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  اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات 
  1392سال  تعداد شکایات واصله به تفکیک مبدأ و موضوع

اداري   بهداشت   درمان   
  و مالی

غذا و   دانشجویی  آموزشی 
  دارو 

حوزه 
  ریاست 

جمع 
  کل 

شکایات ارجاع شده از دفتر ارزیابی عملکرد و 
  3  -  -  -  1  2  -  -  پاسخگویی به شکایات

  9  -  3  -  -  3  -  3  شکایات ارجاع شده از سوي ریاست دانشگاه 
  25  -  2  2  -  6  3  12  تحویل با مراجعه مستقیم به اداره بازرسی

  2  -  -  -  -  -  -  2  ارجاع شده از دستگاههاي ناظر برون سازمانی 
  -  -  -  -  -  -  -  -  شده از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی  ارجاع

  2  -  -  -  -  1  -  1  ارجاع شده از سایر مراجع 
  41  -  5  2  1  12  3  18  جمع 

  
    35  )ختم پرونده( تعداد شکایات منتهی به پاسخ 

  20  میانگین مدت پاسخگویی به شکایات 
  روز

 
 

  دفتررسیدگی به شکایات  مودارمقایسه تعدادشکایات واصله  ومنتهی به پاسخن
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  امورحقوقی دانشگاه 
    

تعدادکل پرونده هاي   دردست اقدام  پرونده هاي مختومه  نوع پرونده

  جمع  حقوقی  کیفري  جمع  حقوقی  کیفري  سال  مطروحه

  76  61  51  10  15  3  12  1390سال 
  46  18  10  8  28  8  20  1391سال
  69  29  8  21  40  6  34  1392سال
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  )رسمی وپیمانی(به تفکیک  انشگاهخروجی د کارکنان 

  )رسمی وپیمانی(کارکنان ورودي دانشگاه 

  استخدام هیئت علمی 
  

  
  

  1392سال   1391سال   1390سال   عنوان
  5932  7305  2000  صدوراحکام کارگزینی

  300  165  95  تشکیل پرونده امورگزینش استخدامی
  30  20  10  تعدادپرونده هاي مطرح شده درنقل وانتقاالت

  170  150  120  جذب مشمولین طرح
  5  3  3  استردادبیمه عمرمتوفیان دانشگاه

  74  76  10  پرداخت کمک هزینه فوت وازدواج
  75  106  96  صدور وابطال دفترچه بیمه

 

  
  

 اخراج  انتقالی  بازنشسته  
  وانصراف

  جمع   فوت

  51  2  4  18  27  1390سال
  46  1  12  7  26  1391سال
  55  2  6  20  27  1392سال 

  152  5  22  45  80  جمع

    0      1390سال
    87      1391سال
    3      1392سال 

    90      جمع

    1      1390سال
    5      1391سال
    23      1392سال 

    29      جمع
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 ) رسمی وپیمانی  (نمودار کارکنان ورودي وخروجی دانشگاه

  

 
 

  نمودارمجوزهاي استخدامی تخصیص داده شده به دانشگاه
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  1392وزیع فراوانی پرسنل شاغل دردانشگاه  به تفکیک نوع استخدام ومحل خدمت درسال ت

  مدرك

  
  محل خدمت

  شبه پیمانی  پیمانی  رسمی
پیام آور طرحی 

 kوضریب 
  جمع  4تبصره 

  171  52  0  66  14  39  معاونت آموزشی

  433  68  50  69  8  238  معاونت بهداشتی

  93  16  0  32  3  42  معاونت پشتیبانی وحوزه ریاست

  28  4  1  5  9  9  ستادمعاونت درمان

  100  10  13  43  15  19  اورژانس

  500  122  91  95  109  83  بیمارستان پیمانیه

  522  123  81  106  97  115  بیمارستان مطهري

  56  5  8  9  30  4  بیمارستان خفر

  61  13  4  27  6  11  معاونت غذاودارو

  13  0  0  0  2  11  ماموربه خدمت

  1977  413  248  452  293  571  جمع کل

  2078  )راننده46و نفرپزشک مربوط به طرح پزشک خانواده 6و نفر ماما 49(  سایر
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  روندافزایش پرسنل شاغل در دانشگاه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نمودارروندافزایش پرسنل شاغل در دانشگاه 

  

  
  

1949

1999

2078

1850

1900

1950

2000

2050

2100

1390 1391 1392

  سال

  نوع استخدام
1390  1391  1392  

  864  832  867  رسمی وپیمانی

  452  430  386  شبه پیمانی

  762  737  696  سایر

  2078  1999  1949  جمع
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  1392ه  به تفکیک جنسیت ونوع استخدام سالتوزیع فراوانی پرسنل شاغل دردانشگا

  جنسیت

  نوع استخدام
  جمع  مرد  زن

  571  276  295  رسمی

  293  51  242  پیمانی

  452  209  243  شبه پیمانی

  248  28  220 وپیام آور kطرحی وضریب

  413  295  118  4 تبصره

  101  52  49  سایر

  2078  911  1167  جمع

  
 

  1392درسال تفکیک نوع استخدامنمودارتوزیع فراوانی پرسنل غیرهیئت علمی شاغل دردانشگاه به 
  
  

  

رسمی
27%

پیمانی
14%

پیمانیشبه
22%

کاآوروظریبپیام،طرحی
12%

تبصره4
20%

سایر
5%
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  دانشگاه علوم پزشکی جهرم ..)و kرسمی،پیمانی،طرحی،ضریب(تعداداعضاء هیئت علمی
  

