0 0 0 0 2

 اداره بازرسیتحویل با مراجع مستقیم به  13 7  6 1 0 1 0 28

 ارجاع شده از دستگاه هاي ناظر برون سازمانی 0 0 0 0 0 0 0 0

 ارجاع شده از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی 0 0 0 0 0 0 0 0

 ارجاع شده از سایر مراجع 1 0 1 0 0 0 0 2

 جمع 15 9 7 1 0 1 0 33
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  امورحقوقی دانشگاه

تعداد کل پرونده هاي   پرونده هاي اجرائی  پرونده هاي مختومه  نوع پرونده

  کل  حقوقی  کیفري  کل  حقوقی  کیفري  سال  مطروحه

  48  31  6  25  17  13  4  1393سال 

  32  11  9  2  21  9  12  1394سال 

  

 امورحقوقی نمودارمقایسه عملکرد
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  1394سال کمیته رفاهی دانشگاه 

  مبلغ  تعداد  شرح 
  ریال 000/000/261/8  نفر 488  اعطاي وام قرض الحسنه به کارمندان

  ریال 000/000/400/2  نفر 163  اعطاي وام قرض الحسنه به بازنشستگان
  ریال  000/000/42  نفر 8  پرداخت کمک هزینه درمانی ، ضروري به کارکنان وبازنشستگان

  ریال000/000/800/1  نفر 8  کمک هزینه رهن منازل جهت متخصصین
  ریال 000/000/160/8    پرداخت حق مسکن کارکنان دانشگاه

پرداخت: بن رمضانیه ،بن عیدانه کارکنان وبازنشستگان،کارت هدیه به مناسبت روزهاي 
  علمیمختلف، هدیه به فرزندان ممتاز پرسنل،حق سفر کارکنان واعضاء هیات 

  ریال 000/390/082/9  -

  ریال000/000/882/4    برگزاري اردو جهت کارکنان معاونتهاي مختلف دانشگاه
  ریال 000/000/34    عدد وتوزیع آن بصورت رایگان 5000خرید بلیط سینما به تعداد 

  ریال  000/000/55    ضیافت شام بازنشستگان درمجتمع رفاهی سالمت

  حسابداري و دادن تغییرات حقوقی مربوط به وامهاي دریافتی ازصندوق رفاهی وثبت آن بصورت ماهیانهصدورچک ، تنطیم اسناد 
  ماهه 30برگزاري نمایشگاه فرش توسط آقاي پرنیان وفروش فرش درقالب اقساط 
  انعقاد قرارداد با فروشگاه دنیاي چینی جهت خرید چینی آالت بصورت اقساطی

  سامسونگ هوشیار جهت خرید بصورت اقساطی باپرداخت وام خریدکاال انعقاد قرارداد با فروشگاه
  انعقاد قرارداد با فروشگاه دنیاي حرکت جهت خرید اقساطی دوچرخه

  انعقاد قرارداد بافروشگاه کامپیوتر همشهري جهت خرید نقد واقساط کامپیوتر ولپ تاپ و...
  واقساط موبایلرایزنی با فروشگاه موبایل چشم انداز جهت خرید نقد 

  %15رایزنی با کارواش آبگرم پارسیان جهت تخفیف پرسنلی تا 
  تهیه پیش نویس قرارداد بیمه تکمیلی وپیگیري پرداخت خسارتهاي درمان

  و کمکهاي معیشتی اعطایی به کارکنان دانشگاه   تعداد وامها

  

437
477 464

643 659

1390سال 1391سال  1392سال  1393سال  1394سال 

نفر



 

www.jums.ac.ir 

٨ 

 مدیریت توسعه سرمایه انسانی

(رسمی وپیمانی)به تفکیک  انشگاهخروجی د کارکنان   

 جمع فوت  اخراج وانصراف انتقالی بازنشسته 	
1390سال  27 18 4 2 51 
1391سال  26 7 12 1 46 
1392سال   27 20 6 2 55 
1393سال   11 11 8 2 32 
4139سال   24 17 2 2 45 

 229 9 32 73 115 جمع
  کارکنان ورودي دانشگاه 

  هیئت علمی	  کارکنان(رسمی وپیمانی) سال
  1  0  1390سال
  5  87  1391سال
  23  3  1392سال 
  5  16  1393سال 
  0  2  1394سال 

  34  106  جمع
  

  1394سال   1393سال   1392سال  عنوان
  4690  5673  5932  صدوراحکام کارگزینی

  105  216  300  تشکیل پرونده امورگزینش استخدامی
  29  48  30  تعدادپرونده هاي مطرح شده درنقل وانتقاالت

  179  128  170  مشمولین طرحجذب 
  4  4  5  استردادبیمه عمرمتوفیان دانشگاه

  60  56  74  پرداخت کمک هزینه فوت وازدواج
  96  64  75  صدور وابطال دفترچه بیمه
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  مودار کارکنان ورودي وخروجی دانشگاه(رسمی وپیمانی  ) ن

 

 

  نمودارمجوزهاي استخدامی تخصیص داده شده به دانشگاه
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  1394توزیع فراوانی پرسنل شاغل دردانشگاه  درسال 

  .ه است.ودر جمع کل فقط سه نفر در نظر گرفته شدبوده *سه نفر از پزشکان متخصص در هر دو بیمارستان پیمانیه ومطهري شاغل   

