
  
  
 

 

 

 حوزه ریاست

 معاونت توسعه مدیریت و منابع
 

   



  
  
 

 اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات 

غذا و  پژوهش جمع کل
 دارو

   ( ثبت شده ) تعداد شکایات واصله  درمان بهداشت توسعه آموزشی دانشجویی

 1396سال 

 ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایاتشکایات ارجاع شده از دفتر  0 0 0 0 0 0 0 0

 شکایات ارجاع شده از سوي ریاست دانشگاه  2 0 1 0 0 0 0 3

 تحویل با مراجع مستقیم به اداره بازرسی 8 3  1 0 0 2 0 14

 ارجاع شده از دستگاه هاي ناظر برون سازمانی 0 0 1  2 0 0 0 3

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

 ارجاع شده از سایر مراجع 0 0 0 0 0 0 0 0

 جمع 10 3 3 2 0 2 0 20

 

  نمودار مقایسه تعداد شکایات واصله به دفتر رسیدگی به شکایات

 
 می باشد.نمودار فوق نشان دهنده روند کاهشی تعداد شکایات واصله به دفتر رسیدگی به شکایات 
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  امورحقوقی 

تعداد کل پرونده هاي   پرونده هاي اجرائی  مختومهپرونده هاي   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 

  34  23  7  16  11  6  5  1395سال

  33  13  3  10  20  5  15  1396سال

  

 نمودارمقایسه عملکرد امورحقوقی
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  کمیته رفاهی دانشگاه 

  مبلغ  تعداد  عملکرد

  ریال 000/800/893/16  نفر 675  4، تبصره 3واگذاري وام به پرسنل رسمی، پیمانی، تبصره 

  ریال 000/000/300/3  نفر 165  بازنشستگانواگذاري وام 

  ریال 000/000/400/4  نفر14  واگذاري وام رهن منزل به اعضاء هیات علمی و متخصصین جدیدالورود

  ریال 000/000/300/1  نفر 13  خریدلوازم منزل  به اعضاء هیات علمی و متخصصین جدیدالورودواگذاري وام 

  ریال 000/100/493  -  هزینه پاداش به فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه

  ریال 000/000/665/2  نفر2665  دانشگاهن پرداخت کارت هدیه رمضانیه به پرسنل وبازنشستگا

 1/025/921/977/873  تش سوزي ،سیل وزلزله کلیه مراکز درمانی واداري دانشگاه انعقاد قرارداد بیمه نامه آ
  ریال

مشهد واحدهاي مختلف تحت پوشش دانشگاه درون استان و خارج ازاستان (زیارتی وسیاحتی جهت برگزاري اردوهاي 
  ریال 000/000/000/2  و...)  ،سی سخت ،سپیدان، ،گیالن،قشم،کیش

  ریال 1/ 000/000/347  ،رادیولوژي،بهورز، ،ماما،پرستار،آزمایشگاه ، کارگر وروز حمل ونقلپرداخت کارت هدیه به مناسبت روز کارمندبرگزاري مراسم و 

  توزیع غذا جهت پرسنل و اعضاي خانواده به مناسبت هاي شغلی

  نفر)320بان ماه(آ،شهریور،مهر ،برگزاري اردوي زیارتی کربالي معلی  جهت کارکنان دانشگاه در فروردین ،مرداد 

  نفر ازپرسنل معاونت هاي مختلف دانشگاه 226برگزاري اردوي زیارتی مشهد مقدس جهت 

  تنظیم تفاهم نامه کارت اعتباري بیمه  ملت جهت پرسنل دانشگاهو انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان با بیمه سینا
  مهمانسراي دانشگاه علوم پزشکی شیراز وسایر دانشگاههاي علوم پزشکی کشوربابت اسکان در صدور معرفینامه جهت پرسنل 

  صدور معرفینامه جهت پرسنل بابت خرید اقساطی)   و مورد 10(تنظیم تفاهم نامه با شرکت ها و فروشگاههاي مختلف 

  برگزاري نمایشگاه فرش عالی مقام کاشان جهت پرسنل دانشگاه

مسئولیت مدنی  پیگیري انعقاد بیمه نامه و امورعمرانی وتاسیسات ،پیگیري انعقاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دانشگاه دربرابرکارکنان اداره توسعه فیزیکی 
  عمومی و فنی مدیران دانشگاه

  انعقاد قرارداد با استخر شناي شهید فرجام جهت استفاده پرسنل بازنشسته دانشگاه

  ي)(ورزشی و سالن غذاخورتنظیم تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت استفاده اعضاي هیئت علمی دانشگاه از امکانات رفاهی آن دانشگاه 



  
  
 

  
  و کمکهاي معیشتی اعطایی به کارکنان دانشگاه   عداد وامهات

  
به کارکنان دانشگاه می باشد. واگذاري وام ها وکمکهاي معیشتی نمودار فوق نشان دهنده روند افزایشی  
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  روابط عمومی دانشگاه

 اخبــار و رسـانـه

 حوزه معاونت دانشگاه به صورت روزانه 7انعکاس اخبار حوزه ریاست و  

  96ابتداي سال  ازعنوان خبري و متون آموزشی  140درج 

  

 فرایند درج خبر :

  دانشگاه و تماس مستمر با رابطین جهت خبرگیرياختصاص هر روز هفته به یکی از معاونت هاي 

 انتخاب سوژه 

  تنظیم و تدوین و ویرایش متن خبر 

  تصویر 

  تایید مدیریت 

  درج در سایت دانشگاه/ وبداي وزارت بهداشت/ ارسال به شبکه هاي اجتماعی شامل تلگرام. سروش. اینستاگرام و آپارات 

 ارتباط با رسانه

 ي ها شامل :.ارتباط مستمر با خبرگزار1

 خبرگزاري ایسنا. 

 ایرنا. 

 صدا و سیما.

 فارس. 

 مهر. 

 تسنیم 



  
  
 

 و کانال اخبار جهرم 

 ارتباط با مطبوعات محلی . 2

 . ارتباط مستمر با مرکز صدا و صدا جهت پوشش اخبار و رویدادهاي مهم دانشگاه 3

 روابط عمومی الکترونیک 

 . پورتال دانشگاه :1

  

  دانشگاه در صفحه نخست دانشگاه به صورت روزانهدرج اخبار به روز 

 درج اطالعیه ها 

  به روز نمودن بنر متحرك سایت 

  آلبوم تصاویر 

  تکمیل و به روز رسانی صفحه روابط عمومی 

 2 درج اخبار دانشگاه در وبداي وزارت بهداشت . 

 Sms     3سامانه  . 

 انعکاس اخبار در شبکه هاي اجتماعی 

 :تلگرام 

    عضو    1840

 

 :سروش 

 540 عضو 

  

 :اینستاگرام 



  
  
 

 1200 فالوور 

 

 . آپارات 

  سمعی و بصري 

 فیلم و کلیپ 84تولید 

 کپشن خبري 200تهیه 

  

 تهیه تصاویر و آرشیو عکس

 فیلمبرداري وعکاسی ازمراسم هاي جشن، افتتاحیه ها، اختتامیه ها، کنگره ها و همایش هاي دانشگاه 

  نیاز حسب شده ضبط فیلمهاي مونتاژ و تدوین 

  تصویربرداري دوره اي از پروژه هاي عمرانی دانشگاه و تولید و انتشار گزارش مصور از آنها 

 برگزاري و مشارکت 

   در برگزاري مراسم ها 

  (تنظیم پیام متناسب با هر مناسبت /تهیه گزارش خبري و گزارش سالمت) تهیه تقویم مناسبت هاي ملی و سالمت جهانی 

  جشن. جشنواره ها و افتتاحیه ها و ... برگزاري مراسم هاي 

 تهیه تقدیرنامه 

  تبـــلیغــــات 

  چاپ بنر خوشامد، اطالعیه ها، تبریک و تسلیت 

 1تبلیغات محوطه دانشگاه . 

 2 تبلیغات شهري . 