 تعداد  سال
1390  81  
1391  85  
1392  98 

  

  نمودارروندتغییرات تعداداعضاي هیئت علمی دانشگاه طی یک دهه ي اخیر
  

  
  

  .نکته قابل توجه روندصعودي نمودارمی باشد
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  دانشگاه ) kرسمی،پیمانی ،متعهدخدمت ،طرحی وضریب(اعضاي هیئت علمی 
 به تفکیک مرتبه علمی 

  
  

  

  دانشگاه  kضریباعضاي هیئت علمی رسمی،پیمانی ،متعهدخدمت وطرحی ،نمودار
 1392وجنسیت سال به تفکیک مرتبه علمی 

 
 

  

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

۴٠

استاد دانشیار استادیار مربی
مرد 0 4 38 20
زن 1 0 16 19

مرد
زن

  1392سال   1391سال  شرح
 98 85 جمع هیئت علمی

 1 1 استاد
 4 3 دانشیار
 54  52 استادیار

 39  29 مربی
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  1392سالومرتبه علمی  نوع استخدام شاغل دردانشگاه به تفکیک  تعداداعضاء هیئت علمی

  مرتبه علمی        

  استخدامنوع 
  جمع کل  مربی  استادیار  دانشیار  استاد

  24  8  12  3  1  رسمی

  54  25  28  1  -  پیمانی

  12  -  12  -  -  متعهدخدمت

  5  4  1  -  -  طرحی

  3  2  1  -  -  سرباز

  98  39  54  4  1  جمع کل

  
  دانشگاه مقایسه تعداداعضاي هیئت علمی 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سال
  1392سال   1391سال  1390سال  نوع استخدام

  78  58  56  رسمی وپیمانی
  20  27  25 وسرباز kطرحی وضریب  

  98   85  81  جمع
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 1392نمودارتعداد کل اعضاي هیئت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت 

  
  

1392مودارتعداد کل اعضاي هیئت علمی دانشگاه به تفکیک مرتبه علمی  ن

  
  
  
  

37%63%

زن

مرد

استاد
1%

دانشیار
4%

استادیار
55%

مربی
40%
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 شاغل دردانشگاه برحسب رشته ونوع تخصص وفوق تخصص  پزشکان متخصص
  

  1392سال   1391سال  1390سال  تخصص

  77  75  67  جمع
  9  8  7  داخلی
  4  4  2  قلب

  3  2  2  عفونی
  5  6  6  اطفال

  1  1  -  بیماریهاي کودکان
  1  1  -  هماتولوژي وسرطان اطفال

  1  1  1  نفرولوژي اطفال
  3  3  2  روانپزشکی
  7  6  7  بیهوشی

  4  4  4  پرتونگاري
  5  4  3  آسیب شناسی

  2  2  3  پوست وآمیزشی
  4  4  5      جراحی عمومی

  3  3  3  اورولوژي
  4  3  1  اورتوپدي

  1  1  2  مغزواعصابجراح 
  2  3  3  گوش ، حلق وبینی

  6  7  6  زنان وزایمان
  4  4  4  چشم

  1  1  1  توانبخشی
  2  2  1  گوارش بالغین

  2  2  1  داخلی مغزواعصاب
  2  2  2  پزشکی اجتماعی

  1  1  0  درد فوق تخصص
  0  0  1  نفرولوژي
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  1392سالدانشگاه  )kرسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب(سامی اعضاي هیئت علمیا
مرتبه  نوع استخدام

 علمی
  ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی

 1 فاطمه امام قرشی فوق تخصص نفرولوژي اطفال استاد رسمی
  2 سیدامیدرضا ذکاوت دکتري تخصصی اطفال دانشیار پیمانی
  3 محمد حسن دوامی pHDدکتري تخصصی  )ایمونولوژي(انگل شناسی دانشیار رسمی
  4 مرتضی پور احمد دکتري تخصصی بیماریهاي عفونی دانشیار رسمی
  5 محمد شجاعی دکتري تخصصی بیماریهاي قلب وعروق دانشیار رسمی

  6 رضا اینالو تخصصیدکتري  ارولوژي استادیار پیمانی  
  7 حسین حکیم الهی دکتري تخصصی ارولوژي استادیار پیمانی

 8  رحیم  پندار  کارشناسی ارشد  پرستار  مربی  پیمانی
  9 وحید مقرب دکتري تخصصی اطفال استادیار رسمی
 10 احسان رحمانیان کوشککی دکتري تخصصی اطفال استادیار  پیمانی

 11  نحله  پرندآور  ارشد کارشناسی مامایی  مربی  پیمانی
 12 حسن رضانژاد pHDدکتري تخصصی  انگل شناسی پزشکی استادیار پیمانی
 13 کاوس صلح جو pHDدکتري تخصصی  انگل شناسی پزشکی استادیار پیمانی
 14 عبدالرضا ستوده جهرمی کارشناسی ارشد ایمنولوژي مربی پیمانی
 15 فرهنگ هوشمند دکتري تخصصی آسیب شناسی بالینی وتشریحی استادیار پیمانی
 16 شیوا بیگی زاده کارشناسی ارشد آمار مربی پیمانی

 17 سید تقی حیدري pHDدکتري تخصصی  آمارزیستی استادیار متعهدخدمت
 18 اعظم نامدار کارشناسی ارشد آموزش بهداشت مربی پیمانی
 19 سعید سبحانیان کارشناسی ارشد آموزش پرستاري گرایش بهداشت مربی رسمی
 20 صدیقه نجفی پور کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مربی رسمی

