
 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه زارش عملكردگ                                

 
 

 
                                                                                 



 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه زارش عملكردگ                                

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 گـزارش عملكرد 

  1389نه ماهه سال 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

  درماني كاشان

  
 

 

  
  
  1389 بهمن ماه
  

  
   



 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه زارش عملكردگ                                

 
 



 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه زارش عملكردگ                                

 
 

  يــه تعالــباسم
 

  :مقدمه
  
  ؛دعاي خير  ا ابالغ سالم و اهداءب

گذاري  ترين مرجع سياست باال  عالي، آموزش ومؤسسات ها دانشگاه سازماني ساختار رأس در امنا هيأت

رد؛ با توجه به اينكه  برنامه ريزي،  دا عهده بر را حساسي و مهم هاي مسئوليتگيري  بوده و  و تصميم

؛ بررسي گـزارش عملكـرد  بعنـوان     اجرا و ارزشيابي در تمامي سازمانها ضرورت انكار ناپذير مي باشد

ابزاري ارزشمند از يكسو به مطالعه كلي خصوصيات  و  رسالتهاي دانشگاه و از سـوي ديگـر بـه ترسـيم     

بنابراين  تهيـه گـزارش   . يت هاي موجود و ارزيابي عملكرد صورت گرفته مي پردازدتوانايي ها و ظرف

ساليانه دانشگاه  و مطالعه آن،  باعث آگاهي جامع و كامل اعضاي هيئـت امنـاء، مسـئولين واحـد هـا       عملكرد

نشگاه  نقاط قوت و ضعف دانشگاه شده و در نهايت  اين امر موجب مي شود  دا  ومديريت هاي زيرمجموعه به

بهداشتي، درماني، اجتماعي، تخصصي و تربيت نيروي   خدمات پژوهشي، آموزشي، هاي رسالت بهبتواند 

  .بپوشاند عمل جامةبهتر   جامعه نياز مورد متخصص انساني

          
  محمدحسين اعرابيدكتر                                                                                      

 دانشگاه تسسرپر                                                                                        
 

  



 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه زارش عملكردگ                                

 
 

 

 

 

  
 

  

  بسمه تعالي

و  ديرانماعضاء هيئت رئيسه،  و بيدريغ و قدرداني از زحمات فراوان با تشكر        
دانشگاه  تنظيم گزارش عملكرد تهيه و در كهاركنان و كارشناسان دانشگاه كليه ك

همكاري نموده اند، اميد است كه در سال هاي آتي اين گزارشات بيش از پيش 
  .پربارتر گردد

و همچنين با تشكر از خانم پورفيض كه زحمت تايپ و صفحه آرايي اين 
  . مجموعه را بعهده داشتند

  دفتر هيئت امناء دانشگاه              



 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه  زارش عملكردگ                                

 
 

  أ
 

  1           دانشگاه1389 گزارش عملكرد نه ماهه سال
  2                   تاريخچه دانشگاه -1    

  2             روند گسترش و وضعيت دانشگاه -1-1 
  2   اسامي روساي محترم و معاونين دانشگاه با مدت زمان تصدي ايشان - 1-2  
  5 هاي تابعه دانشكده دانشگاه وروساي فعلي رئيسه هيئت C.Vذكرمختصري از - 3- 1  
  6         اسامي اعضاء هيئت امناء دانشگاه از بدو ايجاد تاكنون - 1-4  
  ،و اجتماعيي انساني ، وضعيت اقتصادموقعيت جغرافيايي، شاخصهاي توسعه نيروي  - 2    

 ٩  شاخصهاي ساير بخشهاي توسعه، خصوصيات فرهنگي و اجتماعي منطقه كاشان              

  9                موقعيت جغرافيايي-2-1 
 11            شاخصهاي توسعه نيروي انساني- 2- 2 

     11            وضعيت اقتصادي و اجتماعي-2-3 
   12            توسعهشاخصهاي ساير بخشهاي -2-4 
   12            خصوصيات فرهنگي و اجتماعي-2-5 

 13          تحليل وضعيت سالمت مردم  در حوزه مأموريت - 3

 13                تحليل علل مرگ -3-1

  13      88اقدامات انجام شده در زمينه ده علت اول مرگ در سال -1- 1- 3
   13            پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي   

  14                 پيشگيري از سرطان     
  14              پيشگيري از سوانح و حوادث     

  16   88اقدامات انجام شده درزمينه كاهش مرگ گروههاي درمعرض خطر در سال -3-1-2
  16                نوزادان و كودكان     
  16                   زنان باردار    
  16                                         سالمندان    