  انتشــــارات 



  
  
 

  : نشریات 

  تنظیم و تدوین و ویرایش کلیه مطالب، تصاویر، تهیه مستندات، طراحی و امور اجرایی و نظارت بر امور چاپ 

 : بروشورها 

  تنظیم متون، طراحی و نظارت بر امور چاپ 

 ...دیگر اقدامات 

 مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی با مسـئوالن دسـتگاه  –وگوهاي اختصاصی هاي خبري و گفتبرگزاري نشست 

  تهیه جوابیه، توضیح، اصالحیه، تکذیبیه و تائیدیه با هدف شفاف سازي 

 نهموقع به انتقادات و شبهات به رسانه در مقاطع مختلف رساها نسبت به انعکاس اخبار وزارتخانه و پاسخگویی بهپایش رسانه 

  طور مستمرو شبکه هاي اجتماعی به تدوین و قرار دادن بولتن اخبار مهم وزارت متبوع در سایت 

 هاي وزارت متبوع.پوشش خبري و تصویري مراسم و برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  تربیت بدنی کارکنان دانشگاه 
  برگزاري وشرکت درمسابقات

  
 ردیف

  
 رشته ورزشی

 مسابقات درون دانشگاهی

 تعداد شرکت کنندگان آقایان  تعدادشرکت کنندگان بانوان

1396  1396  
  نفر 96  نفر 48 والیبال 1
  نفر 100  - فوتسال 2



  
  
 

  
  1396برگزاري وشرکت درالمپیاد ورزشی سال 

 

  
  
  

  1396برگزاري و شرکت در مسابقات سال 
  
  ردیف

  نوع مسابقه
  
  رشته ورزشی

  مسابقات درون دانشگاهی
  شش ماهه اول 

  مسابقات درون دانشگاهی 
  شش ماهه دوم 

  مسابقات شهرستان و استان

  بانوان  آقایان  بانوان  آقایان  بانوان  آقایان
  ---  تیم 1  ---  تیم 10  ---  تیم 10  فوتسال  1
  نفر 15  نفر 10  نفر 32  نفر 45  نفر 29  نفر 32  تنیس روي میز  2
  تیم 1  تیم 1  تیم 4  تیم 5  ---  تیم 3  والیبال  3

  ---  نفر 2 --- --- --- ---  پرس سینه  4

  نفر 77  نفر 61 تنیس روي میز 3
  نفر 28  نفر 40 دارت 4

  نفر 21  نفر 32 شنا 5

  
 ردیف

  
 رشته ورزشی

 المپیادها

 تعداد شرکت کنندگان آقایان تعدادشرکت کنندگان بانوان

1396  1396  
  نفر 12  ---- فوتسال 1

  نفر 12  ---- والیبال 2

  نفر 5  ----  تنیس روي میز 3



  
  
 

  نفر 28  نفر 25  نفر 40  نفر 28 --- ---  دارت  5

  نفر 5  -- --- --- --- ---  اندازيتیر   6

  نفر 18  نفر 12  نفر 32  نفر 21 --- ---  شنا  7

  ---  نفر 10 --- --- ---  نفر 54  آمادگی جسمانی  8

  نفر 2  - --- --- ---  ---  تیر و کمان  9

 ---  نفر 160  نفر 90  پیاده روي خانوادگی  10

 ---  نفر 420  نفر 200  کوهنوردي خانوادگی  11

  1396ورزشی کسب شده در مسابقات و المپیاد هاي ورزشی  کشوري و استانی سال مقام هاي 

    
  

  1396مقام هاي ورزشی کسب شده در مسابقات ورزشی کارکنان ادارات  سال   
  

  کسب مقام  رشته  ردیف

  مسابقات جام فجر کارکنان دولت  آقایان / تیم والیبال کارکنان دانشگاه علوم پزشکیمقام اول   والیبال  1
  مقام دوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت بانوان / تیم والیبال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

  کسب مقام  رشته  ردیف
  مقام دوم مسابقات قطب جنوب کشور/ تیم مرکز فوریت هاي پزشکی  فوتسال  1
  مقام هشتم دومین المپیاد ورزشی وزارت بهداشت / تیم والیبال کارکنان دانشگاه  والیبال  2
  مقام دوم کشوري / خانم زهرا مرادیان  تیر و کمان  3

  مقام اول جام فجر جنوب کشور / خانم زهرا مرادیان

  مقام چهارم کشوري پیشکسوتان / آقاي محمود قناعت پیشه  دوچرخه سواري  4
  مقام نهم جهانی پیشکسوتان  اتریش/ آقاي محمود قناعت پیشه

  فوریت ها/ آقاي حسین خدامی جهرمیمقام هفتم کشوري دومین المپیاد ورزشی   تنیس روي میز  5

  مقام اول پیشکسوتان استان فارس / آقاي سعید قانع  پرس سینه  6
  مقام اول مسابقات جنوب استان فارس / آقاي سعید سبحانیان



  
  
 

2   

  تنیس روي میز
  مقام دوم تیمی کارکنان در مسابقات جام فجر کارکنان دولت ( بانوان )

  مسابقات جام فجر کارکنان دولت / خانم مریم دهقانیانمقام دوم 
  مقام سوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / خانم زهرا برقرار

  مقام دوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / خانم زهرا کارگر  تیراندازي  3
  مقام دوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / خانم پریسا نارچین  شنا  4

  مقام دوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / آقاي حسین خدامی  طناب زنی  5

  مقام سوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / آقاي حسین خدامی  آمادگی جسمانی  6

  کالس هاي آموزشی تربیت بدنی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  1396اهم فعالیت هاي ورزشی کارمندان دانشگاه در سال 

 کالس هاي آموزشی رشته هاي ورزشی کارکنان
  بانوان / آقایان  رشته ورزشی  ردیف

  فوتسالبرگزاري کالس هاي آموزشی   1
  

  آقایان

  برگزاري کالس هاي آموزشی تنیس روي میز  2
  

  بانوان و آقایان

  برگزاري کالس هاي آموزشی والیبال  3
  

  بانوان و آقایان

 بانوان و آقایان  برگزاري کالس هاي آموزشی دارت  4

 بانوان و آقایان  برگزاري کالس هاي آموزشی تیراندازي  5

 بانوان و آقایان  و کمانبرگزاري کالس هاي آموزشی تیر   6

 بانوان و آقایان  برگزاري کالس هاي آموزشی شنا  7

  عنوان  ردیف



  
  
 

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه سرمایه انسانی مدیریت  

(رسمی وپیمانی)به تفکیک  انشگاهخروجی د کارکنان   

  برگزاري برنامه پیاده روي کارکنان تمامی معاونت ها به مناسبتهاي مختلف  1
  کارکنان تمامی معاونت ها به مناسبتهاي مختلفبرگزاري برنامه کوهنوردي خانوادگی    2
  برگزاري مسابقات فوتسال کارکنان مر د به مناسبت ماه مبارك رمضان  3
  برگزاري مسابقات تنیس  روي میز آقایان کارمند به مناسبت ماه مبارك رمضان  4
  برگزاري مسابقات تنیس روي میز بانوان کارمند  به مناسبت ماه مبارك رمضان  5
  برگزاري مسابقات دارت کارکنان به مناسبت هفته تربیت بدنی ( آقایان و بانوان )  6
  برگزاري مسابقات والیبال کارکنان مر د به مناسبت ماه مبارك رمضان  7
  اعزام تیم والیبال کارکنان مرد به دومین المپیاد ورزشی وزارت بهداشت  8
 المپیاد ورزشی وزارت بهداشتاعزام تیم فوتسال کارکنان مرد به دومین   9

 اعزام تیم تنیس روي میز کارکنان مرد به دومین المپیاد ورزشی وزارت بهداشت  10

  اعزام تیم تنیس روي میز کارکنان مرد مرکز فوریت ها به دومین المپیاد ورزشی وزارت بهداشت  11
  برگزاري کالس هاي آموزشی شنا جهت کارکنان  12
  آموزشی تنیس روي میز جهت کارکنانبرگزاري کالس هاي   13

  برگزاري کالس هاي آموزشی والیبال جهت کارکنان  14
  برگزاري کالس هاي آموزشی دارت جهت کارکنان  15
  برگزاري کالس هاي آموزشی تیراندازي جهت کارکنان  16
  برگزاري کالس هاي آموزشی تیر و کمان جهت کارکنان  17



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کارکنان ورودي دانشگاه 
  هیئت علمی		  کارکنان(رسمی وپیمانی) سال

  1  0  1390سال
  5  87  1391سال
  23  3  1392سال 
  5  16  1393سال 
  0  2  1394سال 
  6  5  1395سال 
  0  15  1396سال 

  40  128  جمع
  

  

  

 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 
1394سال   24 17 2 2 45 
1395سال   17 23 6 2 48 
1396سال   26 17 7 0 50 

 327 11 45 113 158 جمع



  
  
 

  

  دانشگاه(رسمی وپیمانی  )کارکنان ورودي وخروجی نمودار

 

  نمودار مجوزهاي استخدامی تخصیص داده شده به دانشگاه

   
 مورد قرارداد کار معین بوده است. 23مورد استخدام پیمانی و 81تعداد 1396مجوز سال 104الزم به ذکر است که از 
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  1396سال   1395سال  عنوان

  7461  5223  صدوراحکام کارگزینی
  400  350  پروندهتنظیم خالصه 

  28  33  تبدیل وضع کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی
  190  200  تبدیل وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

  30  20  برقراري وتائید حقوق موظفین وبازنشستگان
  400  500  تشکیل پرونده امورگزینش استخدامی

  42  40  تعدادپرونده هاي مطرح شده درنقل وانتقاالت
  25  15  تبدیل صندوق بازنشستگی

 4 0  استردادبیمه عمرمتوفیان دانشگاه
  55  58  پرداخت کمک هزینه فوت وازدواج

  94  73  صدور وابطال دفترچه بیمه
  43  20  محاسبه مدت سربازي
  22  35  محاسبه مدت طرح