 21  زهره  بادیه پیما  کارشناسی ارشد  پرستار  مربی  پیمانی
 22 جمیله صارمی نوري کارشناسی ارشد بافت شناسی مربی پیمانی
 23 هادي رضائی یزدي pHDدکتري تخصصی  باکتري شناسی استادیار سرباز

 24 لیلی مصلی نژاد pHDدکتري تخصصی  برنامه ریزي آموزشی استادیار رسمی
 25  ابراهیم  شاهسونی  کارشناسی ارشد  بهداشت محیط  مربی  پیمانی
 26 کاوس اشراقیان دکتري تخصصی بیماریهاي داخلی استادیار پیمانی
 27 فاطمه افتخاریان دکتري تخصصی بیماریهاي داخلی استادیار پیمانی
 28 رحیم رئوفی جهرمی دکتري تخصصی بیماریهاي عفونی وگرمسیري استادیار پیمانی
 29 زینب السادات فتاح جهرمی دکتري تخصصی بیماریهاي قلب و عروق استادیار پیمانی

 30 عالیه میرزائی فوق تخصص بیماریهاي کودکان استادیار متعهدخدمت
 31  سارا   مقدم  کارشناسی ارشد  پرستار  مربی  یطرح

 32  شهره  جوادپور  کارشناسی ارشد پرستار  مربی  پیمانی
 33  مهدي  کریم یار  کارشناسی ارشد پرستار  مربی  پیمانی
 34  یاسر  ساریخانی  کارشناسی ارشد  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  مربی  پیمانی
 35  فاطمه  رضائی  کارشناسی ارشد  اپیدمیولوژِي  مربی  پیمانی
 36  حامد  میر  کارشناسی ارشد  بیوشیمی  مربی  پیمانی
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  1392سالدانشگاه  )kدخدمت،طرحی،ضریبهرسمی،پیمانی،متع(سامی اعضاي هیئت علمیا
  ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی نوع استخدام

 37  فاطمه  قوي  کارشناسی ارشد  مامایی  مربی  پیمانی
 38  ساره  عبدالهی فرد  کارشناسی ارشد مامایی  مربی  پیمانی
 39  علی  عباسی  کارشناسی ارشد  پرستار  مربی  پیمانی
 40  مریم  میرزائی  کارشناسی ارشد  پرستار  مربی  پیمانی
 41  نیلوفر  معترف  دکتري تخصصی  زنان وزایمان  استادیار  14ماده 7تبصره 

 42  ملیحه  حاجیانی  pHDدکتري تخصصی   بیوشیمی  استادیار  متعهد خدمت
 43  اباذر  روستا زاده  pHDدکتري تخصصی   بیوشیمی  استادیار  متعهد خدمت
 44  خاطره  دهقانی  دکتري تخصصی  بیماریهاي قلب و عروق  استادیار  متعهد خدمت

 45  فائزه  صادقیان  دکتري تخصصی  داخلی  استادیار  متعهد خدمت
 46  حسین علی  رستمی پور فرد  دکتري تخصصی  داخلی  استادیار  متعهد خدمت
 47  اقدس  شادمهر  دکتري تخصصی  بیماریهاي قلب و عروق  استادیار  متعهد خدمت
 48  معصومه  پورمختاري  دکتري تخصصی  ارتوپدي  استادیار  متعهد خدمت
 49  مرضیه یوسفیان دکتري تخصصی بیماریهاي مغزواعصاب استادیار متعهدخدمت

 50 محمدرضا فرجام کارشناسی ارشد بیوشیمی مربی رسمی
 51 اصغر امینی هرندي pHDدکتري تخصصی  بالینیبیوشیمی  استادیار متعهدخدمت

 52 احمد رستگاریان دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی
 53 محمدصادق صنیع جهرمی دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی
 54 حسن ضابطیان دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی
 55 حسنمحمد  دم شناس دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی
 56 رضا صحرائی دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی
 57 مسعود قانعی جهرمی دکتري تخصصی بیهوشی استادیار پیمانی
 58 محمد رادمهر فلوشیپ ) درد(بیهوشی  استادیار رسمی
 59 محمد هاشم عبدي کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی
 60 محمد علی منتصري کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی
 61 سکینه شهسواري کارشناسی ارشد پرستاري مربی رسمی
 62 زینب السادات مو سوي فرد کارشناسی ارشد پرستاري مربی طرحی

 63 محسن حجت کارشناسی ارشد پرستاري مربی پیمانی  
 64 محسن فاصله جهرمی کارشناسی ارشد پرستاري مربی رسمی 
 65 لیال طاهري کارشناسی ارشد پرستاري مربی طرحی
 66 مرضیه کارگر جهرمی کارشناسی ارشد پرستاري بهداشت جامعه مربی طرحی
 67 رسول اسالمی اکبر کارشناسی ارشد پرستاري گرایش داخلی وجراحی مربی پیمانی
 68 کرامت اله رحمانیان دکتري تخصصی پزشکی اجتماعی استادیار رسمی
 69 سید اسماعیل مناقب دکتري تخصصی اجتماعیپزشکی  استادیار پیمانی
 70 رضا ثابت دکتري تخصصی توانبخشی استادیار پیمانی

 71 مرضیه حق بین دکتري تخصصی جراحی استادیار پیمانی  
 72 مجتبی قائدي  دکتري تخصصی جراحی استادیار پیمانی  

