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  :  ۱ جدول شماره

  . گردد كامل مي ستونسر  به  توجه با  درخواستي  عناوين  گرديده و ذكر تابعه  نام يكي ازشهرستانهاي  افقي  درهرستون

   .توانيد در فضاي ايجاد شده قرار دهيد نقشه را مي

حسـب تعريـف نهـاد رياسـت     منطقة تحـت پوشـش   مناطق محروم  نكته مهم آنكه در اين جدول داده هاي مربوط به

  .وزارت كشور آورده شود ، جمهوري

  : ۲جدول شماره 

  عبارت است از  به تفكيك گروه جنسي محاسبه نسبت باسوادي 

  

  موردنظر در يك سال گروه جنسي انبا سوادعداد ت                
                                                 ۱۰۰*            

  ي همان گروه جنسي درهمان سالسال به باال ۷جمعيت                                                             

  

  مختلف    قاطعمحاسبه نسبت دانش آموزان در م

  

  دريك سال ) اهيپيش دانشگ –دبيرستان  –راهنمايي  –دبستان ( تعداد دانش آموزان مقطع تحصيلي خاص           
     ۱۰۰   *                        

  در همان سال  )پيش دانشگاهي  –دبيرستان  -راهنمايي  -دبستان ( همان مقطع  جمعيت گروه سني            
  

  

  نسبت دانشجويان به ازاي يكصد هزار نفر جمعيت  

  در يك سال دانشجويان منطقهكل                                                                                    
                                         ۱۰۰۰۰۰  *            

  درهمان سال  كل جمعيت منطقه                                                                            
  

       تحقيقـات و   علـوم ،  وزارتدانشـجويان   +دانشجويان گروه پزشـكي  ( كل تمام دانشجويان منطقه عبارتست از مجموع 

ــور +دانشــگاه ترتبيــت معلــم  +دانشــگاه آزاد اســالمي  +فنــآوري  ــام ن ــه در + ... و  دانشــگاه پي  +                شــبانه  +دوره روزان

   )....نوبت دوم 
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  :  ۳جدول شماره 

حمـايتي  يـا دسـتگاههاي   دسـتگاه  ورتيكه ذكر گـردد درصـ  خواسته شده وشش جمعيت تحت پ، درج عناوين  با توجه به

روبـروي   ذكر گرديده و جمعيت تحت پوشش نيـز در سـتون    رديفبه ترتيب در آخرين آنها نام دارد وجود  يديگر

  .آورده شودآن 

  :تحلیل وضعیت سالمت مردم حوزة ماموریت  -3

صورت پذيرفتـه   جاریاصلي مرگ در سال  لبراي كنترل و كاهش عل ها و اقداماتي كه فضاي ايجاد شده اهم برنامهدر

  .است شرح دهيد

  : ۴جدول شماره 

 ،ذكـر گرديـده و باتوجـه بـه عنـاوين سرسـتون        ICDمرگ براساس زير گروه بترتيب علتهاي اول تا دهم رديفها  در

 درج جـاری در سال  آن داد و درصدبه تعمرگ ول تا دهم او در ادامه بترتيب علتهاي  قبلدر سال آن تعداد و درصد 

  .گردد مي

  

  

  

           ي مرگاصتصخنسبت اروش محاسبه 

  

  )در يكسال ( مورد نظر از بيماري  مرگ                                                                                

                                                 ۱۰۰*            

  )همان سال ( كل مرگها                                                                                    

  سالمت  و هاي آموزشی ، دانشجویی ، پژوهشی شاخص -4

    : ۵شماره جدول 

  .عدد خام نياز دارد كه از آنها مي گذريم  به ذكرتعدادي از شاخصها فقط 

                                                 :     آ-۴رديف 

  

  در يك سال مجموع دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي                                                                     



 
٣

                                                 ۱۰۰*            

  روزانه همان سال  كل دانشجويان                                                                                  

  : آ-۵رديف 

  .هاي مختلف ذكر گردد مجموع كل دانشجويان غير دوره روزانه در رشته 

  

   

                                                                                                                                                  