  235  142  امورمربوط به صدور معرفینامه طرح
  75  77  طرحامورمربوط به صدور گواهی نامه پایان 

  16  13  امورمربوط به جذب متخصصین ضریب کا
  5  0  امورمربوط به جذب طرح هیات علمی

  12  4  امورمربوط به جذب متعهدین خدمت در قالب هیات علمی
  14  2  امورمربوط به جذب  هیات علمی

  2  2  امورمربوط به جذب پیام آوران بهداشت
  2200  2200  فرمهاي ارزشیابیامورمربوط به وروداطالعات وتکمیل نهائی 

  42  40  امورمربوط به نقل وانتقاالت



  
  
 

  95  100  ارسال گزارشهاي مختلف آماري
  81  48  امورمربوط به آزمون استخدامی

  

  

  

  1396توزیع فراوانی پرسنل شاغل در دانشگاه  درسال 

  نوع استخدام
  
  محل خدمت

  رسمی
  

قراردادکار  پیمانی
  معین
  )3(تبصره

پیام آور طرحی 
 kوضریب 

مشاغل 
  کارگري
  )4(تبصره 

پزشک    شرکتی
  خانواده

  
  سایر

  جمع

 معاونت آموزشی،
  تحقیقات وفناوري

  (راننده)2 0  0  23  9  29  9  21
  

93  

معاونت دانشجویی  
  وفرهنگی

  41  (راننده)4 0  0  14  2  9  2  10

  
  معاونت بهداشتی

نفر 4(8  52  69  36  15  231
پزشک 
  خانواده)

نفر  13( 53
نفر  2پزشک و

دندان پزشک 
  ماما) 38و

  487  (راننده)23

معاونت توسعه وحوزه 
  ریاست

  148  (راننده)13  0  8  30  0  43  10  44

  26  (راننده)1  0  0  3  6  5  0  11  ستادمعاونت درمان

  98  0  0  0  1  13  39  16  29  اورژانس

  608  (راننده)4  0  28  117  169  81  19  190  بیمارستان پیمانیه

پزشک 9(16  0  5  110  109  87  30  191  مطهريبیمارستان 
متخصص مرد ، 
یک عمومی زن 

  راننده)6و 

548  



  
  
 

  1396شاغل دردانشگاه  سال توزیع فراوانی پرسنل 

  مدرك
  محل خدمت

  جمع  زیردیپلم  دیپلم  دیپلمفوق   لیسانس  لیسانسفوق   دکترا

ص
خص

مت
ک   

پزش
می

عمو
ان   

دند
کی

پزش
ساز  

دارو
  

  

  رسمی
    509  30  42  66  315  36  4  2  12  2  زن

  275  16  59  28  111  26  2  4  21  8  مرد 784

  

  پیمانی
    76  0  3  7  57  8  0  0  1  0  زن

  36  0  1  0  29  4  0  0  1  1  مرد 112

  

  قراردادکارمعین
    176  0  22  23  124  6  0  0  1  0  زن

  181  0  35  42  96  6  1  0  1  0  مرد 357

پیام آور 
 kوضریب طرحی 

    354  0  0  2  282  20  5  4  18  23  زن

  100  0  0  5  73  2  1  4  3  12  مرد 454

مشاغل 
  کارگري

    114  63  51    0  0  0  0  0  0  زن

  258  114  144    0  0  0  0  0  0  مرد 372

  

  شرکتی
    48  3  10  3  32  0  0  0  0  0  زن

  36  0  23  2  9  2  0  0  0  0  مرد  84

  53  47  0  0  29  9  0  0  2  7  0  زن  پزشک خانواده

پزشک 3( 4  0  35  11  64  6  8  35  بیمارستان خفر
عمومی 

  مردویک راننده)
163  

(یک 2  0  0  11  13  22  3  17  معاونت غذاودارو
داروسازویک 

  دامپزشک)
68  

  5  *  0  0  0  0  0  0  5  ماموربه خدمت

  2285  69  53  84  372  454  357  112  784  جمع کل



  
  
 

  6  0  0  0  0  0  0  0  6  0  مرد

  

  سایر(قرارددي)
    1  0  0  0  0  0    0  1  0  زن

  68  7  47  0  0  0  1  0  *4  9  مرد  69

  

  جمع
    1325  33  128  193  819  70  9  8  40 25  زن

  960  23  309  191  318  40  5  8  36 30  مرد  2285

  

  

  نمودار فراوانی پرسنل شاغل دردانشگاه

  

رسمی
34%

پیمانی
5%

قرارداد کارمعین
16%

طرحی ،پیام آوروظریب کا
20%

مشاغل کارگري
16%

شرکتی
4%

پزشک خانواده
2%

سایر
3%



  
  
 

  

  1396نمودار فراوانی کل پرسنل شاغل در دانشگاه به تفکیک جنسیت سال

  جنسیت
  نوع استخدام

  جمع  مرد  زن

  784  275  509  رسمی

  112  36  76  پیمانی

  357  181  176  قراردادکارمعین

  454  100  354 وپیام آور kطرحی وضریب

  372  258  114  مشاغل کارگري

  84  36  48  شرکتی

  53  6  47  پزشک خانواده

  69  68  1  سایر

  2285  960  1325  جمع



  
  
 

  

  

  

  شاغل در دانشگاه روند افزایش پرسنل

  سال

  نوع استخدام
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

1396  

  

  896  816  842  865  864  832  867  رسمی وپیمانی

  357  422  418  427  452  430  386  قراردادکارمعین

  1032  952  916  842  762  737  696  سایر

  2285  2190  2176  2134  2078  1999  1949  جمع

58%

42%

زن مرد



  
  
 

  یش پرسنل شاغل در دانشگاه  افزا نمودارروند

  
  نمودار نشان دهنده روند افزایش پرسنل شاغل در دانشگاه طی  چند سال اخیر است.

  
  
  

  1396پزشکان متخصص وفوق تخصص  شاغل دردانشگاه سال 

1949

1999

2078

2134

2176 2190

2285

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶

  جمع  زن  مرد  نوع تخصص
  7 4  3 داخلی
  4 3  1 قلب

  3 0  3 عفونی
  5 2  3 اطفال

  1  0  1  جراحی پالستیک وترمیمی
  1 1  0 جراحی سرطان

  1 1  0 هماتولوژي وسرطان اطفال
  4 2  2 روانپزشکی



  
  
 

  

  

  10 2  8 بیهوشی
  7 4  3 پرتونگاري

  5 2  3 آسیب شناسی
  4 1  3 پوست وآمیزشی
  6 0  6 جراحی عمومی

  3 0  3 ارولوژي
  4 1  3 ارتوپدي

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

  1  1  0  اعصاببیماریهاي 
  2 1  1 گوش ، حلق وبینی

  10 10  0 زنان وزایمان
  7 2  5 چشم

  3 0  3 گوارش و کبد بالغین
  1  1  0  نفرولوژي

  1 0  1 پزشکی اجتماعی
  1 0  1 فلوشیپ درد
  2  2  0  غدد بزرگسال
  7  5  2  طب اورژانس

  106  47  59  جمع



  
  
 

1396پیمانی و... ) سال  ،(شامل رسمییراپزشکان شاغل دردانشگاه  برحسب رشته هاي شغلی پ  

 زن مرد رشته وتخصص

 24 3 کارشناس سالمت روان

  9    روانشناسی بالینی
 1 0 کارشناس بینائی سنجی

 1 0 بهداشت کاردهان ودندان

 شرکتی) 24(418  (یک شرکتی)100 پرستارلیسانس وباالتر

 3 1 پرستارفوق دیپلم

  2  1  پژوهشگر سالمت
 پزشک خانواده) 9یک شرکتی و(117  وباالترمامالیسانس 

  پزشک خانواده)29شرکتی و3(84    ماما کاردان
 3 18 بهیار

 0 1 کمک بهیار(بهدار)

 74 28 بهورز

  شرکتی) 4(40 3 کارشناس  هوشبري
 9 1 کاردان وتکنسین هوشبري

 (دوشرکتی)33 7 کارشناس اتاق عمل

 15 8 کاردان وتکنسین اتاق عمل

 3 67 امورفوریتهاي پزشکی کارشناس 

 0 11 کاردان وتکنسین امورفوریتهاي پزشکی

  6  7  کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی
  2 0 کارشناس امورتوانبخشی
 18 (دوشرکتی)15 کارشناس بهداشت محیط

  2  (دوشرکتی)4 کاردان وتکنسین بهداشت محیط
 2 8 کارشناس پیشگیري و مبارزه با بیماریها