 73 عبدالعلی سپید کار دکتري تخصصی جراحی استادیار رسمی
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  1392سالدانشگاه  )kرسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب(سامی اعضاي هیئت علمیا
 
 ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی وع استخدامن

 74 علیرضا یوسفی دکتري تخصصی جراحی کلیه ومجاري ادراري استادیار پیمانی
 75  نادر دهقانی دکتري تخصصی چشم پزشکی استادیار رسمی

 76 مجتبی قائدي دکتري تخصصی جراحی استادیار پیمانی  
 77  محسن عادل پور دکتري تخصصی چشم پزشکی استادیار متعهدخدمت

 78  طاهر یزدچی نژاد دکتري تخصصی چشم پزشکی استادیار رسمی 
 79  سمیه السادات طالب نیاي جهرمی دکتري تخصصی رادیولوژي استادیار پیمانی

 80  میترا کشتکارجهرمی دکتري تخصصی روان پزشکی استادیار متعهدخدمت
 81 مهدي دست پاك کارشناسی ارشد زبان انگلیسی مربی پیمانی
 82 خلیل خلیلی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی مربی رسمی
 83 مهشید البرزي دکتري تخصصی زنان وزایمان استادیار پیمانی
 84 فریده مقرب دکتري تخصصی وزایمانزنان  استادیار پیمانی
 85 حجت اله کریمی جشنی pHDدکتري تخصصی  علوم تشریحی استادیار رسمی
 86 محمد پور احمدي pHDدکتري تخصصی  علوم تشریحی استادیار رسمی
 87  معصومه سنائی جهرمی کارشناسی ارشد علوم تشریحی مربی پیمانی
 88 مرضیه زمانی ارشدکارشناسی  علوم تغذیه مربی پیمانی
 89 حسنعلی عابدي pHDدکتري تخصصی  فیزیولوژي استادیار پیمانی
 90 دانش جوشقانی pHDدکتري تخصصی  فیزیولوژي استادیار رسمی
 91 صفر زارعی کارشناسی ارشد فیزیولوژي مربی رسمی
 92 افسانه رنجبر کارشناسی ارشد فیزیولوژي مربی رسمی
 93 محمدحسین مدبر pHDدکتري تخصصی  متون اسالمی قرآن و استادیار رسمی
 94 لطف اله دژکام 4تحصیالت حوزه اي سطح  کالم اسالمی استادیار پیمانی
 95 محمدیعقوب راجپوت  فوق تخصص گوارش کبد و بالغین استادیار رسمی
 96 اکبر کاظمی کارشناسی ارشد میکروب شناسی مربی پیمانی
 97 عباس احمدي وسمه جانی کارشناسی ارشد ویروس شناسی مربی سرباز
 98 پژمان حامدي اصل کارشناسی ارشد هماتولوژي مربی سرباز
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  عملکردکمیته رفاهی دانشگاه 
 

  
  مبلغ  تعداد  1392عملکرد  شرح

  ریال 000/000/643/3  نفر 365  اعطاي وام قرض الحسنه به کارمندان
  ریال 000/000/798  نفر 92  اعطاي وام به بازنشستگان

  ریال 000/063/17  نفر 7  پرداخت کمک هزینه درمانی ، ضروري به کارکنان وبازنشستگان
  ریال 000/000/600    کمک هزینه رهن منازل جهت متخصصین

  ریال 479/848/744/2    پرداخت حق مسکن کارکنان دانشگاه
  پرداخت وام دانشجویان متاهل ، بن رمضانیه ،بن جیره غیرنقدي
  کارت هدیه به مناسبت روزهاي مختلف ،تخفیف درمانی پرسنلی

  کمک هزینه اردو،پرداخت هدیه به فرزندان ممتاز پرسنل
  ریال311/455/873/2  مبلغ

  -    تهیه پیش نویس قرارداد بیمه تکمیلی و پیگیري پرداخت خسارتهاي درمان
وامهاي دریافتی  صدورچک ، تنطیم اسناد حسابداري و دادن تغییرات حقوقی مربوط به

  ازصندوق رفاهی وثبت آن بصورت ماهیانه
  -  

  -    ماهه 30برگزاري نمایشگاه فرش پرشین تهران وفروش فرش درقالب اقساط 
  ریال 790/366/676/10  جمع کل

 

1391الس  شرح 
 

نفر371  اعطاي وام قرض الحسنه به کارمندان تعداد 
ریال 000/000/400/3/  مبلغ 

نفر93  اعطاي وام به بازنشستگان تعداد 
 مبلغ  ریال 000/000/790/

نفر13 ریال 000/350/11/ پرداخت کمک هزینه درمانی ، ضروري به کارکنان و بازنشستگان تعداد   مبلغ 

ریال 000/636/130/2  مبلغ 
پرداخت بن جیره غیرنقدي ،کارت هدیه به مناسبت هاي مختلف، پرداخت پاداش به دانش آموزان 

جهت استفاده کارکنان  به همراه خانواده،برگزاري افطاري درماه سیرك ممتازوکارکنان، تهیه بلیط 
 مبارك رمضان، پرداخت کمک ضروري ،معیشتی ، درمانی به کارکنان وبازنشستگان

 مبلغ  ریال 000/000/180/  90اردوي کارکنان بیمارستان استاد مطهري به مقصد مشهد مقدس باقیمانده ازسال برگزاري 
 کمک هزینه رهن منازل جهت متخصصین  ریال 000/000/700/