فراوانی پرسنل شاغل دردانشگاه  نمودار

  

  

رسمی
32%

پیمانی
7%

شبه پیمانی
19%

اطرحی ،پیام آوروظریب ک
15%

4تبصره 
18%

شرکتی
4%

سایر
5%

  
  استخدامنوع 
  رسمی  محل خدمت

پیام آور طرحی   3تبصره   پیمانی  
  4تبصره  kوضریب 

  سایر  شرکتی

  جمع

  138  (راننده)5  -  43  1  50  5  34  معاونت آموزشی
ماماي  47پزشک و 7(76  5  54  61  46  15  232  معاونت بهداشتی

  راننده)22پزشک خانواده و
489  

معاونت توسعه وحوزه 
  ریاست

  125  (راننده)8  -  23  0  49  1  44

  24  (پزشک عمومی)1  -  4  4  3  4  8  ستادمعاونت درمان
  100  0  -  8  14  43  3  32  اورژانس

پزشک متخصص 3(و7  37  124  95  90  45  147  بیمارستان پیمانیه
  راننده)4و

545  

پزشک متخصص و 8(14  11  119  111  107  33  171  بیمارستان مطهري
  راننده)6

566  

پزشک 1متخصص،  1(3  32  7  31  8  39  4  بیمارستان خفر
  عمومی ویک راننده)

124  

  58  0  -  14   7  22  2  13  معاونت غذاودارو
  10  0  0  0  0  0  2  8  ماموربه خدمت

  *2176  *111  85  396  324  418  149  693  جمع کل
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  شاغل دردانشگاه  توزیع فراوانی پرسنل 

  

  مدرك
  

  محل خدمت

  دکترا

فوق 
فوق   لیسانس  لیسانس

  جمع  زیردیپلم  دیپلم  دیپلم

ص
خص

مت
ک   

پزش
می

عمو
ان   

دند ک
پزش

ساز  
دارو

  

  
  رسمی

  419  31  38  82  230  19  4  2  12  1  زن

  274  19  60  37  107  17  2  4  23  5  مرد
  

  پیمانی
  120  0  10  10  98  2  0  0  0  0  زن

  29  1  7  8  9  1  1  0  0  2  مرد

  
  شبه پیمانی

  219  0  21  34  155  8  0  0  1  0  زن

  199  0  39  72  81  5  1  0  *1  0  مرد

پیام آورطرحی  
 Kوضریب 

  243  0  0  4  191  8  4  1  21  14  زن

  81  0  0  12  46  0  0  2  7  14  مرد
  

  4تبصره 
  117  66  51  0  0  0  0  0  0  0  زن

  279  134  145  0  0  0  0  0  0  0  مرد

  
  شرکتی

  53  3  7  1  42  0  0  0  0  0  زن

  32  1  25  2  4            مرد

  سایر
  (قراردادي)

  49  0  0  37  10  0  0  0  2  0  زن

  62  5  39  1  1  0  0  0  7  9  مرد

  
  جمع

  1220  100  127  168  726  37  8  3  36  15  زن

  956  160  315  132  248  23  4  6  38  30  مرد
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  1394ل در دانشگاه به تفکیک جنسیت سالنمودار فراوانی کل پرسنل شاغ

  

  

56%

44%

زن مرد

  جنسیت
  نوع استخدام

  جمع  مرد  زن

  693  274  419  رسمی
  149  29  120  پیمانی

  418  199  219  پیمانیشبه 
  324  81  243 وپیام آور kطرحی وضریب

  396  279  117  4تبصره 
  85  32  53  شرکتی
ماما ودو پزشک  47(49  سایر

  خانواده)
  111  راننده) 46پزشک و 16(62

  2176  956  1220  جمع
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  شاغل در دانشگاهروندافزایش پرسنل 

  سال
  1392  1391  1390  نوع استخدام

  

1393    
1394  

  842  865  864  832  867  رسمی وپیمانی

  418  427  452  430  386  شبه پیمانی
  916  842  762  737  696  سایر
  2176  2134  2078  1999  1949  جمع

  

  افزایش پرسنل شاغل در دانشگاه  نمودارروند
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2176
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  1394دردانشگاه سال  پزشکان متخصص وفوق تخصص  شاغل

  جمع  زن  مرد  نوع تخصص

  8 6  2 داخلی

  4 3  1 قلب

  4 1  3 عفونی

  5 1  4  اطفال

  1 1  0 بیماریهاي کودکان

  1 0  1 هماتولوژي وسرطان اطفال

  1  1  0  نفرولوژي اطفال

  3 1  2 روانپزشکی

  6 0  6 بیهوشی

  6 2  4 پرتونگاري

  5 1  4 آسیب شناسی

  4 1  3 پوست وآمیزشی

  5 1  4 جراحی عمومی

  3 0  3 ارولوژي

  4 1  3 ارتوپدي

  2  0  2  توانبخشی
  1 0  1 جراح مغزواعصاب
  3 2  1 داخلی مغزواعصاب

  3 1  2 گوش ، حلق وبینی

  10 10  0  زنان وزایمان

  3 0  3 چشم

  2 0  2 گوارش بالغین

  1  1  0  نفرولوژي

  2 0  2 پزشکی اجتماعی

  1 0  1 فوق تخصص درد

  1  1  0  غدد بزرگسال

  5  1  4  طب اورژانس

  94  36  58  جمع
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  1394پیراپزشکان شاغل دردانشگاه  برحسب رشته هاي شغلی (شامل رسمی ، پیمانی و... ) سال 