  0  6  مبارزه با بیماریهاکارشناس 
 0 10 کاردان پیشگیري ومبارزه با بیماریها

 6  کارشناس بهداشت حرفه اي

 0 2 کاردان بهداشت حرفه اي

 1 0 مددکار بهداشتی ودرمانی

  1  0  مربی خدمات بهداشتی



  
  
 

  

 

  

   

 زن مرد رشته وتخصص

 4 0 کارشناس برنامه وخدمات غذائی (کارشناس تغذیه)

 2 2 موادخوردنی آشامیدنی آرایشی وبهداشتیکارشناس 

  4      2  کارشناس آزمایشگاه غذا ،دارو وبهداشتی
 یک شرکتی)(39 (یک شرکتی)25 کارشناس آزمایشگاه

  2  1  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
 5 1 کارشناس اموربیمارستانها

 27 9 کارشناس فناوري اطالعات سالمت

  4  1  کاردان فناوري اطالعات سالمت
 15 2 کارشناس  بهداشت خانواده

 26  کاردان وتکنسین بهداشت خانواده

  2 1  پژوهشگر سالمت
  1  0 تکنسین اموردارویی
  1      0 کارشناس امورداروئی

  1  0  کارشناس ساخت پروتز هاي دندان
  3  0  کارشناس ارتباطات وعملیات
  1  0  کارشناس اقتصاد سالمت
  18  1  کارشناس بهداشت عمومی

  19  10  کارشناس پرتوشناسی
  1  5  کاردان پرتوشناسی

  1  0  کارشناس پرتودرمانی
  1  0  کارشناس تعالی سازمانی سالمت

  1  مسئول پذیرش آمارومدارك پزشکی
  

0  

 جمع کل
362 1051  

1372  



  
  
 

  ) دانشگاه kطرحی وضریب،متعهدخدمت،اعضاي هیئت علمی (رسمی،پیمانی

 تعداد  سال

1390  81  
1391  85  
1392  98 
1393  99  
1394  110  
1395  110  
1396  121  

 

  اعضاي هیئت علمی دانشگاه  تغییرات تعداد روند نمودار

  
  نکته قابل توجه روندصعودي نمودارمی باشد.
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  ) دانشگاه kطرحی وضریب،متعهدخدمت،اعضاي هیئت علمی (رسمی،پیمانی

  1396)دانشگاه  k وضریبطرحی ،متعهدخدمت،اعضاي هیئت علمی (رسمی،پیمانی نمودار

 

  

 

 

0
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40

دانشیار استادیار مربی استاد
مرد 13 37 20 1

زن 1 27 22 0

مرد زن

  1396سال   1395سال   1394سال   1393سال   1392سال  شرح

  121  110  110  99 98 جمع هیئت علمی

  1  0  1  1 1 استاد

  14  6  7  6 4 دانشیار

  64  62  64  51 54 استادیار

  42  42  38  41 39 مربی



  
  
 

 

  

  شاغل دردانشگاه و..) kاعضاء هیئت علمی(رسمی،پیمانی،طرحی،ضریب تعداد

  جمع    کارشناس ارشد PHD  پزشک متخصص وفوق تخصص
زن                   مردزن                   مرد  زن  مرد  زن  مرد

31  22  20  6  20  22  71  50  
  

  جمع کل  مربی  استادیار  دانشیار  استاد
  زن  مرد  زن  مردزن                   مرد  زن  مرد  زن  مرد

1  0  13  1  37  27  20  22  71  50  

  

  مرتبه علمی        
  نوع استخدام      

  جمع کل  مربی  استادیار  دانشیار  استاد

 5  1  3  1  0  زن  رسمی
  24  2  8  13  1  مرد

  30  17  13  0  0  زن  پیمانی
  30  16  14  0  0  مرد

  10  0  10  0  0  زن  متعهدخدمت
  11  0  11  0    مرد

  4  4  0  0  0  زن  طرحی
  2  2  0      مرد

  2  0  2  0  0  مرد  (سرباز)1مشمولین ماده 
  1  0  *1  0  0  زن  سایر

  2  0  2  0  0  مرد



  
  
 

  50  22  27  1  0  زن  جمع کل
  71  20  37  13  1  مرد

 7تبصره   

  

  

  

  اعضاي هیئت علمی دانشگاه  مقایسه تعداد
  سال

  نوع استخدام
سال   1395سال   1394سال   1393سال   1392سال   1391سال  1390سال

1396  

  89  77  78  79  78  58  56  رسمی وپیمانی
 kطرحی وضریب

  32  33  32  20  20  27  25 وسرباز،قرارداي

  121  110  110  99  98  85  81  جمع
  

  1396نمودارتعداد کل اعضاي هیئت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت 

  

59%
41%

مرد

زن



  
  
 

1396نمودارتعداد کل اعضاي هیئت علمی دانشگاه سال 

  

  

  

  1396) دانشگاه سالkعلمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریباسامی اعضاي هیئت 

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

 1 رضا اینالو دکتري تخصصی ارولوژي استادیار پیمانی

 2 حسین حکیم الهی دکتري تخصصی ارولوژي استادیار رسمی

تخصصیدکتري  اطفال استادیار رسمی  3 وحید مقرب 

 4 احسان رحمانیان کوشککی دکتري تخصصی اطفال استادیار پیمانی

 5 کاوس اشراقیان فوق تخصص گوارش کبد وبالغین استادیار پیمانی

فوق تخصص خون  استادیار متعهد خدمت
 وسرطان اطفال

 6 ارمغان وفافر فوق تخصص

تخصصفوق  غدد درون ریز ومتابولیسم استادیار پیمانی  7 فاطمه افتخاریان 

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

استاد
1%

دانشیار
11%

استادیار
53%

مربی
35%

استاد دانشیار استادیار مربی



  
  
 

 9 احمد رستگاریان دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی

 10 محمدصادق صنیع جهرمی دکتري تخصصی بیهوشی دانشیار رسمی

 11 حسن ضابطیان دکتري تخصصی بیهوشی دانشیار رسمی

 12 محمد حسن دم شناس دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی

 13 رضا صحرائی دکتري تخصصی بیهوشی دانشیار رسمی

 14 مسعود قانعی جهرمی دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی

 15 محمد رادمهر فلوشیپ بیهوشی (درد) دانشیار رسمی

 16 مرضیه حق بین فلوشیپ جراحی سرطان استادیار رسمی

 17 مجتبی قائدي دکتري تخصصی جراحی استادیار پیمانی

 18 عبدالعلی سپید کار دکتري تخصصی جراحی استادیار رسمی

 19 طاهر یزدچی نژاد فلوشیپ چشم پزشکی(ویتره ورتین) استادیار رسمی

 20 سمیه السادات طالب نیاي جهرمی دکتري تخصصی رادیولوژي استادیار پیمانی

  

  1396) دانشگاه سالkهیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریباسامی اعضاي 

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

)(نازاییزنان وزایمان استادیار پیمانی  21 مهشید البرزي فلوشیپ 

جراحی کلیه ومجاري  استادیار پیمانی
 ادراري

 22 علیرضا یوسفی دکتري تخصصی

 23 فریده مقرب دکتري تخصصی زنان وزایمان استادیار پیمانی

7قرارداد تبصره  24 مسیح اله  شاکري دکتري تخصصی بیماریهاي عفونی استادیار 

7قرارداد تبصره  25 حمیده  اکبري دکتري تخصصی طب اورژانس استادیار 

7قرارداد تبصره  26 امیر اسکندري دکتري تخصصی اطفال استادیار 

 27 ژیال رحمانیان دکتري تخصصی داخلی استادیار قراردادي



  
  
 

 28 محمدیعقوب راجپوت فوق تخصص گوارش کبد و بالغین استادیار رسمی

 29 مسعود عزیزي فوق تخصص گوارش وکبد بالغین استادیار متعهدخدمت

 30 فرشید شکوهی دکتري تخصصی گوش وحلق وبینی استادیار متعهدخدمت

 31 شهرام شفا دکتري تخصصی ارتوپدي استادیار متعهدخدمت

 32 مهرناز عتیقه چیان دکتري تخصصی چشم استادیار متعهدخدمت

 33 محمد رحمانیان دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی

 34 اسماعیل رعیت دوست دکتري تخصصی طب اورژانس استادیار پیمانی

و عروقبیماریهاي قلب  استادیار قراردادي  35 خاطره دهقانی دکتري تخصصی 

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

 37 اقدس شادمهر دکتري تخصصی بیماریهاي قلب و عروق استادیار قراردادي

 38 معصومه پورمختاري دکتري تخصصی ارتوپدي استادیار پیمانی

وزایمانزنان  استادیار متعهد خدمت  39 طیبه عزیزي دکتري تخصصی 

 40 مریم جاللی جهرمی دکتري تخصصی بیماریهاي مغز واعصاب استادیار قراردادي



  
  
 

  1396 ) دانشگاه سالkاسامی اعضاي هیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب

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

 41  زهرا  مصلی نژاد  دکتري تخصصی  زنان وزایمان  استادیار  پیمانی

  42  سلما  آهی  فوق تخصص  غدد بزرگسال  استادیار  متعهد خدمت

  43  مهسا  ترابی جهرمی  فوق تخصص  نفرولوژي  استادیار  متعهد خدمت

  44  الهام  رحمانیان حقیقی  دکتري تخصصی  بیماریهاي اعصاب  استادیار  متعهد خدمت

  45  سارا  متین  دکتري تخصصی  اطفال  استادیار  قراردادي

 46  محمد  عیسائی  دکتري تخصصی  جراحی مغز واعصاب  استادیار  متعهد خدمت

  47  بهزاد  غفاري  فوق تخصص  جراحی پالستیک وترمیمی  استادیار متعهد خدمت

آسیب شناسی بالینی   استادیار  پیمانی
  وتشریحی

  48  فرهنگ  هوشمند  دکتري تخصصی

بیماریهاي عفونی   دانشیار رسمی
  وگرمسیري

  49  رحیم  رئوفی جهرمی  دکتري تخصصی

  50  کرامت اله  رحمانیان  دکتري تخصصی  پزشکی اجتماعی  دانشیار رسمی

  51  سمانه  عبیري جهرمی  دکتري تخصصی  طب اورژانس  استادیار  پیمانی

  52  نسرین  قشقایی زاده  دکتري تخصصی  زنان وزایمان  استادیار  متعهد خدمت

  53  محمد  شجاعی  دکتري تخصصی  بیماریهاي قلب وعروق  استاد رسمی

 54  محسن  فاصله جهرمی  pHDدکتري تخصصی   پرستاري  استادیار رسمی

  



  
  
 

  1396) دانشگاه سالkاسامی اعضاي هیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب

  55  سارا  شهسواري اصفهانی  pHDدکتري تخصصی   پرستاري  استادیار رسمی

 56  حسن  رضانژاد  pHDدکتري تخصصی   انگل شناسی  استادیار  پیمانی

 57  کاوس  صلح جو  pHDدکتري تخصصی   انگل شناسی پزشکی  دانشیار  رسمی

  58  لطف اله  دژکام  pHDدکتري تخصصی   کالم اسالمی  دانشیار  رسمی

 59  فریدون  کاووسی غربی  pHDدکتري تخصصی   آناتومی  استادیار  پیمانی

  60  نجمه  صادقی  pHDدکتري تخصصی   فیزیولوژي  استادیار  متعهد خدمت

 61  شکوفه  آتش پور pHDدکتري تخصصی   فارماکولوژِي(سم شناسی)  استادیار  متعهد خدمت

  62  ملیحه  حاجیانی قطب آبادي  pHDدکتري تخصصی   بیوشیمی  استادیار متعهد خدمت

  63  حسنعلی  عابدي  pHDدکتري تخصصی   فیزیولوژي  دانشیار رسمی

 64  دانش  جوشقانی  pHDدکتري تخصصی   فیزیولوژي  دانشیار رسمی

  65  محمد هادي  ثامنی  pHDدکتري تخصصی   زبان انگلیسی  استادیار  پیمانی

 66  محمدحسین  مدبر  pHDدکتري تخصصی   قرآن و متون اسالمی  دانشیار رسمی

  67  افسانه  رنجبر  pHDدکتري تخصصی   فیزیولوژي  استادیار رسمی

 68  فرزان  مدرسی  pHDدکتري تخصصی   باکتري شناسی پزشکی  استادیار متعهد خدمت

 69  اباذر  روستا زاده میانده  pHDدکتري تخصصی   بیوشیمی  استادیار  پیمانی

  70  علی  دهقانی pHDدکتري تخصصی   پرستاري  استادیار متعهد خدمت

  71  رسول  اسالمی اکبر pHDدکتري تخصصی   پرستاري گرایش داخلی وجراحی  استادیار رسمی

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

  73  اکبر  هاشمی طیر  pHDدکتري تخصصی   هماتولوژي  استادیار  متعهد خدمت

  

 

 

 



  
  
 

 

 

 

 

  1396) دانشگاه سالkاسامی اعضاي هیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب
شناسیایمنی  استادیار متعهد خدمت  74 میرزاعلی مفضل جهرمی pHDدکتري تخصصی  

 75 محسن علی پور pHDدکتري تخصصی  نانوبیوتکنولوژي استادیار متعهد خدمت

 76 غالمرضا شکوهی pHDدکتري تخصصی  قارچ شناسی پزشکی استادیار متعهد خدمت

 77 نادر شریفی pHDدکتري تخصصی  آموزش بهداشت استادیار متعهد خدمت

 78 محمد پور احمدي pHDدکتري تخصصی  علوم تشریحی دانشیار رسمی

 79 لیلی مصلی نژاد pHDدکتري تخصصی  برنامه ریزي آموزشی دانشیار رسمی

 80 عبدالرضا ستوده جهرمی کارشناسی ارشد ایمنولوژي مربی پیمانی

 81 شیوا بیگی زاده کارشناسی ارشد آمار مربی پیمانی

گرایش بهداشت آموزش پرستاري مربی رسمی  82 سعید سبحانیان کارشناسی ارشد 

 83 صدیقه نجفی پور کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مربی رسمی

 84 جمیله صارمی نوري کارشناسی ارشد بافت شناسی مربی پیمانی

 85 مهدي دست پاك کارشناسی ارشد زبان انگلیسی مربی پیمانی

 86 معصومه سنائی جهرمی کارشناسی ارشد علوم تشریحی مربی پیمانی

 87 مرضیه زمانی کارشناسی ارشد علوم تغذیه مربی پیمانی

 88 صفر زارعی کارشناسی ارشد فیزیولوژي مربی رسمی

 89 مجید کوثري کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی مربی پیمانی

 90 محمد هاشم عبدي کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

 91 محمد علی منتصري کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

 92 محسن حجت کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی



  
  
 

       

 93 نحله پرندآور کارشناسی ارشد مامایی مربی پیمانی

مشمول خدمت پزشکان 

 وپیراپزشکان
 94 فاطمه گلستان کارشناسی ارشد پرستاري مربی

مشمول خدمت پزشکان 
 وپیراپزشکان

 95 طاهره عبدیان کارشناسی ارشد پرستاري مربی

مشمول خدمت پزشکان 
 وپیراپزشکان

 96 مجتبی زینی جهرمی کارشناسی ارشد پرستاري مربی

مشمول خدمت پزشکان 
 وپیراپزشکان

 97 سکینه رمضانلی کارشناسی ارشد پرستاري مربی

مشمول خدمت پزشکان 
 وپیراپزشکان

 98 مژده رحمانیان کارشناسی ارشد پرستاري مربی

مشمول خدمت پزشکان 
 وپیراپزشکان

 99 احمد ابوالقاضی کارشناسی ارشد پرستاري مربی

 100 زهرا شادفر کارشناسی ارشد پرستاری مربی  پیمانی

 101 محبوبه تقی زادگان کارشناسی ارشد اتاق عمل مربی  پیمانی

 102 زهره بادیه پیماي جهرمی کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

 103 زهرا پیشگر کارشناسی ارشد پرستاري مربی قراردادي

 104 ابراهیم شاهسونی کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربی پیمانی

 105 شهره جوادپور کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

 106 مهدي کریم یارجهرمی کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی



  
  
 

  

مدیریت خدمات  مربی پیمانی
بهداشتی 

 درمانی

 107 یاسر ساریخانی کارشناسی ارشد

 108 فاطمه رضائی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژِي مربی پیمانی

  1396) دانشگاه سالkاسامی اعضاي هیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب

 109 حامد میر کارشناسی ارشد بیوشیمی مربی پیمانی

میکروب  مربی پیمانی
 شناسی

 110 اکبر کاظمی کارشناسی ارشد

 111 فاطمه قوي کارشناسی ارشد مامایی مربی پیمانی

 112 ساره عبدالهی فرد کارشناسی ارشد مامایی مربی پیمانی

پرستاري  مربی پیمانی
مراقبت هاي 

 ویژه

 113 علی عباسی جهرمی کارشناسی ارشد

 114 مریم میرزائی کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

 115 فرزاد پورغالمی جهرمی کارشناسی ارشد پرستاري مربی قراردادي

 116 صفیه جمالی کارشناسی ارشد مامایی مربی پیمانی

 117 راضیه پرنیان کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

 118 وحید سعادتمند کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

 119 پژمان حامدي اصل کارشناسی ارشد هماتولوژي مربی پیمانی

 120 سمیه رمضانلی کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی

 121 رحیم  پندار کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی



  
  
 

  K(1396اعضاي هیئت علمی (رسمی پیمانی طرحی وضریب 

  جمع  پرستاري ومامایی  بالینی  علوم پایه  
    مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