 پرداخت حق مسکن کارکنان دانشگاه  ریال 664/766/683/3
تکمیلی کلیه کارکنانانجام امورمربوط به خسارت ، دریافت و پرداخت هاي بیمه  -  

  جمع کل  ریال 664/752/895/10

  



 

www.jums.ac.ir  ٢٥  
  

 1392 معاونت توسعه مدیریت ومنابع -حوزه ریاست 

  تعداد وامهاوکمکهاي معیشتی اعطایی به کارکنان دانشگاه  

  
  دانشگاهودار مقایسه تعداد پروژه هاي خا تمه یافته نم
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1392درسال دانشگاه  پروژه هاي عمرانی   

  

  
  
  
  
  
  

ردی
  ف

  
  نام پروژه

 محل اجرا

  
  سال شروع

مساحت 
زیربنا 

  )مترمربع(

پیشرفت 
  فیزیکی

  )درصد(
بهره سال 

  مجري  برداري

  دانشگاه  1393  %45  940  1392  خفر  ساختمان اداري وبخش دیالیز بیمارستان خفر  1
 دانشگاه  1393  %65  1360  1392  خاوران  تختی خاوران 10مرکز بهداشتی درمانی   2

 دانشگاه  1394  %55  38500  1392  خفر  حصارکشی ومحوطه سازي بیمارستان خفر  3

 دانشگاه  1394  %17  1200  1391  جهرم  ساختمان آموزشی بیمارستان پیمانیه  4

محوطه (تامین فضاي آموزشی وکمک آموزشی  5
 دانشگاه  1394  %60  7500  1383  جهرم  )سازي سایت دانشگاه

احداث درمانگاه وبخش اعصاب وروان بیمارستان   6
دانشگاه   1394  %40  2100  1391  جهرم  پیمانیه

  وخیرین

درحال تهیه % 2  2300  1391  جهرم  احداث مرکز باروري وناباروري حکیم سلیمان  7
  دانشگاه  1395  نقشه

مطالعه واحداث مرکز بهداشتی، درمانی شبانه روزي   8
  دانشگاه  1394  %40  1750  1391  قطب آباد  تختی قطب آباد 10

دانشگاه   1393  %65  1200  1391  جهرم  )جنب بیمارستان مطهري(مرکز دیالیز  9
  وخیرین

  دانشگاه  1393  %85  950  1388  جهرم  استخر دانشگاه  10
  دانشگاه  1393  %90  1023  1390  سیمکان  مطالعه واحداث مرکز بهداشتی ودرمانی سیمکان  11

مسکن   1396  %37  23130  1387  جهرم  بیمارستان آموزشی جهرم  12
  وشهرسازي

 دانشگاه  1392  100  3833  1386  خفر  تختخوابی خفر32بیمارستان   13

 دانشگاه  1392  100  610  1390  برایجان  مرکز بهداشتی درمانی برایجان  14

 دانشگاه  1392  100  156  1391  اسفنجان  اورژانس بین راهی اسفنجان  15

 دانشگاه  1392  100  475  1388  خفر  خانه پزشکان چهارواحدي خفر  16

 دانشگاه  1392  100  302  1391  خفر  واحدي کارکنان بیمارستان خفر8سوئیت   17
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  1392سال  بخش بهداشت و درماناعتبارات  زارشگ
  

 مبالغ به میلیون ریال 

شماره 
 برنامه

 عنوان برنامه
محل 
 اعتبار

اعتبار 
 مصوب

افزایش 
 کاهش/

کل 
 اعتبارمصوب

 توضیحات مانده هزینه وصولی/تخصیص

 0 103111 103111 108696 24224 84472 هزینه اي خدمات درمانی 30303
بند و      

103111 

 46823 هزینه اي سالمت شهري 30315
 

46823 46463 45578 885 
بند و      

27838   

 44419 هزینه اي سالمت روستایی 30316
 

44419 42513 42357 156 
بند و      

24168   

 20201 هزینه اي فوریتهاي پزشکی 30314
 

20201 20201 20201 0 
بند و           

7008  

30479 
واگذاري خدمات 

 سالمت
 3000 هزینه اي

 
3000 3000 2843 157    

 8000 هزینه اي بازنشستگان دولت 30337
 

8000 8000 7207 793 
  

 162125بند و 1991 221297 223288 231139 24224 206915 هزینه اي جمع

 اختصاصی خدمات دارویی 30311

42000 -8400 
33600 

33600 31295 
2305 

  
   19993 326007 346000 346000 66000 280000 اختصاصی خدمات درمانی  30303
   2151 14249 16400 16400 8400 8000 اختصاصی سالمت شهري 30315
   3785 26215 30000 30000 0 30000 اختصاصی سالمت روستایی 30316

 28234 397766 426000 426000 66000 360000 اختصاصی جمع
 

 جمع کل 

هزینه اي 
و  

 اختصاصی
566915 90224 657139 649288 619063 30225 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

www.jums.ac.ir  ٢٨  
  

 1392 معاونت توسعه مدیریت ومنابع -حوزه ریاست 

    

  1392سال  بخش آموزشاعتبارات  گزارش
 مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                                                            

  
  
  
  
  

  
  