  :                                                                                     آ-۷رديف 

               كل دانشجويان در يك سال                                                                                                               

                                                                                      

  در همان سال  كل اعضاء هيأت علمي                                                                                               

  : آ-۸ رديف

  

  در يك سال  تعداد كل دانشجويان                                                                

۱۰۰*  

و   كه منحصراً در امر آموزش ، پژوهش  ستاد دانشگاهدر علمي شاغل مجموع كاركنان غير عضو هيئت 

  ها درهمان سال   دهدانشكعلمي  غير عضو هيئت كاركنانكلية + دانشجويي اشتغال دارند 

  

  
  :  آ-۱۹رديف 

  
تاترها و هـر محلـي كـه در آن آمـوزش دانشـجويان       ها، آمفي فضاي آموزشي به مجموع فضاهاي كالسها، آزمايشگاه

  .گردد پذيرد، اطالق مي صورت مي

  روزانهدريك سال  مجموع فضاهاي آموزشي                                            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  درهمان سال  تعداد كل دانشجويان                                                 
   

  : آ-۲۰ رديف
تكثيـر و چـاپ اطـالق     ، ، سـمعي و بصـري   رسـاني  هـا، پايگـاه اطـالع    فضاي كمك آموزشي به مجموع فضاهاي كتابخانـه 

  .گردد مي

  دريك سال  مجموع فضاهاي كمك آموزشي                                                       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  درهمان سال  تعداد كل دانشجويان                                                     



 
۴

   
  : آ-۲۱رديف 

  مجموع فضاهاي خوابگاهي دانشجويي دريك سال                                                       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  درهمان سال  تعداد كل دانشجويان                                                          
   

  : آ-۲۲رديف 
  در يك سال  مجموع فضاهاي سلف سرويس دانشجويي                                                     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  درهمان سال  تعداد كل دانشجويان                                                     

  
  :  آ-۲۳رديف  

  در يك سال  مجموع فضاهاي اماكن ورزشي سرپوشيده دانشجويان                                                                        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            

  درهمان سال  تعداد كل دانشجويان                                      

  

  .فقط براي دانشجويان دوره روزانه محاسبه گردد آ-۲۳لغايت  آ-۱۹ريفهاي هاي  شاخص

  :  س-۱رديف 
  

  سال يكدر كمتر از يكماه تعداد مرگ كودكان                                                                           
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*   ۱۰۰۰    

  مواليد زنده همان سال                                   
  

  
  :  س-۶رديف 

  
  ، IUDانواع قرص، كاندوم، (ساله همسردار كه از وسيله پيشگيري  ۴۹تا  ۱۵مجموع زنان     
  يك سالاستفاده كرده اند در ) نورپلنت، آمپول، توبكتومي، وازكتومي        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   *  ۱۰۰        
  ار در همان سال سردساله هم ۴۹تا  ۱۵كل زنان                      

  
  : س-۷رديف 

  
  گرم در هنگام تولد در يك سال  ۲۵۰۰كل نوزادان با وزن كمتر از         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*  ۱۰۰      
  مواليد زنده در همان سال كل             

  



 
۵

  
  : س -۸رديف 

 
  

  

  

  

  : س-۱۰رديف 

  

  

  

  : س-۱۷ رديف

  

  

  

  

  : س-۱۸رديف 

  

  

  

  

  : س-۱۹رديف 

  

  

  

  

  :  س-۲۰رديف 

  

  

  

  

        سال تعداد جمعيت ساكن در مناطق روستايي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند در يك

 در همان سالجمعيت ساكن در مناطق روستايي كل 
 ۱۰۰* 

  سال يكبيمارستانهاي تابعه در در  اشغال شده  جموع تخت روزم

  

  بيمارستانهاي تابعه در همان سال تعداد تخت فعال *  ۳۶۵

  

۱۰۰ * 

  در يك سال ) بخش دولتي و غيردولتي(منطقه تحت پوشش فعال در  تعداد تختهاي

  

  كل جمعيت در همان سال 

  