 زن مرد رشته وتخصص

 11 2 کارشناس امورروانی 

 1 0 کارشناس بینائی سنجی 

 0 0 کارشناس  شنوائی سنجی 

 1 0 بهداشت کاردهان ودندان 

 شرکتی)38(388 77 پرستارلیسانس وباالتر

 (یکی شرکتی)5 1 پرستارفوق دیپلم 

 نفر پزشک خانواده)10(107  0 مامالیسانس وباالتر

  پزشک خانواده) 37(64  0  ماما کاردان 
 3 شرکتی)4(28 بهیار

 0 1 کمک بهیار(بهدار)

 76 35 بهورز

 0 0 بهداشتیار

  شرکتی)2(20 4 کارشناس  هوشبري  
 14 1 کاردان وتکنسین هوشبري  

  شرکتی)2(14 8 کارشناس اتاق عمل 
 23 8 کاردان وتکنسین اتاق عمل 

 2 24 کارشناس  امورفوریتهاي پزشکی 

 0 52 کاردان امورفوریتهاي پزشکی

 2 0 کارشناس امورتوانبخشی 

 12 شرکتی)2(14 کارشناس بهداشت محیط

  3  شرکتی)2(7 کاردان وتکنسین بهداشت محیط   
 1 0 کارشناس حشره شناسی ومبارزه با ناقلین 
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  1394سال پیراپزشکان شاغل دردانشگاه  برحسب رشته هاي شغلی (شامل رسمی ، پیمانی و... ) 

  

 زن مرد رشته وتخصص

 2 16 کارشناس  مبارزه با بیماریها 

 0 14 بیماریهاکاردان وتکنسین مبارزه با 

 7 3 کارشناس بهداشت حرفه اي 

 1 2 کاردان بهداشت حرفه اي

 0 0 مربی خدمات بهداشتی 

 8 1 کارشناس برنامه وخدمات غذائی (کارشناس تغذیه)

 0 0 کاردان وتکنسین برنامه وخدمات غذائی

 1 2 کارشناس موادخوردنی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی 

 0 0 موادخوردنی آشامیدنی آرایشی وبهداشتیکاردان وتکنسین 

 20 10 کارشناس رادیولوژي

 2 5 کاردان وتکنسین رادیولوژي

 47 29 کارشناس آزمایشگاه 

 8 11 کاردان وتکنسین آزمایشگاه

 5 1 کارشناس اموربیمارستانها 

 1 0 مددکاربهداشتی درمانی 

 25 13 مسئول پذیرش ومدارك پزشکی 

 0 0 فناوري اطالعات سالمتکارشناس 

 22 1 کارشناس  بهداشت خانواده 

 23  کاردان وتکنسین بهداشت خانواده

  1 2  پژوهشگر سالمت
  1  0  تکنسین بررسی سموم

  1  0  تکنسین اموردارویی

 جمع کل
372 923 

1295  
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  و..)دانشگاه علوم پزشکی جهرم  kتعداداعضاء هیئت علمی(رسمی،پیمانی،طرحی،ضریب

 تعداد  سال

1390  81  
1391  85  
1392  98 

1393  99  
1394  110  

 

  نمودارروندتغییرات تعداداعضاي هیئت علمی دانشگاه 

  
  نکته قابل توجه روندصعودي نمودارمی باشد.
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  ) دانشگاه k(رسمی،پیمانی ،متعهدخدمت ،طرحی وضریباعضاي هیئت علمی 

  1394سال   1393سال   1392سال  شرح

  110  99 98 جمع هیئت علمی
  1  1 1 استاد

  7  6 4 دانشیار
  64  51 54 استادیار

  38  41 39 مربی
  

  1394)دانشگاه  kضریبنموداراعضاي هیئت علمی (رسمی،پیمانی ،متعهدخدمت ،طرحی و
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  شاغل دردانشگاه  هیئت علمیتعداداعضاء 

 می باشد. 7قرارداد تبصره  

  جمع کارشناس ارشد  PHD پزشک متخصص وفوق تخصص

زن                   مردزن                   مرد  زن  مرد  زن  مرد

29  21  15  7  20  18  62  48  

  

  

   

  مرتبه علمی        
  نوع استخدام

  جمع کل  مربی  استادیار  دانشیار  استاد

  27  3  16  7  1  رسمی

  51  29  22  0  0  پیمانی

  24      0  24  0  0  متعهدخدمت

  6  6  0  0  0  طرحی

  1  0  1  0  0  سرباز

  1  0  1  0  0  سایر

  110  38  64  7  1  جمع کل
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  مقایسه تعداداعضاي هیئت علمی دانشگاه 

  سال
  1392سال   1391سال  1390سال  نوع استخدام

  

  1393سال 
  

  1394سال 

  78  79  78  58  56  رسمی وپیمانی
  32  20  20  27  25 وسرباز kطرحی وضریب  

  110  99  98   85  81  جمع

 

  1394نمودارتعداد کل اعضاي هیئت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت 

  

1394نمودارتعداد کل اعضاي هیئت علمی دانشگاه سال 

  

  