شماره 
 برنامه

 محل اعتبار عنوان برنامه
اعتبار 
 مصوب

 افزایش/کاهش
کل اعتبار 

 توضیحات مانده هزینه وصولی/تخصیص  مصوب

 4000 هزینه اي تحقیقات دانشگاهی 10506
 

4000 3616 3616 0 
 

 250 هزینه اي فنی و حرفه اي 30105
 

250 200 53 147 
 

 2000 هزینه اي آموزش کاردانی 30106
 

2000 2000 2000 0 
 

 14000 هزینه اي آموزش کارشناسی 30107
 

14000 14000 14000 0 
 

30121 
آموزش دکتراي 

 حرفه اي
 3202 59476 62678 62678 10288 52390 هزینه اي

بند و   
48832 

 9000 هزینه اي فرهنگی ورفاهی 30129
 

9000 7345 6833 512 
 

 1319 هزینه اي یارانه غذا 30479
 

1319 1319 1319 0 
 

 3861 87297 91158 93247 10288 82959 هزینه اي جمع
 

آموزش دکتراي  31201
 حرفه اي

 890 870 1760 1760 160 1600 اختصاصی
 

 جمع کل
هزینه اي  
 واختصاصی

84559 10448 95007 92918 88167 4751 
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  1391سال  بخش بهداشت و درماناعتبارات  زارشگ

  الیر ونیلیمبالغ به م                                                                                                                                   

شماره 
 برنامه

عنوان 
 برنامه

محل 
 اعتبار

اعتبار 
 مصوب

 توضیحات مانده هزینه وصولی/تخصیص افزایش

30303 
خدمات 
 درمانی 

 72107 هزینه اي 
 

 71143بند و      0 71143 71143

30315 
سالمت 
 شهري

 33753 هزینه اي 
 

 23681بند و        1334 30347 31681

30316 
سالمت 
 روستایی

 39060 هزینه اي 
 

 24351بند و       3340 28711 32051

30314 
فوریتهاي 
 پزشکی 

 هزینه اي 
17190 

 
 7587بند و      1398 13189 14587

30337 
واگذاري 
خدمات 
  سالمت

 هزینه اي 
840 

 
579 

 
579  

 

30479 
بازنشستگان 

 دولت 

 هزینه اي 
12688 

 
10000 8225 1775 

 

 جمع 
 هزینه اي 

 126761بند و 8426 151615 160041 0 175638

خدمات  30311
 1590 13215 14805 7000- 40000 اختصاصی دارویی

 

30303 
خدمات 
 درمانی 

 5694 277344 283038 67000 220000 اختصاصی
 

30315 
سالمت 
 شهري

 8000 اختصاصی
 

6473 4397 2076 
 

30316 
المت س

 روستایی
 3920 28209 32129 5000 30000 اختصاصی

 

 جمع
 صاصیاخت

298000 65000 336445 323165 13280 
 

 جمع کل
هزینه اي 

و  
 اختصاصی

473638 65000 496486 474780 21706 
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  1391سال  بخش آموزشاعتبارات  گزارش

  
  الیر ونیلیمبالغ به م                                                                                                                                           

شماره 
 برنامه

 عنوان برنامه
محل 
 اعتبار

 توضیحات مانده هزینه وصولی/تخصیص افزایش اعتبار مصوب

10506 
تحقیقات 
 دانشگاهی

 3000 هزینه اي
 

1800 1800 0 
 

30105 
فنی و حرفه 

 اي
 450 هزینه اي

 
200 164 36 

 

30106 
آموزش 
 کاردانی

 4000 هزینه اي
 

4000 3978 22 
 

30107 
آموزش 
 کارشناسی

 13000 هزینه اي
 

10200 9924 276 
 

30121 
آموزش 

دکتراي حرفه 
 اي

 43540 هزینه اي
 

41048 41015 33 
 

30129 
فرهنگی 
 ورفاهی

 9000 هزینه اي
 

35637بند و    95 6255 6350  

بازنشستگان  30479
 دولت 

 هزینه اي
396 25 421   421 

 

35637بند و    883 63136 64019 25 73386 هزینه اي جمع  

31201 
 

آموزش 
دکتراي حرفه 

 اي
 1500 اختصاصی

 
1026 877 149 

 

 لجمع ک
هزینه اي  
 واختصاصی

74886 25 65045 64013 1032 
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   دانشگاهاداري اداره نوسازي وتحول 
   تصویب مشاغل حاکمیتی در کمیسیون تحول اداري 

  احصا پستها و سمتهاي واحدهاي مستقر در معاونت توسعه در راستاي اجراي تجزیه و تحلیل مشاغل و اصالح

 فرایندهاي اجرایی

  جهت تشکیل جلسات:  

 امورو ارائه راهکارها جهت بهبود در کمیته تکریم ارباب رجوع بررسی مشکالت  

   استقرار مدلهاي کیفیت در دانشگاه و تدوین و تنظیم راهبردها و عملیاتی نمودن آنها 

  رفع نواقص اجرایی با مسئولین محترم کمیته ها 

 گاه و ورود شاخصهاي اختصاصی و عمومی  ورود اطالعات به سامانه تسما در خصوص ارزیابی عملکرد دست 

  1392تنظیم و تصویب برنامه عملیاتی سال  

  تدوین نهایی کتاب برنامه ریزي استراتژیک دانشگاه 

  تایید و انتصاب یک ،نفر از پرسنل در جلسات کارشناسی تحول اداري دانشگاه  9تصویب مستند سازي تجربیات

 نفر در کمیته تخصصی انتخاب و انتصاب مدیران 

  واحد تشکیالت 

   تدوین تشکیالت تفصیلی و ارسال آن به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع 

 احدهاي پیش بیمارستانی در وزارت متبوع  و وحوزه هاي ستادي دانشگاه  ، پیگیري تشکیالت تفصیلی دانشکده ها 