  1  0  0  1  0  0  0  استاد
  14  0  1  6  0  7  0  دانشیار
  64  3  0  25  22  10  4  استادیار
  42  12  17  -  -  8  5  مربی
  121  15  18  32  22  25  9  جمع

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

  1396پروژه هاي عمرانی دانشگاه در سال 

 1396پروژه هاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در سال 

متراژ زیر   عنوان پروژه  ردیف
  بنا

پیشرفت 
  فیزیکی

تاریخ 
شروع 
  پروژه

تاریخ 
پایان 
  پروژه

 1398 1389 %60 27000  تختخوابی سید الشهدا جهرم 310احداث بیمارستان   1

 1397 1394 %80 5000  احداث دانشکده پیراپزشکی جهرم 2

 1397 1395 %45 4600  احداث مرکز تخصصی قلب حاج مرتضی ابوطالبی 3

 1397 1394 %90  4000  احداث بلوك زایمانی بیمارستان استاد مطهري 4

 1397 1392 %87 2700  احداث مرکز باروري و ناباروري حکیم سلمان جهرم 5

 1396 1394 %100  2050  احداث کلینیک ویژه امام رضا ع بیمارستان پیمانیه 6

 1397 1396 %55 2000  احداث مرکز شیمی درمانی بیمارستان پیمانیه جهرم 7

 1397 1393 %85 1750  تختی شبانه روزي کردیان 10احداث مرکز بهداشتی درمانی  8

 1396 1395 %100  1200  توسعه اورژانس بیمارستان پیمانیه 9

10 
تکمیل ساختمان تاسیسات دیوار و محوطه مرکز درمان بستر 

 1396 1389 %100 1070  ده تختخوابی دوزه سیمکان

 1396 1395 %100  750  تشخیص وغربال گري سرطان بیمارستان پیمانیهاحداث مرکز  11



  
  
 

12 
 310احداث مسجد دهکده سالمت سایت بیمارستان 

 1398 1396 %10  750  تختخوابی

13 
احداث ساختمان الحاقی کلینیک ویژه و بخش اعصاب و روان 

 1397 1396 %40 600  بیمارستان پیمانیه

 1396 1396 %100 400  بیمارستان پیمانیه جهرماحداث بخش آنزیوگرافی  14

 1397 1396 %35 300  احداث توسعه بخش اورژانس بیمارستان  خاتم النبیاء خفر 15

 1396 1396 %100 157  احداث البی استخر پردیس 16

 1396 1395 %100 50  احداث المان شهداي گمنام 17

 1396 1395 %100 845  مرکز خدمات جامع سالمت شهري ولی عصر عج 18

 1397 1396 %70 563  مرکز  خدمات جامع سالمت شهري  امام حسین ع 19

متراژ زیر   عنوان پروژه ردیف
  بنا

پیشرفت 
  فیزیکی

تاریخ 
شروع 
  پروژه

تاریخ 
پایان 
  پروژه

 1397 1395 %70 527  مرکز خدمات جامع سالمت شهري امام علی ع 20

 1397 1396 %45 540  حیدرآبادمرکز خدمات جامع سالمت شهري  21

 1396 1395 %85 475  مرکز خدمات جامع سالمت روستایی محمد رسول ا... 22

 1397 1396 %30 555  مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شهید آذرپیکان 23

 1397 1396 %30 420  مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روزي روستایی خفر 24

 1396 1396 %100 660  آزمایشگاه  غفوري  25

 1397 1396 %40 3000  مرکز بهداشت شهرستان و مرکز آموزش بهورزي 26

 1396 1395 %100 110  پایگاه بهداشتی شهري باب انار 27

 1396 1395 %100 590  پایگاه سالمت شهري امام صادق ع 28

 1397 1396 %70 588  پایگاه سالمت الغدیر 29

 1396 1395 %100 110  خانه بهداشت صغاده 30

 1396 1396 %100 110  خانه بهداشت آرجویه 31

 1396 1395 %100 110  خانه بهداشت باغ کبیر 32

 1396 1395 %95 110  خانه بهداشت علویه 33

 1396 1395 %100 110  خانه بهداشت اسماعیل آباد 34



  
  
 

 1397 1396 %98 125  خانه بهداشت  منار و بیدکوه 35

 1397 1396 %85 110  خانه بهداشت احمدیه 36

 1397 1396 %5 110  خانه بهداشت چهار طاق 37

 1397 1396 %5 110  خانه بهداشت چنار سوخته 38

 1396 1395 %100 100  پانسیون مرکز خدمات جامع سالمت شهري ولی عصر عج 39

 1397 1396 %70 115  پانسیون مرکز  خدمات جامع سالمت شهري  امام حسین ع 40

 1397 1395 %70 100  خدمات جامع سالمت شهري امام علی ع پانسیون مرکز 41

 1397 1396 %45 100  پانسیون مرکز خدمات جامع سالمت شهري حیدرآباد 42

متراژ زیر   عنوان پروژه ردیف
  بنا

پیشرفت 
  فیزیکی

تاریخ 
شروع 
  پروژه

تاریخ 
پایان 
  پروژه

 1396 1395 %85 100  پانسیون مرکز خدمات جامع سالمت روستایی محمد رسول ا... 43

 1397 1396 %30 100  پانسیون مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شهید آذرپیکان  44

 1396 1395 %100 100  پانسیون پایگاه سالمت شهري امام صادق ع   45

 1397 1396 %70 100  پانسیون پایگاه سالمت غدیر 46

 1396 1396 %100 100  پانسیون آزمایشگاه غفوري 47

 1396 1395 %100 100  ) دوزه سیمکان1پانسیون ( 48

 1396 1395 %100 100  ) دوزه سیمکان2پانسیون ( 49

 1396 1395 %100 100  ) دوزه سیمکان3پانسیون ( 50

 1396 1396 %100 100  پانسیون دشتدال  51

 1396 1396 %100 100  )1پانسیون بهجان ( 52

 1396 1396 %100 100  پانسیون جرمشت 53

 1396 1396 %100 100  پانسیون آرجویه 54

 1396 1395 %100 100  )  درمانگاه خفر1پانسیون ( 55

 1396 1395 %100 100  ) درمانگاه خفر2پانسیون ( 56

 1396 1395 %100 100  ) درمانگاه خفر3پانسیون ( 57



  
  
 

 1396 1395 %100 100  پانسیون جزه 58

 1396 1395 %100 100  پانسیون فشان 59

 1396 1396 %100 100  ) خاوران1پانسیون ( 60

 1396 1396 %100 100  ) خاوران2پانسیون ( 61

 1396 1395 %100 100  ) باغ کبیر1پانسیون ( 62

 1396 1395 %100 100  ) باغ کبیر2پانسیون ( 63

 1396 1395 %100 100  ) اسماعیل آباد1پانسیون ( 64

 1396 1395 %100 100  ) اسماعیل آباد2پانسیون ( 65

 1396 1395 %100 100  پانسیون برایجان 66
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 برنامه ریزي وپایش عملکرد،بودجه

  مبالغ به میلیون ریال                 1396سال  بخش بهداشت ودرماناعتبارات  زارشگ

 

 

 

   شماره برنامه
  عنوان برنامه

 
 

محل 
  اعتبار

 
  اعتبار مصوب

کل   افزایش 
  اعتبارمصوب

 
  تخصیص/وصولی

  مانده   هزینه 

شاخصهاي  ارتقاء  1602004000
  درمانی 

 7843 260952 268795 268796 26723 242073  هزینه اي 

ارائه خدمات  1602002000
فوریتهاي پزشکی 
  پیش بیمارستانی  

    هزینه اي 
55646 

-752 54894   
54894 

54894 0 

ارائه خدمات  1601003000
  بهداشت  شهري 

    هزینه اي 
69870 

-944 68926   
68926 

68926 0 

ارائه خدمات  1601002000
  بهداشت  روستایی

    هزینه اي 
73524 

-993 72531   
72531 

72531 0 

    هزینه اي  جمع 
441113  

24034  465147  
465146 

457303 7843 

دارو در تامین  1602005000
  خدمات درمانی

    اختصاصی
90000 

-3231 86769   
86769 

66898 19871 

شاخصهاي  ارتقاء 1602004000
  درمانی 

    اختصاصی
900000 

207690 1107690   
1095650 

1084141 11509 

ارائه خدمات  1601003000
  بهداشت  شهري 

    اختصاصی
70000 

-15513 54487   
40652 

37186 3466 

ارائه خدمات  1601002000
  بهداشت  روستایی

    اختصاصی
90000 

46769 136769   
119161 

108227 10934 

 45780 1296452 1342232 1385715 235715 1150000  اختصاصی جمع 

هزینه اي  جمع کل 
و  

  اختصاصی

1591113 259749  1850862  1807378 1753755 53623 



  
  
 

 مبالغ به میلیون ریال                 1396سال  آموزشاعتبارات  زارشگ                   

  

  

 