44%56%

زن

مرد

استاد
1%

دانشیار
6%

استادیار
53%

مربی
40%

استاد دانشیار استادیار مربی
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  1394) دانشگاه سالkاسامی اعضاي هیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب
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استخدامنوع  رد نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی 

 یف
 1 فاطمه امام قرشی فوق تخصص نفرولوژي اطفال استاد رسمی
 2 رضا اینالو دکتري تخصصی ارولوژي استادیار پیمانی

 

 
 3 حسین حکیم الهی دکتري تخصصی ارولوژي استادیار

 4 وحید مقرب دکتري تخصصی اطفال استادیار رسمی
 5 احسان رحمانیان کوشککی دکتري تخصصی اطفال استادیار پیمانی
 6 حسن رضانژاد pHDدکتري تخصصی  انگل شناسی پزشکی استادیار پیمانی
 7 کاوس صلح جو pHDدکتري تخصصی  انگل شناسی پزشکی استادیار پیمانی
 8 فرهنگ هوشمند دکتري تخصصی آسیب شناسی بالینی وتشریحی استادیار پیمانی
 9 هادي رضائی یزدي pHDدکتري تخصصی  باکتري شناسی استادیار سرباز
 10 لیلی مصلی نژاد pHDدکتري تخصصی  برنامه ریزي آموزشی دانشیار رسمی
 11 کاوس اشراقیان فوق تخصص گوارش کبد وبالغین استادیار پیمانی
 12 فاطمه افتخاریان دکتري تخصصی بیماریهاي داخلی استادیار پیمانی
 13 رحیم رئوفی جهرمی دکتري تخصصی بیماریهاي عفونی وگرمسیري دانشیار رسمی

زینب  فتاح جهرمی دکتري تخصصی بیماریهاي قلب و عروق استادیار پیمانی
 14 السادات

 15 عالیه میرزائی فوق تخصص بیماریهاي کودکان استادیار متعهدخدمت
 16 احمد رستگاریان دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی

محمدصا صنیع جهرمی دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی
 17 دق

 18 حسن ضابطیان دکتري تخصصی بیهوشی استادیار رسمی

محمد  دم شناس دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی
 19 حسن

 20 رضا صحرائی دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی
 21 مسعود قانعی جهرمی دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی
 22 محمد رادمهر فلوشیپ بیهوشی (درد) استادیار رسمی

سید  مناقب دکتري تخصصی پزشکی اجتماعی استادیار پیمانی
 23 اسماعیل

 24 رضا ثابت دکتري تخصصی توانبخشی استادیار پیمانی
 25 مرضیه حق بین دکتري تخصصی جراحی استادیار رسمی
 26 مجتبی قائدي دکتري تخصصی جراحی استادیار پیمانی
 27 عبدالعلی سپید کار دکتري تخصصی جراحی استادیار رسمی

 28 ملیحه حاجیانی قطب آبادي pHDدکتري تخصصی  بیوشیمی استادیار متعهد خدمت
 29 اباذر روستا زاده میانده pHDدکتري تخصصی  بیوشیمی استادیار متعهد خدمت

 30 خاطره دهقانی دکتري تخصصی بیماریهاي قلب و عروق استادیار متعهد خدمت

 31 فائزه صادقیان دکتري تخصصی داخلی استادیار متعهد خدمت
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رد نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی نوع استخدام
 یف

حسین  رستمی پور فرد دکتري تخصصی داخلی استادیار متعهد خدمت
 32 علی

خدمتمتعهد   33 اقدس شادمهر دکتري تخصصی بیماریهاي قلب و عروق استادیار 
 34 معصومه پورمختاري دکتري تخصصی ارتوپدي استادیار متعهد خدمت

 35 محسن فاصله جهرمی pHDدکتري تخصصی  پرستاري استادیار رسمی
 36 طاهر یزدچی نژاد دکتري تخصصی چشم پزشکی استادیار رسمی

سمیه  طالب نیاي جهرمی دکتري تخصصی رادیولوژي استادیار پیمانی
 37 السادات

 38 مهشید البرزي دکتري تخصصی زنان وزایمان استادیار پیمانی
 39 علیرضا یوسفی دکتري تخصصی جراحی کلیه ومجاري ادراري استادیار پیمانی
 40 فریده مقرب دکتري تخصصی زنان وزایمان استادیار پیمانی
تشریحی علوم دانشیار رسمی  41 محمد پور احمدي pHDدکتري تخصصی  
 42 حسنعلی عابدي pHDدکتري تخصصی  فیزیولوژي استادیار رسمی
 43 دانش جوشقانی pHDدکتري تخصصی  فیزیولوژي استادیار رسمی

محمدح مدبر pHDدکتري تخصصی  قرآن و متون اسالمی استادیار رسمی
 44 سین

4تحصیالت حوزه اي سطح  کالم اسالمی استادیار رسمی  45 لطف اله دژکام 

محمد  ثامنی pHDدکتري تخصصی  زبان انگلیسی استادیار پیمانی
 46 هادي

 47 ژیال رحمانیان دکتري تخصصی داخلی استادیار متعهد خدمت

محمدیع راجپوت فوق تخصص گوارش کبد و بالغین استادیار رسمی
 48 قوب

شناسی(ایمونولوژي)انگل  دانشیار رسمی محمد  دوامی pHDدکتري تخصصی  
 49 حسن

 50 محمد شجاعی دکتري تخصصی بیماریهاي قلب وعروق دانشیار رسمی

کرامت  رحمانیان دکتري تخصصی پزشکی اجتماعی دانشیار رسمی
 51 اله

 52 حجت اله کریمی جشنی pHDدکتري تخصصی  علوم تشریحی دانشیار رسمی
 53 عبدالرضا ستوده جهرمی کارشناسی ارشد ایمنولوژي مربی پیمانی
 54 شیوا بیگی زاده کارشناسی ارشد آمار مربی پیمانی