 ورود اطالعات واحدهاي محیطی گسترش بهداشت در سامانه جامع تشکیالت  ل تکمی 

 ورود اطالعات تشکیالتی به نرم افزارتشکیالت و بروز رسانی آن 

  لینک جامع سامانه تشکیالت و پرسنلی 
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  مکاتبه با معاونتهاي تخصصی در خصوص ارائه مستندات در راستاي تدوین تشکیالت تفصیلی  

   مورد درخواست ایجاد وتبدیل ردیفهاي تشکیالت تفصیلی در سامانه جامع تشکیالت وزارت 50ارسال بیش از

 متبوع 

   مورد  جهت استخدام نیروهاي جدید 130اعالم ردیف سازمانی بیش از 

  احصا و شناسایی مشاغل حاکمیتی دستگاه و تصویب آن در جلسه کمیسیون تحول اداري دانشگاه 

 یر نمودار و سطوح سازمانی اداره آزمایشگاه و ارسال آن جهت طرح در هیات امنا پیگیري تغی 

  عملکرد واحد آموزش 

   ارتقاء عملکرد و برنامه هاي نرم افزار آموزش  

  برگزاري دوره هاي آموزشی غیر حضوري از طریق سامانه وثبت نام اطالع رسانی برنامه هاي آموزشی

 آموزش تحت وب کارکنان  

  روز پس از اجراي دوره  15ورود اطالعات به شناسنامه آموزشی کارکنان حداکثر  

  برنامه هاي آموزشی و صدور گواهینامه ها  در معاونت توسعه مدیریت و منابع  نمودنیکپارچه شدن و متمرکز  

  و تنظیم 60جمع آوري مدارك و بررسی متقاضیان گواهینامه نوع دو ، مهارتی و تخصصی به تعداد  

 گواهینامه نوع دو در سطوح مهارتی و تخصصی به تفکیک  35، صدور صورتجلسه مذکور   39  

  تعیین اعضاي کمیته علمی جهت عملیاتی نمودن گواهینامه نوع دوم 

  تدوین تقویم آموزشی 

 امه هاي صادره  نتهیه هولوگرام  جهت درج در روي گواهینامه در راستاي استاندارد نمودن گواهی 

 و ارائه مستندات دوره هاي برگزار شده د ر وب سایت دانشگاه در راستاي استقرار مدیریت دانش  استقرار 

    استفاده از توانمندي هاي درونی سازمان در راستاي برگزاري دوره هاي آموزشی 
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  خالصه گزارش عملکرد واحد آموزش  ضمن خدمت 

  
 خالصه گزارش عملکرد طبقه بندي مشاغل 

 
 وز رسانی رشته هاي شغلی بر اساس آیین نامه جدید ابالغی طبقه بندي مشاغل بر 

 سه مورد(شرکت درجلسه کمیته طبقه بندي مشاغل وزارت بهداشت( 
  اطالع رسانی و  ورود اطالعات به سامانه جامع ارتقا ء رتبه جهت ارتقا به رتبه هاي خبره و عالی 

 نوع دوره اجراسال  تعداددوره )نفر ساعت(مجموع ساعات  تعداد افراد

228 1376  8 1391 
 1392 9  4241 695 بهبود مدیریت

 1392  304 90805  14322 شغلی 1391  182 54498  8113
 1392 12  43105 3145 عمومی 1391 14  24998 2161
 1392  281  138151  18162 جمع 1391  204  80872  10502

  رایندها ف
1391  1392  

  265  162 ارتقاء طبقه استحقاقی
  76 32 احتساب مدرك تحصیلی

  28 6 تغییر عنوان
  7   38 احتساب تجربه

  1 3 احتساب درصد جانبازي
  1 1 احتساب سنوات ارفاقی  بازنشستگی

  16 87 تکمیل فرم تعیین مشخصات شغل و شاغل
  36 48 تشکیل کمیته اجرایی طبقه بندي مشاغل

  77 240 ارتقاء رتبه مستخدمین
  2 4 تشکیل جلسه با نماینده وزارت متبوع  جهت ارتقاء رتبه خبره

  59 120 صدور  گواهی خدمت تجربی
  2 15 اعطاي امتیازات ایثارگري

  25 مورد  21 ارسال پیشنهادات  جهت رشته هاي جدید
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  عملکرد واحد فناوري اطالعات و ارتباطات  
  

  :از مهمترین فعالیت هاي واحد انفورماتیک دانشگاه، می توان به موارد زیر اشاره نمود

  به روز رسانی و اعمال تنظیمات الزم و مکررجهت مدیریت متمرکز، ایجاد امنیت و مانیتورینگ شبکه دانشگاه .1

  مرتب سازي و نصب تجهیزات مورد نیاز با الگوي استاندارد در دیتا سنتر  .2

  سرورهاي دانشگاه %80ي زو مجازي سا Virtualization Infrastructureراه اندازي بستر مجازي  .3

  کنترل پهناي باند کاربران اینترنتی دانشگاه و محدود کردن حجم استفاده از اینترنت .4

  ارائه طرح ارتباطی بین مراکز زیرمجموعه دانشگاه مبتنی بر فیبر نوري .5

  لعات الزم در مورد خرید ، نصب و استقرار سیستم پکس پیگیري و انجام تحقیقات و مطا .6

و همچنین خرید تجهیزات سخت افزاري مرتبط با فناوري اطالعات  ارت بر انعقاد و تمدید قراردادهاپیگیري و نظ .7
  در سراسر دانشگاه