شماره 
 برنامه

محل   عنوان برنامه
  اعتبار

اعتبار 
  مصوب

کل   افزایش 
  اعتبارمصوب

  تخصیص/وصولی
	  

  هزینه 
  

  مانده 

    هزینه اي   تحقیقات دانشگاهی   10506
9000 

-122 8878 8878 4792 4086 

    هزینه اي   ورزش دانشجویان  	
100 

-1 99 99 0 99 

    هزینه اي   فنی و حرفه اي  30105
600 

-8 592 592 47 545 

    هزینه اي   برنامه کاردانی  30106
3500 

-47 3453 3453 3453 0 

    هزینه اي   برنامه کارشناسی  30107
22000 

-297 21703 21703 21703 0 

    هزینه اي   برنامه کارشناسی ارشد  30128
7000 

-95 6905 6905 6905 0 

    هزینه اي   برنامه دکتراي حرفه اي  30121
119605 

6682 126287 117989 117951 38 

    هزینه اي   برنامه فرهنگی دانشجویی  30129
9000 

-122 8878 7387 1830 5557 

 0 10851 10851 10851 149-  11000  هزینه اي   برنامه رفاهی دانشجویی 30166
    هزینه اي  جمع 

181805  
5841  187646 177857 167532 10325 

    اختصاصی  دکتراي حرفه اي  30121
10000 

2000 12000 10526 10526 0 

   اختصاصی جمع 
10000 

2000 12000 10526 10526 0 

هزینه اي  جمع کل 
و  

  اختصاصی

  
191805  

7841  199646 188383 178058 10325 



  
  
 

 اداره تحول ونوسازي 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                 

  

  

  

 

 

    

  

 تعداد عنوان  ردیف
طبقه ارتقا  1  222 

ارشد و پایه ، مقدماتی رتبه ارتقا  2  187 

عالی رتبه ارتقا  3  4 

خبره رتبه ارتقا  4  37 

عنوان تغییر و مدرك احتساب  5  11 

مدرك احتساب  6  108 

عنوان تغییر  7  26 

تجربه احتساب  8  30 

 13 گواهی تجربه   9

شاغل و شغل مشخصات فرم    44 

ارفاقی سنوات ب احتسا    2 

 4 تخصصی جلسات در شرکت  

 مهندسی مشاغل



  
  
 

  

  

  درصدي پستهاي سازمانی ستادي  415نهایی نمودن تشکیالت تفصیلی ستاد دانشگاه با افزایش  

   جاریزي تشکیالت تفصیلی ستاد دانشگاه و ارسال مکاتبات الزم جهت صدور احکام پرسنلی  

 عات تشکیالت تفصیلی دانشگاه در سیستم آذرخش ورود و بروز رسانی اطال  

 جامع تشکیالت  ورود اطالعات در سامانه  

 ( آذرخش)  ایجاد لینک برخط سیستم جامع تشکیالت با سیستم پرسنلی  

   ارائه ارسال اطالعات جامع تشکیالت به سامانه جامع ساختار دولت و تکمیل فرمهاي مربوط  

  بازدیدهاي محیطی تشکیالت بیمارستانها و پایگاه هاي اورژانس جهت تدوین تشکیالت تفصیلی

  بیمارستان  

 ه پیش نویس تشکیالت تفصیلی بیمارستانها و پایگاه هاي اورژانس شهرستان  تهی  

  بازنگري طرح گسترش بهداشت و تدوین پیش نویس تشکیالت تفصیلی جدید مبتنی بر استانداردهاي

 جدید و مورد بازنگري قرار داده شده 

  ابالغ شرح وظایف واحدهاي ستادي 

  

  

  

 

 مهندسی سازمان



  
  
 

  تشکیالت حوزه ستادي
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15

31

54

12
15

98

51

71

78

34

27

45

26

نمودار مقایسه تشکیالت حوزه ستادي

قدیم جدید

  قدیم  جدید  حوزه  ردیف
 51 15 ریاست  1

 71 31 توسعه  2

 78 54 بهداشت  3

پژوهشی آموزشی  4  12 34 

فرهنگی و دانشجویی  5  15 27 

 45 9 درمان  6

 26 8 دارو  7

 51 15 ریاست  8



  
  
 

  خالصه اقدامات جاري تشکیالت
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تبدیل پست 

حذف و ایجاد پست 

اعالم پست

جلسات تخصصی

جلسات شرح وظایف

 جلسات درون سازمانی

تشکیالت

  تعداد  عنوان  ردیف

  35  تبدیل پست  1
  12  حذف و ایجاد پست  2
  91  اعالم پست  3
  5  جلسات تخصی  4
  4  جلسات شرح وظایف  5
  7  جلسات درون سازمانی  6



  
  
 

  استاندارد سازي تشکیالت بیمارستان و تهیه پیشنویس تشکیالت تفصیلی  ها

 

  

 

 

 

 اهم اقدامات در حوزه تحول اداري و  برنامه ریزي

  معاونت توسعه   96تدوین و بررسی عملکرد پروژه ها واقدامات  سال  
  تعریف ارتباط بین پروژه ها وبرنامه ها و اهداف  

  با مدیران معاونت  96انعقاد تفاهم نامه برنامه عملیاتی سال  

 پویاي دو ستاره کسب رتبه   

  تحول اداري و توسعه سازمان

  

 

  

  

 نام بیمارستان قدیم مصوب فعلی
 پیمانیه 260 488
 مطهري 230 523
 خاتم 52 161

  برنامه عملیاتی کل توسعه
  مجموع  تعداد اقدامات  تعداد پروژه ها  واحدهاي ستادي

  11  6  5  گروه بودجه برنامه ریزي و پایش عملکرد
  3  2  1  رفاهیمدیریت امور پشتیبانی و 

  13  5  8  گروه توسعه سازمان وتحول اداري
  13  1  12  اداره منابع فیزیکی

  6  3  3  مدیریت منابع انسانی
  7  2  5  مدیریت امور مالی

  55  19  34  مجموع



  
  
 

  اخذ لوح تقدیر دو ستاره نقره اي در ارزیابی عملکرد برنامه ریزي حوزه معاونت توسعه  

  تکمیل اطالعات در شاخصهاي عمومی و اختصاصی  جشنواره هماهنگی با سایر واحدها و نظارت بر
 ید رجائی و کسب رتبه خوب هش

  شاخص در خصوص ارزیابی  72محور و  5همکاري در تدوین و جمع آوري و ارائه مستندات در
  تاي کاهش نقاط ضعف، تدوین نقاط قوت و ضعف ، تدوین برنامه عملیاتی در راسدرونی دانشگاه 

 ( سیناسا) نظارت و پیگیري و بروز رسانی اطالعات وظایف قابل واگذاري  

  مکاتبات الزم در خصوص استقرار مدیریت دانش و ابالغ دستورالعمل تجارب مدیران  

  

  

  

  

 آموزش و توانمند سازي کارکنان ومدیران

  تهیه  و تدوین تقویم آموزشی  

   نظارت و ثبت اطالعات در سامانه آموزش  کارکنان  

   برقراري لینک آموزش دانشگاه با وزارت متبوع  

  ارسال اطالعات آموزش کارکنان به سیستم پرسنلی  

  اجراي دوره هاي غیر حضوري  

  نشانگر یا شاخص  عنوان محور و استاندارد
  70  مدیریت

  28  ساختار سازمانی
  45  منابع فیزیکی

  15  توانمند سازيآموزش و 



  
  
 

  3و  2، 1و اثر بخشی دوره ها در سطوح ارزیابی  

  1396انسانی سال  منابعوتوانمندسازي  آموزش حوزهفرم عملکرد 
  
  نتایج
 

   تعداد
عنوان 
 دوره

 

  
سرانه آموزش به تفکیک رسته هاي 

 شغلی

 تعداد دوره هاي

 به 
ش

موز
ل آ

ه ک
سران

وره
ع د

ک نو
فکی

ت
 

وره
ن د

عنوا
  

یده
ش د

موز
آ

 

لین
شمو

م
کی 

رونی
الکت

  

ري
ضو

ح
  

 

2802 

میزان 
ساعت 

دوره هاي 
  برگزارشده

 

 

0 

 

 

2404 

 

  
  

توجیهی 
 بدوخدمت

  
58 

  
 خدمات

  
134 

آموزشی و 
 فرهنگی

  
11 

  
414 

  
90 

  
 شغلی

 

34515 

تعداد 
شرکت 
کنندگان 
 دوره ها

  
129 

کشاورزي 
و محیط 

 زیست

  
115 

اداري و 
 مالی

  
0 

  
11 

  
43 

  
آموزش 
 مدیران

تعداد کل  2404
 کارمندان

 

 

3 

 

 

2384 

  
  

ICDL 

فنی و   82
 مهندسی

عمومی و  29 15 0 اموراجتماعی 91
 فرهنگی

 

29 

 

 

نفرساعت 
 دوره ها

  
  
135 

  
  

فن آوري 
 اطالعات

  
143 

  
بهداشتی و 

 درمانی

  
  