۱۰۰۰* 

  در يك سال تابعه  يبيمارستانهادر تعداد كل نيروي انساني 

  ن سال در هماتابعه  دربيمارستانهاي تعداد كل تخت فعال

  در يك سال ) بخش دولتي و غيردولتي(ثابت  تعداد تختهاي

  

  كل جمعيت در همان سال 

  

۱۰۰۰* 

  در يك سال نطقهمجموع كل پزشكان م             

  منطقه در همان سال  جمعيتكل             
۱۰۰۰* 



 
۶

  : س-۲۱رديف 

  

  

  

  
  

  :  س-۲۲رديف 
  

  

  

  

  

  : س-۲۳رديف

  

  

  

  

  

  :  س-۲۴رديف 

  

  

  

  

  

  :شود  به روش زير محاسبه مي درآمد اختصاصي واقعي

  يـــي واقعـاصــد اختصــدرآم    = ب شده    درآمــد نقدي كس+   گر    كــــل دريافتي از ســازمانهاي بيمه

+       گر  سازمانهاي بميه مقدار طلب از+ مقدار وصـولي از دستگاههاي حمايتـــي + حمايتي  هاي ازدستگاه وصول مقدارقابل

  + اص هاي خــ مقدار وصولي از قـرارداد+  هـــاي خاص   وصـول از قرارداد مقــدار قابل +    ۱۲۹۰۸۶كمك از رديف

  در يك سال  ي تابعه تعداد كل پيراپزشكان شاغل در بيمارستانها

  

  تابعه د رهمان سال در بيمارستانهاي تعداد كل تخت فعال 

  در بيمارستانهاي تابعه در يك سال تعداد كل نيروهاي شركتي شاغل 

  درهمان سال  تابعهدر بيمارستانهاي فعال  تعداد كل تخت

  اورژانس در يك سالشده در  اشغال هاي روز تخت ا احتساببي تابعه بيمارستانها در مجموع تخت روز اشغال شده

  

  در همان سال اورژانسبخش  ي تابعه با احتساب پذيرش بستري دربيمارستانها ة بسترييرش شدتعداد بيماران پذ

  سال يك دري تابعه بيمارستانهاواقعي  اختصاصي آمدكل در

  

  الر همان سد) تعداد تخت فعال بيمارستانهاي تابعه* ۳۶۵(



 
٧

  :  س-۲۵رديف 

  

  

  

  

  

  

  : س-۲۷رديف 

  

  

  

  س -۳۰س و-۲۹س-۲۸رديفهاي 

  

                NICUو تخـت   وند بجاي آن با توجه به موضـوع  تخـت سـوختگي، تخـت ويـژه      محاسبه مي ش س-۲۵مانند رديف 

  . در صورت كسر قرار مي گيرد

  

  :آمار نیروي انسانی شاغل   -5

  

  ۸و  ۷، ۶ول شمارهاجد

كاركنان مراكز تحقيقاتي  ساس عناوين سرستون جدول كامل شودتوجه به موارد درج شده در اولين ستون افقي برابا

 ۷علمي و جـداول   براي كاركنان غير عضو هيئت ۶جدول شماره . مصوب وابسته را نيز در جداول فوق منظور فرمائيد

  .گردد علمي است كه كامل مي براي اعضاي هيئت ۸و 

  

  ... :هاي تابعه  تعداد دانشکدهنام و  -6

  :  ۹ه جدول شمار

هـا بصـورت حجمـي واگـذار      درقسمت نيروهاي شركتي درصورتيكه فعاليـت . گردد ها تكميل مي باتوجه به عناوين سرستون

. گردد را نيز شامل مي.. ضمناٌ كاركنان خوابگاهها، سلف سرويس و . شده باشد معادل نفركارحجمي واگذار شده آورده شود

  .درستون اعتبار جاری کل اعتبار دراختيار شامل درآمد اختصاصی وکمک ازبودجه عمومی دولت و ساير آورده می شود

  سال در يك ي تابعهبيمارستانها  واقعياختصاصي  هاي انجام شده از محل كمك بودجة عمومي دولت و درآمد   هزينه  مجموع

  