  17     )نه ماهه (در منطقه تحت پوششاشتغال  آموزش پزشكي و  شاخصهاي سالمت و - 4
  22                 آمار نيروي انساني شاغل5-
 26  اعتبارجاري-دانشجوكارمندان هيئت علمي وتعداددانشكدههاي تابعه وتعداداعضاي نام -6

 26                   اعتبارات دانشگاه -7



 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه  زارش عملكردگ                                

 
 

  ب
 

  29         1389هاي عمراني بهره برداري شده در سال  پروژه-8

  31                   مراكز تحقيقاتي-9
 33           گزارش عملياتي نمودن مصوبات هيئت امناء-10

  47                     ساير نكات -11

  47         جارياهم اقدامات جديد انجام شده در سال  -11-1   
  51     و اعضاء هيئت علمي رضايت مردم، كاركنان و دانشجويان -11-2   
  51       )طرح نوين اداره بيمارستانها(وضعيت پرداخت كارانه  -11-3   

   51                  پاسخ به سواالت-12
 55                    مهم محورهاي 13-

  55   )پزشك خانواده( برنامه بيمه روستايي اجراي گزارش اجمالي از -13-1    
  57         از توسعه كميگيري گري و جلو كاهش تصدي -13-2       
  57             ها جويي ها و صرفه كاهش هزينه -13-3   

  57             )عدم تمركز(تفويض اختيار  - 134-    
  58        وضعيت پستهاي سازماني و تشكيالت دانشگاه -13-5   
   60  با آن مواجه بوده است 88مشكالت اساسي و مهمي كه دانشگاه در سال  -13-6   

  63             عملكرد دفتر رياست و معاونتهاچكيده  -14
 63                  حوزه رياست  -14-1

  63                 دانشگاه  دفتر رياست - 1- 1- 14
  64                  امور بانوان - 2- 1- 14
  65                  دفتر هيئت امناء - 3- 1- 14
     66                                                         دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات - 4- 1- 14

      
   



 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه  زارش عملكردگ                                

 
 

  ت
 

  67                 دفتر امور ايثارگران - 5- 1- 14
  69                كميسيون تحول اداري - 6- 1- 14
  70                  دفتر كارآفريني -14-1-7
  74                مجمع خيرين سالمت -14-1-8

       75                                                                    معاونت بهداشتي دانشگاه -14-2  
    75                             واحد مالي-14-2-1     

  75                 واحد آموزش بهورزي- 2-2- 14     
   76                                             واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غيرواگيردار - 2-3- 14     
  76                                      واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير- 2-4- 14     

  78                واحد بهداشت دهان و دندان-14-2-5     
  78                  واحد بهداشت روان -14-2-6     
  79                                        و مدارس واحد سالمت جوانان -14-2-7     
  80                واحد بهداشت محيط -14-2-8     
  82                                 واحد بهداشت حرفه اي -14-2-9     
 83                خانواده واحد بهداشت  -14-2-10     

  83                معاونت درمان دانشگاه -14-3      
   83                  ماماييواحد  - 3-1- 14     
  84                 واحد بيماريهاي خاص - 3-2- 14     
  84                  دفتر پرستاري - 3-3- 14     
  84                واحد آمار و مدارك پزشكي - 3-4- 14     

  85                واحد تجهيزات پزشكي -14-3-5     
  85                    اورژانسها -14-3-6     
  90                  واحد آزمايشگاه -14-3-7     
  90                واحد صدور پروانه ها -14-3-8     
  92                  كنترل عفونتواحد  -14-3-9     
  92                  واحد ترك اعتياد -14-3-10     



 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه  زارش عملكردگ                                

 
 

  ث
 

  97                  معاونت پژوهشي دانشگاه -14-4 
  98                    مجله فيض-14-4-1    
   98                                                                         هدانشگا آموزشي معاونت -14-5

  108                تشويق دانشجويان ممتاز -14-5-1     
 108            ستاد استقبال از دانشجويان جديدالورود -14-5-2    

  108                توسعه نقش اساتيد راهنما  -14-5-3    
   110      شده جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان در دانشگاهاقدامات انجام  -14-5-4    

  111                                                         معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه -14-6
  111                   دفتر معاونت  -14-6-1    
  111                مديريت امور دانشجويي -14-6-2    
  112                  تربيت بدنياداره  -14-6-3    
  113              دانشجويان مشاوره و راهنمايياداره  -14-6-4    
  113                  اداره رفاه دانشجويان -14-6-5    
  114                  امور عمومي معاونت -14-6-6    
  114                مديريت امور فرهنگي -14-6-7    
  115                    ستاد شاهد  -14-6-8    