11 

  
  
440 

  
  
162 

  
  

 مجموع

  

  

  

  

  



  
  
 

  1396فناوري اطالعات و ارتباطات  دانشگاه سال 

  عملکرد اداره نرم افزار و پورتال
  
 

 

 

 

 

 

 )2017ارتقاء رتبه وبومتریک (جوالي 
 دانشگاه 27000جهانی بین  4986رتبه  •

 دانشگاه کشور 584بین 116رتبه  •

 علوم پزشکی دانشگاه 51بین  38به  47ارتقاء رتبه از  •

 پورتال
 راه اندازي وب سایت نوبت دهی کلینیک تخصصی •

  در سامانه اساتید بارگذاري رزومه کلیه اساتید •
  پله اي رتبه وبومتریک دانشگاه 9برگزاري جشنواره پورتال و به روزرسانی پورتال دانشگاه و ارتقا  •

  خدمات الکترونیکی پیاده سازي شده با پورتال
 فرم ارسال مقاله  -ثبت نام داور -ثبت فیش پرداختی  -ثبت نام در همایش  •

  عضویت آنالین کتابخانه •

  ثبت خطاي پزشکی •

  مالقات با معاون دانشگاه سامانه ثبت درخواست •

  کارگاه ها ثبت نام- ثبت نام کمیته مشورتی - ثبت نام المپیاد ویژه اساتید –ثبت نامه المپیاد دانشجویان  •

  سرویس ایاب ذهاب-اردو –راه اندازي سامانه نظر سنجی  - راه اندازي سامانه پیشنهادات •



  
  
 

 

 مکاتبات  اتوماسیون اداري

کاربر غیر فعال با هماهنگی معاونت توسعه و  100ف بیش از مدیریت هزینه الیسنس کاربران اتوماسیون و حذ  •
 میلیون ریال 210به ارزش  امور اداري

  جهت ارتباطات با سایر اتوماسیون هاي مکاتبات ناهمگون ECEراه اندازي پروتکل  •

 جداسازي بانک اطالعاتی اتوماسیون بر اساس سال جهت تسهیل در پشتیبان گیري اطالعات  •

 و غیاباتوماسیون حضور 

 درصدي اتوماسیون حضور غیاب و دستگاه تایمکس در حوزه شهري 100پوشش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PACSسامانه 
 مدیریت کلینیکها به سامانه پکسهاي تصاویر بیماران از طریق اتصال سیستم  CDرفع مشکالت مربوط به  

 

 

 

 

 

  



  
  
 

 اي مهم سپاسهفعالیت
 هاي تحت پوشش دانشگاهاتصال همه بیمارستان •

  سرویس استحقاق درمان •
  هاي سپاساندازي سرویسپیگیري راه •
  هاهاي استعالم هویت در بیمارستانسازي توکنفعال •

 داشبوردهاي سپاس
 (HISLive)بیمارستان برخط  ارسال اطالعات •

  کیفیت داده به سپاس •
  حوادث ترافیکی •

(شمس) شبکه ملی سالمت

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

  

 سایر فعالیتهاي اداره نرم افزار

  استقرارنرم افزارپذیرش درمانگاهی در درمانگاه امام رضا و استقرار سامانه تدارکات الکترونیک •
  تجمیع سیستم نوبت دهی درمانگاهی •
  ، سامانه آزمون مجازي ، نرم افزار استخر EPRIINTراه اندازي سرور آپدیت ، سامانه  •
  افزار پرداختی کارکنان بر اساس دستورالعمل محاسباتی جدیدارتقا نرم  •
انتقال سرور حقوق و دستمزد  ، سرور اتوماسیون مکاتبات ، سرور اتوماسیون مکاتبات و سرور بایگانی دانشجویی  •

  به سیستم سرورهاي مجازي
  )اتصال سامانه سما به سامانه نماد(سامانه دانشگاه مجازي •

  عملکرد اداره سخت افزار

  96سال   95سال  عنوان

  90  75  اتصال درمانگاه هاي زیر مجموعه به شبکه ملی شمس

  11  7  اتصال مراکز اورژانس زیر مجموعه به شبکه ملی شمس

  مگا بایت 4  مگا بایت 2  میزان پهناي باند درمانگاه هاي زیر مجموعه دانشگاه

  گیگا بایت 20  گیگا بایت 5  میزان حجم باند درمانگاه هاي زیر مجموعه دانشگاه

  نفر 3332  نفر 3080  کاربران اینترنت

  مگا بایت 145  مگا بایت 115  پهناي باند

 

  

  

  



  
  
 

  

  

 ) دانشگاهDataCenterمرکز داده (

 6,5به  5,5ارتقا سیستم مجازي از ورژن  •

 راه اندازي - ZERTOراه اندازي سامانه پشتیبان گیري  - Veeam Backup & Recovery راه اندازي سامانه •
  راه اندازي سیستم هشدار دهنده دما و قطعی برق - SQL Backupسیستم 

  افزایش فضاي اتاق سرور پیمانیه و استاندارد سازي آن •

  غذا و دارومعاونت  UPSتعویض و سرویس  •

  مدیریت فضاي ذخیره سازي  •

 1590و  1490تلفن پاسخگویی جهت    E1آماده سازي تجهیزات شامل روتر و سرور و خط  •

  MCMC  پروژه با پهناي باند باال جهت وایرلس لینک برقراري  •
  اجراي پروژه فیبر نوري جهت بخش هاي آنژیو ، اورژانس پیمانیه ، ساختمان سرطان و کلینیک تخصصی امام رضا •

  اجراي پروژه وایرلس داخلی جهت کلینیک تخصصی امام رضا •

  آنژیو و بخش اورژانس بیمارستان پیمانیه تکمیل زیر ساخت شبکه کلینیک تخصصی امام رضا، بخش •

  افزایش تعداد وایرلس خوابگاه ها •

  ه جهت اتوماسیون ورزشی استخراجراي زیر ساخت شبک •

  تعویض لینک ارتباطی بین معاونت غذا ودارو و سایت پردیس •

  تعویض کلیه تجهیزات زیر ساختی شبکه شامل سوئیچ ها و میکروتیک معاونت غذا و دارو •

 اده سازي شبکه و زیر ساخت آي تی در پروژه عمران سالمتتجهیز و آم •

  بر طرف کردن مشکل شبکه سایت پردیس و قطعه بندي منطقه اي شبکه سایت پردیس •

  هزینهو صرفه جویی در  تعویض سرویس دهنده اینترنت و بهبود کیفیت سرویس اینترنت  •



  
  
 

  م پزشکیاتصال بیمارستان خاتم االنبیاء خفر به شبکه داخلی مجموعه علو •

  تحویل و تست فیبر نوري بین مراکز  از مخابرات •

پوز ها و سیستم  ،هر بیمارستان جهت مواقع اضطراري  در  ADSLو یک خط    gsmاضافه کردن مودم  •
  استعالم و تصادفات

  ارتقاي لینک ارتباطی وایرلس بین بیمارستان مطهري و معاونت بهداشت با سایت پردیس •

  ها مدیریت کلیه وب کنفرانس •

  هاي مهم امنیتفعالیت

  

 کاربردي سازي پورتال و ارتقا رتبه وبومتریک 

 مخابرات و ... به شبکه شمس از طریق وزارت بهداشت.پایگاههاي اورژانس و ،پیگیري اتصال خانه هاي بهداشت 

 نو سازي لینکهاي ارتباطی و ارتقاء پهناي باند آنها 

  آزمایشگاه غفوري و تعمیم آن به سایر آزمایشگاهها(لکترونیک شدن خدمات استقرار و راه اندازي نرم افزار تحت وب

 آزمایشگاه ها )

به روزرسانی نرم افزارهاي امنیتی و 
آنتی ویروس ها

اجراي دستورالعمل هاي افتا ، گوهر و 
ماهر جهت باال بردن امنیت شبکه 

دانشگاه
اندازيایجاد زیر ساخت راه 

Domain

به روزرسانی فایروال 
مرکز داده دانشگاه

د راه اندازي سیستم مدیریت عملکر
)LOG(سرورها و کاربران در شبکه 



  
  
 

 ( الکترونیک شدن خدمات ارتقا مرتبه علمی ) راه اندازي سامانه بیماران خاص  راه اندازي سامانه ارتقا مرتبه علمی
ها   (الکترونیکی شدن درخواست هاي راه اندازي سامانه مدیریت درخواست  (الکترونیکی شدن خدمات بیماران خاص )

 دانشجویان )

 (الکترونیک شدن بایگانی)استقرار و راه اندازي نرم افزار بایگانی مدیریت منابع انسانی 

 الکترونیک شدن آموزش و استقرار سیستم آموزش مجازي 

  ارتقاء الیه هايCompute  وNetwork  زیرساخت مجازي در مرکز داده دانشگاه 

 انیتوریگ در دیتاسنترنصب سیستم م 

  