 55 اعظم نامدار کارشناسی ارشد آموزش بهداشت مربی پیمانی
 56 سعید سبحانیان کارشناسی ارشد آموزش پرستاري گرایش بهداشت مربی رسمی
ارشدکارشناسی  آموزش پزشکی مربی رسمی  57 صدیقه نجفی پور 

 ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی نوع استخدام
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 58 جمیله صارمی نوري کارشناسی ارشد بافت شناسی مربی پیمانی
 59 رحیم پندار کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی
 60 نحله پرندآور کارشناسی ارشد مامایی مربی پیمانی

بادیه پیماي  کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی
 61 زهره جهرمی

 62 ابراهیم شاهسونی کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربی پیمانی
 63 سارا مقدم کارشناسی ارشد پرستاري مربی طرحی
 64 شهره جوادپور کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی
یارجهرمیکریم  کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی  65 مهدي 

مدیریت خدمات بهداشتی  مربی پیمانی
 66 یاسر ساریخانی کارشناسی ارشد درمانی

 67 فاطمه رضائی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژِي مربی پیمانی
 68 مهدي دست پاك کارشناسی ارشد زبان انگلیسی مربی پیمانی
 69 حامد میر کارشناسی ارشد بیوشیمی مربی پیمانی
 70 معصومه سنائی جهرمی کارشناسی ارشد علوم تشریحی مربی پیمانی
 71 مرضیه زمانی کارشناسی ارشد علوم تغذیه مربی پیمانی

 72 صفر زارعی کارشناسی ارشد فیزیولوژي مربی رسمی

 73 افسانه رنجبر کارشناسی ارشد فیزیولوژي مربی رسمی

 74 اکبر کاظمی کارشناسی ارشد میکروب شناسی  پیمانی

 75 مجید کوثري کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی مربی پیمانی

محمد  عبدي کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی
 76 هاشم

محمد  منتصري کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی
 77 علی

شهسواري  کارشناسی ارشد پرستاري مربی رسمی
 78 سارا اصفهانی

تحصیلی مدرك رشته تحصیلی مرتبه علمی نوع استخدام  ردیف نام نام خانوادگی 
 79 محسن حجت کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی
 80 بالل ارمند کارشناسی ارشد انگل شناسی مربی طرحی

پرستاري گرایش داخلی  استادیار رسمی
 81 رسول اسالمی اکبر کارشناسی ارشد وجراحی

 82 فاطمه قوي کارشناسی ارشد مامایی مربی پیمانی
 83 ساره عبدالهی فرد کارشناسی ارشد مامایی مربی پیمانی

 84 علی عباسی جهرمی کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ویژه مربی پیمانی

 85 مریم میرزائی کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

 86 فاطمه نسیمی کارشناسی ارشد پرستاري مربی طرحی
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پورغالمی  کارشناسی ارشد پرستاري مربی طرحی
 87 فرزاد جهرمی

 88 صفیه جمالی کارشناسی ارشد مامایی مربی پیمانی

 89 راضیه پرنیان کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

 90 وحید سعادتمند کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

7تبصره   91 راحیل حق جو جهرمی pHDدکتري تخصصی  بافت شناسی استادیار 

 92 مجتبی زینی جهرمی کارشناسی ارشد پرستاري مربی طرحی
 93 مریم کریمی کارشناسی ارشد هماتولوژي مربی طرحی
 94 سودابه صادقی جهرمی دکتري تخصصی زنان وزایمان استادیار پیمانی
 95 پژمان حامدي اصل کارشناسی ارشد هماتولوژي مربی پیمانی

 96 فریدون کاووسی غربی pHDدکتري تخصصی  آناتومی استادیار متعهد خدمت
 97 نجمه صادقی pHDدکتري تخصصی  فیزیولوژي استادیار متعهد خدمت
 98 شکوفه آتش پور pHDدکتري تخصصی  فارماکولوژِي(سم شناسی) استادیار متعهد خدمت

 99 طیبه عزیزي دکتري تخصصی زنان وزایمان استادیار متعهد خدمت

واعصاببیماریهاي مغز  استادیار متعهد خدمت  100 مریم جاللی جهرمی دکتري تخصصی 

 101 آزاده خلیلی دکتري تخصصی زنان وزایمان استادیار متعهد خدمت

 102 زهرا مصلی نژاد دکتري تخصصی زنان وزایمان استادیار متعهد خدمت

 ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی نوع استخدام
 

 103 سلما آهی دکتري تخصصی غدد بزرگسال استادیار متعهد خدمت

 104 سیدپوریا استاد دکتري تخصصی رادیولوژي استادیار متعهد خدمت

 105 امین کریم زاده دکتري تخصصی پوست استادیار متعهد خدمت

 106 مهدي اسدي دکتري تخصصی طب اورژانس استادیار متعهد خدمت

 107 مهسا ترابی جهرمی دکتري تخصصی نفرولوژي استادیار متعهد خدمت

 108 الهام رحمانیان حقیقی دکتري تخصصی بیماریهاي اعصاب استادیار متعهد خدمت

 109 زهره چیت سازي دکتري تخصصی زنان وزایمان استادیار متعهد خدمت

 110 سارا متین دکتري تخصصی اطفال استادیار متعهد خدمت
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محل   نام پروژه ردیف
  اجرا