  در همان سال) تعداد تخت فعال بيمارستانهاي تابعه* ۳۶۵(

  سال تعداد تخت رواني در يك
  

  جمعيت همان سال

 ۱۰۰۰۰* 



 
٨

  .درفضاي ايجاد شده در زير جدول توضيحات قابل درج است

  :اعتبارات دانشگاه    -7

  

  : 1390برداري شده درسال  هاي عمرانی بهره پروژه -8

   :۱۰ جدول شماره

  .يكي از عناوين زير درج گردد ،ليكن در ستون محل تامين اعتبار. گردد ها تكميل مي اوين ستونبا توجه به عن

  هاي مسئولين ، تلفيقي از دو مورد يا بيشتر  المللي ، كمك  هاي بين هاي مردمي ، كمك ، خيريه ،كمك ، اهدايي ، استاني ملي

  

  

دانشـكده در جلـوي سـتون مربوطـه قـرار      /ختلـف دانشـگاه  اعتبار هزينه شده در امور م  عناوين سرستونبا توجه به 

  :است به شرح زير نسبت مذكور گيرد و روش محاسبة  مي

               

  در يك سال مورد نظر  حوزه  اعتبار هزينه شده در                                                                       

                             ۱۰۰  *            

  مجموع كل اعتبارات جاري و تملك دارايي تجهيزات در همان سال                                                           

  

به ترتيب پژوهش ، آموزش ، بهداشت ، درمان ، دارو و  صورت كسر بجاي حوزه مورد نظر در هر نوبت محاسبه ،در

  .گيرد پشتيباني قرار مي

  : مرکز تحقیقاتی  -9

  : ۱۱ جدول شماره

  .گردد كه اطالعات درخواستي را وارد فرمايند براي هر مركز تخصصهاي يك رديف در سايت ايجاد مي

مركز ، مجموع  مقدار اعتبار از محـل كمـك بودجـة عمـومي دولـت ، درآمـد اختصاصـي ،        مالي مثبته  منظور از منابع

  .گردد باشدكه در ستون مربوطه درج مي  ميبه مركز ي متمركز هاي طول سال و كمك از رديفها افزايش 

 بـه آن   دانشـكده كـه مركـز   /توسـط دانشـگاه  اسـت كـه   مقدار اعتباري : دانشكده مربوطه / منظور از كمك از دانشگاه

  .باشد مي  پذيرد ، وابسته است صورت مي



 
٩

،  )بـه غيـر از بنـد فـوق    (هـا    دانشـكده /اهشـگ انمقدار اعتبـاري كـه توسـط د   : دانشكده /دانشگاهخارج منظور از كمك از 

  .باشد شود ، مي دستگاهها اعم از دولتي و غيردولتي ، خيرين به مركز مي مؤسسات و

كه با منبع افراد حقيقي و حقوقي  يا  المللي توسط سازمانهاي بينكه است مقدار اعتباري : از كشور  منظور از منابع خارج

  . باشد دهند ، مي خارجي در اختيار مركز قرار مي

دانشكده يـا  /هايي كه از نتايج آن استفاده شده است آن است كه نتايج جاصل از طرح در دانشگاه منظور از تعداد طرح

در صـنعت يـا توليـد     دهنده طرح يا ساير دستگاهها بكارگرفته شـده باشـد يـا محصـول حاصـل از آن      دستگاه سفارش

  .بكارگرفته شود و مستندات آن موجود است

شـود و خـدمات    كـه صـرف تحقيقـات نمـي     ي تحقيقات مجموع اعتباراتي استشده در پشتيبان منظور از اعتبارات هزينه

و بعضاٌ مركز بـا   )گيرد صورت مي... هايي مانند خريد كتاب ، مجله و  زينهه(پشتيباني عمومي تحقيقات را فراهم نموده 

  .شود آن اداره مي

   .رسد به تصويب مي )طرح( وع اعتباراتي است كه براي اجراي پروژهمنظور از اعتبارات امر تحقيق مجم

  

  . گردد عناوين نيازي به توضيح اضافي ندارد و براساس موضوع خواسته شده ، تكميل ميساير 