به  نرم افزار مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت واحد کارگزینی :طراحی و برنامه نویسی .8

در سیستم اداري، به صورت  نها ، نرم افزار  ارائه پیشنهاداتاولویت بندي  و محاسبه زمان پایان طرح آ منظور

  با ارائه کد رهگیري و قابلیت پیگیري جهت اداره ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وطراحی  اینترنتی

،  EDCنرم افزار ثبت نام اینترنتی کالسها، کارگاهها، المپیادها و کمیته ها براي اساتید و دانشجویان جهت واحد 
 سامانه انتخابات نظام پزشکی

  :  راه اندازي .9

  نرم افزار اتوماسیون تغذیه و انتقال اطالعات از سرور قدیم تغذیه به سرور جدید، جهتسرور مجزاي جدید   

 ودد سرور مواد مخدر راه اندازي مج FTP سرور جهت کمیته تحقیقات  

 کافی نت آموزش بالینی واقع در بیمارستان پیمانیه با شش دستگاه کامپیوتر 

  درمانگاه مجري برنامه پزشک خانواده شهري8بستر شبکه در 

  افزار جهت حذف زمایشگاه و اتصال مستقیم تمامی دستگاهها به نرم آنرم افزار ارتباط سرور با دستگاه هاي
 خطاهاي کاربري در آزمایشگاه غفوري
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  ارتباطات شمس در کلیه مراکز مجري پزشک خانواده که از طریقADSL خدمات دریافت می کنند وتهیه  

 نرم افزار پزشک خانواده 

  شبکه بیمارستان خفر و استقرار سیستمHIS و سایر نرم افزارها و برقراري ارتباطات مورد نیاز آنجا  

  س ویژه سرویV_LAN   بر روي بسترADSL  جهت اتصال مراکز کوچک مثل درمانگاهها و منازل اعضاي

  محترم هیئت رئیسه دانشگاه به شبکه دانشگاه 

  سیستمHPLC  در آزمایشگاه ) آویژه(وسیستم مربوطه پیگیري وپشتیبانی براي راه اندازي نرم افزار مربوطه
 معاونت 

 اداره دارایی و آموزش کارکنان وتهیه ونصب سخت افزار مورد نیاز راه اندازي نرم افزار مرتبط با 

  آموزش و راه اندازي سیستم الکترونیکی بیماران کولیز ودیالیز و بیماران تصادفی جهت پذیرش بیماران در سایت

 وزارتخانه

 نصب و آموزش نرم افزار نوین جهت سهولت کار و کاهش ضریب خطاي پرسنل 

   نرم افزار ارتقاء بهره وري 

  نرم افزار تغذیه و ارتباط آن باHIS 

  نصب و آموزش کار با نرم افزارMIRegistry  در بخشCCU 

  ، ساختمان پردیستفکیک شبکه نصب میکروتیک در رك اصلی سایت پردیس در راستاي بهبود ارتباطات و  .10

 ، سالن ورزشی و خوابگاه هاسرویسسلف  

کت یکتا وب در خصوص مجله اخالق در پرستاري و دفتر مجله ، برگزاري دوره آموزشی به خریداري سامانه شر .11
  . . .  پرسنل مربوطه و راهنمایی پرسنل در زمینه ثبت نام، ارسال مقاالت و تهیه لیست داوران و 

 ه در نمایشگاهئو ارا EDCسی دي از مجموعه عملکرد و فعالیت هاي واحد تهیه  .12

 افزارواحدمخدرتهیه نرم  .13

  بهبود زیرساخت شبکه  معاونت بهداشت و تغییر توپولوژي شبکه در راستاي عملکرد و بازده بهتر  .14
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دستگاه رایانه به درخواست مدیریت توسعه شبکه جهت اجراي برنامه هاي پزشک خانواده 80تهیه و توزیع  .15

عدد رایانه جهت  58 واده روستایی وعدد لپ تاپ جهت پزشکان شاغل در طرح پزشک خان 30بالغ بر روستایی و 
  مراکز شهري مجري برنامه پزشک خانواده شهري و ستاد اجرایی آن

دستگاه بارکد خوان در قسمت هاي مختلف بیمارستان و دستگاه چاپ دستبند در : آموزش و راه اندازي  ،نصب  .16

  قسمت پذیرش بیمارستان 

نصب و راه اندازي مجدد این نرم افزار و کلیه سرویسهاي  ، HISخرید سرور سخت افزاري جدید جهت نرم افزار   .17
  مربوطه در بیمارستان مطهري بر روي این سرور

  طراحی و شبکه کردن قسمت جدید زایشگاه جدید .18

و پیگیري اضافه نمودن درخواستهاي جدید در برنامه مربوط به بیمارستان پیمانیه و   HISپشتیبانی از سیستم  .19
  جام امور جهت هردو بیمارستان و کلینیکمطهري و کلینیک هنري ان

تهیه نرم افزارهاي محاسبه حق مهد و محاسبه چند قسمت طرح نوین و گزارش گیري فیش نوین و لیست هاي  .20

جهت سهولت کار همکاران واحد حسابداري؛ همکاري در تهیه روال کار تریاژ و پیگیري ... پرداختی مختلف و

  مه نصب نرم افزار بخش تریاژاضافه نمودن برنامه تریاژ در برنا

  جهت ورود اطالعات کنترل عفونت و ارسال اطالعات به وزارتخانه INISپشتیبانی از برنامه  .21

  مکانیزه نمودن شرح عمل بیماران عمل شده در اتاق عمل .22
  

  
  
  
  
  
  
  
  