سال 
  شروع

مساحت زیر 
  بنا 

  (متر مربع)
پیشرفت 
فیزیکی 
  (درصد)

سال 
بهره 
  برداري

  مجري

  تختخوابی 240بیمارستان آموزشی   1
  
 

مسکن و  1396 45 25195  1387  جهرم
 شهرسازي

ساختمان اداري و بخش دیالیز بیمارستان   2
 خفر

 دانشگاه 1394 100 940  1392  خفر

 دانشگاه 1394 100 1200  1391  جهرم مرکز دیالیز (جنب بیمارستان مطهري)  3

 دانشگاه 1394 100 1360  1392  خاوران تختی خاوران 10مرکز بهداشتی درمانی   4

تختی  10احداث مرکز بهداشتی درمانی   5
 شبانه روزي کردیان

قطب 
  آباد

 دانشگاه 1395 70 1750  1391

تختی  10احداث مرکز بهداشتی درمانی   6
 سیمکان

 دانشگاه 1395 100 1070  1390  سیمکان

سازي بیمارستان حصار کشی و محوطه  7
 خفر

 دانشگاه 1394 55 38500  1392  خفر

 دانشگاه 1395 32 1200 1391  جهرم ساختمان آموزشی بیمارستان پیمانیه  8

تامین فضاي آموزشی و کمک آموزشی   9
 (محوطه سازي سایت دانشگاه)

 دانشگاه 1395 85 17500 1383  جهرم

 دانشگاه 1395 45 2100 1394  جهرم کلینیک ویژه بیمارستان پیمانیه  10

 دانشگاه 1396 35 7100 1394  جهرم احداث دانشکده پیراپزشکی جهرم  11

و ناباروري حکیم احداث مرکز باروري   12
 سلمان

 دانشگاه 1395 30 2700 1394  جهرم

احداث بلوك زایمانی بیمارستان استاد   13
 مطهري

 دانشگاه 1395 29 3500 1394  جهرم

 دانشگاه 1394 100 110 1393  آبسرد اي آبسردپایگاه اورژانس جاده  14

سه  اي تادونپایگاه اورژانس جاده  15
راهی 
  تادون

 دانشگاه 1394 100 110 1393

 دانشگاه 1394 100 85 1393  فشان خفر -خانه بهداشت فشان  16

 دانشگاه 1394 100 110 1393  جهرم خانه بهداشت محمد آباد  17

 دانشگاه 1395 100 300 1393  جهرم سالن نمایش شهید دانشپور  18

 دانشگاه 1395 100 1200 1388  جهرم استخر سر پوشیده سایت پردیس  19
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  بودجه ،برنامه ریزي وپایش عملکرد

  مبالغ به میلیون ریال                    1394سال  بخش بهداشت و درماناعتبارات  زارشگ                   

شماره 
 برنامه

عنوان 
  برنامه

محل 
  اعتبار

اعتبار 
کل   افزایش   مصوب

  مانده  هزینه  تخصیص/وصولی  اعتبارمصوب

3030
3 

خدمات 
 درمانی 

 هزینه اي 

152481 
56483 208964 

181233 146337 34896 

3031
4 

فوریتهاي 
 پزشکی 

 هزینه اي 

40000  
40000 

40441 39946 495 

3031
5 

سالمت 
 شهري 

 هزینه اي 

70000  
70000 

70875 68277 2598 

3031
6 

سالمت 
 روستایی

 هزینه اي 

75820  
75820 

75618 75565 53 

3032
4 

بیماران 
 نیازمند 

 هزینه اي 

2500  
2500 

2500 2490 10 

 جمع
  340801 هزینه اي 

56483 397284 370667 *332615 38052 

3031
1 

خدمات 
  اختصاصی دارویی

60000   

60000 

59769 59769 0 

3030
3 

خدمات 
 درمانی 

   812186  اختصاصی

812186 

661558 631878 29680 

3031
5 

سالمت 
 شهري

   50000  اختصاصی

50000 

34699 28529 6170 

3031
6 

سالمت 
 روستایی

 55000 65000  اختصاصی

120000 

110806 65739 45067 

 جمع 

 اختصاصی

987186 55000 
1042186 

866832 785915 80917 

 جمع کل 

هزینه اي 
و  

 اختصاصی

1327987 111483 1439470 1237499 1118530 118969 

  

  
  اعتبارات

  هزینه
  جمع  سایر هزینه ها  بند ومشمولین حقوق ومزایاي 

  *332615  13109      319506  عمومی هزینه اي
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  1394سال  بخش آموزشاعتبارات  گزارش

  مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                                                           

شماره 
 برنامه

اعتبار   محل اعتبار  عنوان برنامه
کل اعتبار   افزایش  مصوب

  مصوب
تخصیص/و

  مانده  هزینه  صولی

10506 
تحقیقات 
 دانشگاهی 

  6000  هزینه اي
6000 

3713 2513 1200 

30105 
فنی و حرفه 

 اي 
  500  هزینه اي

500 

100 0 100 

30106 
برنامه 

 کاردانی 
  2000  هزینه اي

2000 

2000 2000 0 

30107 
برنامه 

 کارشناسی 
  18000  هزینه اي

18000 

18000 18000 0 

30128 

برنامه 
کارشناسی 

 ارشد 
  هزینه اي

7931 
 

7931 

7931 7931 0 

30121 
دکتراي حرفه 

 اي 
 70000  هزینه اي

21135 91135 

87676 76199 11477 

30129 
فرهنگی 

 دانشجویی 
  7495  هزینه اي

7495 

2820 1195 1625 

30166 
رفاهی 

 دانشجویی
  8500  هزینه اي

8500 

8186 6486 1700 

 16102 114324* 130426 141561 21135 120426  هزینه اي جمع

30121 
دکتراي 
 2500  اختصاصی  حرفه اي

4000 6500 

 

6500 6500 0 

 0 6500 6500 6500 4000 2500  اختصاصی  جمع

 جمع کل
هزینه اي  
 16102 120824 136926  148061 25135  122926  واختصاصی

  

  
  اعتبارات

  هزینه
  جمع  سایر هزینه ها  حقوق ومزایاي مشمولین بند و

  *114324  12290  102034  عمومی هزینه اي
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  اداره تحول ونوسازي 

  1394طبقه بندي مشاغل درسال عملکرد 

 عملکرد تشکیالت 

 

 تعداد  فرایندها 
 1 تدوین نمودار تشکیالتی حوزه ستادي 

 2100 ثبت کلیه اطالعات پرسنلی در سامانه جامع تشکیالت 
 1 استخراج اطالعات تشکیالتی درخصوص ساماندهی نیروي انسانی 

 33 ارتقا پستهاي سازمانی 
 15 اعالم ردیف سازمانی 

 5 تشکیل جلسه با وزارت متبوع درخصوص تدوین تشکیالت تفصیلی ستادي 
 4 بروز رسانی تشکیالت تحت ویندوز 

 جامع وزارت بهداشت معادل سازي و بروز رسانی لینک سامانه تشکیالت و پرسنلی به تشکیالت 
500 

     تدوین تشکیالت مجازي

 تعداد  فرایندها 

 165 ارتقاء طبقه استحقاقی

 42 احتساب مدرك تحصیلی

 38 تغییر عنوان

 15 احتساب تجربه

 1 احتساب درصد جانبازي

 1 احتساب سنوات ارفاقی  بازنشستگی

 2 ایثارگرانتکمیل فرم تعیین مشخصات شغل و شاغل 

 48 تشکیل کمیته اجرایی طبقه بندي مشاغل

 202 ارتقاء رتبه مستخدمین 

 150 صدور  گواهی خدمت تجربی 

 1 اعطاي امتیازات ایثارگري 

 مورد 2 ارسال پیشنهادات  جهت رشته هاي جدید 

  44  تعداد جلسات طبقه بندي مشاغل 
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 برنامه تحول اداري 

 فرایندها تعداد
 تدوین برنامه عملیاتی واحد -
 ورود اطالعات به سامانه اتاق عملیات  -
  وروداطالعات شاخصهاي اختصاصی و عمومی به سامانه تسما  -
 برگزاري جلسات کمیسیون تحول اداري  10
 برگزاري جلسات کمیته هاي فرعی   25
 ا بالغ اعضاي کمیته تصدي گري مطابق با بخشنامه و ارسال گزارش به وزارت متبوع  -

 برگزاري دوره آموزشی مهارت هاي تخصصی ویژه مدیران  چهار دوره
 تکمیل فرمهاي تفاهم نامه تحول اداري و ارائه به استانداري  -
درصد  15اجراي برنامه اصالحات نظام اداري به میزان  -  

مورد 3  افزایش ارائه خدمات الکترونیکی فرایندها  
جلسه 4  تشکیل جلسات آمایش سرزمین  

 بررسی مستند سازي کارکنان جهت ارتقا به رتبه خبره وعالی   35
درصد 80  تهیه و تدوین اطالعات خام  برنامه نرم افزاري تجزیه و تحلیل شغل  
درصد 100  استقرار برنامه نرم افزاري بانک اطالعاتی مدیران  

 ارائه برنامه عملیاتی و اقدام ( تاشش)  -
 پایش برنامه تاشش  

 

 



 

www.jums.ac.ir 

٣١ 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم 1394فرم عملکرد حوزه آموزش و توانمندسازي منابع انسانی در سال  
              

 نتایج 

 تعداد

 سرانه آموزش به تفکیک رسته هاي شغلی  عنوان دوره

سرانه کل  تعداد دوره هاي
آموزش به 
تفکیک نوع 

 دوره

 عنوان دوره

 

آموزش 
 هدید

 حضوري الکترونیکی مشمولین
 

2651 

میزان 
ساعت دوره 
هاي برگزار 

 شده
254 2227 

توجیهی 
 بدوخدمت

 93 خدمات 44
آموزشی و 

 فرهنگی
 شغلی 66 351 12

 

23611 

تعداد 
شرکت 

کنندگان 
 دوره ها 

111 
کشاورزي و 

محیط 
 زیست

87 
اداري و 

 مالی
0 10 74 

آموزش 
 مدیران

 

2227 
تعداد کل 
 کارمندان 

13 2205 ICDL 

73 
فنی و 
 مهندسی

66 
امور 

 اجتماعی
1 15 8 

عمومی و 
  فرهنگی

171386 
نفرساعت 
 دوره ها 

109 
فن آوري 
 اطالعات

بهداشتی و  90
 مجموع 148 376 13  درمانی

 

میلیون 3960
 ریال

بودجه 
آموزشی 

  مصرف شده
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  دانشگاه اداره امور پشتیبانی و خدمات رفاهی

   1394سال  مهمترین فعالیت هاي انجام شده 

تبدیل فضاي سبز مجموعه پردیس دانشگاه از درختان پر مصرف به گیاهان و درختان کم مصرف با هدف کاهش  •
 )(پرسنل،آب،نگهداشتهزینه 

  پرسنلخودروهاي دولتی به خصوصی با هدف کاهش هزینه،افزایش کیفیت و رضایتمندي  تبدیل •

  .اصالح فرایند تهیه بلیط هواپیما،قطار،اتوبوس و ایاب و ذهاب مامور از مبدا تا مقصد و بالعکس •

با هدف ساماندهی نیروها،سیاست  نیرو و عدم جایگزینی 30عدم بکارگیري نیرو در سال گذشته با توجه به خروج  •

  ریال 7/200/000/000انقباضی،افزایش کارآمدي نیروي انسانی وکاهش هزینه سالیانه حداقل 

  3و  2و درجه  VIPتجهیز و رفع نواقص پانسیون ها در سه سطح  •

  ساماندهی و تقسیم کار واحد اصالح الگوي مصرف و انرژي •

  شگاهدانفناوري اطالعات و ارتباطات   مدیریت 

 هااي فیبر نوري در بیمارستانمرکز داده مجازي وایجاد زیرساخت شبکه و راه اندازي مرکز داده مجازي دانشگاه  

 ایجاد دو اتاق سرور با استانداردهاي سخت افزاري در بیمارستانهاي پیمانیه ومطهري  

 50 ارتقاء پهناي باند اینترنت دانشگاه از و ارتقاء سیستم برق رسانی اضطراري در دیتاسنتر Mb 155به Mb  

  انجام تغییرات و اصالحات منطبق با دستورالعملهاي طرح تحول نظام سالمت درHIS سپاس و 

 بار در کشورطراحی و تولید سامانه نسخ الکترونیک براي اولین 

 نوسازي و استقرار پورتال جدید دانشگاهی 

  اتوماسیون خوابگاهی اتوماسیون تغذیه مرکزي وپیگیري نصب و استقرار  
 نصب و استقرار تجهیزات زیرساخت اتوماسیون نسخ الکترونیکی  
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  5,5به   5,1ارتقاء سامانه نرم افزاري زیرساخت مجازي دیتاسنتر از 

  ه ب سامانه هوشمند رزرو نوبت، آزمون آنالین ،سامانه اساتید ، حضور و غیاب :سامانه هاينصب و راه اندازي

سامانه  ، سامانه تجهیزات پزشکی،  سامانه هیات بدوي تخلفات اداري ، صورت تلفنی و اینترنتی کلینیک هنري

 سامانه ثبت نام آنالین سما ، رم افزار پکس در منازل متخصصان رادیولوژیستن،  ITارایه خدمات 

 سامانه اسناد  ،سامانه فیش حقوقی پزشکان خانواده شهري ،  سامانه پرداختی پزشکان طراحی و راه اندازي

  پرداختی

 طراحی، تولید و پشتیبانی از سامانه هاي اتاق عملیات، مدیریت مالی، هیئت امنا و بازرسی  

  انجام دستورالعمل هاي مرتبط باIT در بیمارستانها جهت کسب امتیازات اعتبار بخشی  
 وغیاب در درمانگاه هاي سطح شهر نصب دستگاه ها و توسعه اتوماسیون حضور  

  ،ها،ارتباطات و اینترنت در سراسر دانشگاهسامانه پاسخگویی و رفع مشکالت سخت افزارها، نرم افزارها  

  توسعه شبکهLAN سایت پردیس به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري در زمان انتقال معاونت بهداشتی  

  برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصیIT  
 توسعه شبکه LAN البراتوار زبان از لحاظ سخت افزاري  

 (معاونت غذا و دارو) طراحی سامانه شرکت هاي تولیدي  
 ساخت اکانت اینترنت جهت دانشجویان جدید الورودو ورود اطالعات دانشجویان جدید الورود به سامانه سما  

  210برقراري لینک ارتباطی جدید سایت پردیس با سرعت Mb/s  

  ایجاد شبکهLAN  درمانی شهري  ، روستایی و اتصال آنها به اینترنتجهت مراکز  
  مدیریت آموزش الکترونیکی  سیستم: پیگیري نصب و راه اندازي(LMS) سامانه بیماران  و سامانه پورتفولیو و

  ها سامانه مدیریت درخواست ، خاص

  رادیولوژي به پکستوسعه شبکه کلینیک استاد مطهري در جهت اتصال دستگاه هاي دیجیتال  

  

  