  116                                                  ه  دانشگا توسعه مديريت و منابع معاونت -14-7
   116              توسعه سازمان و منابع انسانيمديريت  -14-7-1    

   117              آموزش ضمن خدمت كاركنان -14-7-2    
 117                  مديريت امور مالي -14-7-3    

    118                برنامه ريزي مديريت بودجه و -14-7-4    
  120                    مديريت فني -14-7-4    
      121                    مديريت خدمات -14-7-4    
   122                   معاونت غذا و دارو - 8- 14 

 124                 بندي گزارش گيري و جمع نتيجه-15
    



  ان

 

ي درماني كاشا

  

خدمات بهداشتي

 

سال 

لوم پزشكي و خ

سماهه       
گاه

دانشگاه عل 89

1 

  

       

 

نه مرد
دانشگ

نه ماهه سالد

       

 

عملكر
د 138

گزارش عملكرد

 اول

ارش ع      
89 

گ                        

بخش ا

 

گزا       

                  
  

   
 
 
 

ب - 1
 
 

  
 

     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ان

 

ومين اجالس 
شت، درمان و 

با پذيرش  136
صوبه شصت و 
وجه به توان و 
ر اين دانشگاه 
ي در كاشان و 
ه تحصيلي در 
يولوژي، انگل 
 داخلي، زنان 
شد و در حال 
ي دانشگاه را 

ي درماني كاشا

 تصويب نامه د
ل وزارت بهداش

65من ماه سال 
به موجب مصو

اه تبديل و با تو
 در حال حاضر
شكي و درماني

رشته 41ب و 
وم تشريح، فيزيو

كودكان،: صي
باش مي ديولوژي

ضاي هيئت علمي

خدمات بهداشتي

براساس ت كه 
ب قانون تشكيل

رسماً در بهم  و
 را آغاز نمود و
كاشان به دانشگا
اسيس شده و

ز آموزشي، پزش
مصوبارستاني

هاي ويژه، علو 
هاي تخصص شته

پاتولوژي و راد
نفر اعض177 

 :  

لوم پزشكي و خ

د اسالمي است
 بعد از تصويب
 گرديده است
ومي كار خود
علوم پزشكي كا
 بهداشت نيز تا

مركز پنجشت و
تخت بيما 122

بتستاري مراق
ي عمومي و  ر
 وگرمسيري، پ
حصيل بوده و

 تصدي ايشان

دانشگاه عل 89

2 

قالب شكوهمند
زشكي كشور

سيسأكاشان ت
شته پزشكي عمو

دانشكده ع 72/
 پيراپزشكي و

زشكي و بهداشت
22 بيدگل بـا 

پرستاري، پرس(
دكتراي) زشكي

اريهاي عفوني
اه مشغول به تح

 با مدت زمان
72: ( 

  ماه  9
  ل

  ل
 ماه 6

  
 ال

نه ماهه سالد

  : دانشگاه
ستاوردهاي انق
گاههاي علوم پز

پزشكي در كم
دانشجوي رش 

/1/10ها مورخ
هاي  دانشكده

ي مامايي، پيراپز
يي در آران و
رشناسي ارشد

، مدارك پزيط
، بيهوشي، بيما
در اين دانشگا

حترم دانشگاه
2لغايت  65ز سال

  سال 1دت
  سال  4ت

9ضوي به مدت
سال 1 به مدت

  سال 7مدت
  :ي

  سال  1دت
  سال 2 مدت

سال 3 به مدت
6ضوي به مدت

ماه 9 به مدت
سا 5/1به مدت

گزارش عملكرد

 :ه
ش و وضعيت د
شان يكي از د
گسترش دانشگ

علوم دانشكده
150و پذيرش

ترش دانشگاهه
ستناد مصوبات،
شكي، پرستاري
ء و شهيد رجاي
كارشناسي، كا

بهداشت محي ،
ي، روانپزشكي،
)وزانه و شبانه

 و معاونين مح
از( زشكي كاشان

عبداللهي به مد 
د نمكي به مدت
علي اكبر مرتض
 محمود سيدي

صغر لقمان به م
ي و دانشجويي
ين خدمت به مد
د ابوالحسني به
مود عمراني فر
علي اكبر مرتض
 محمود سيدي
مد خورشيدي ب

گ                        

خچه دانشگاه
روند گسترش 

وم پزشكي كا
شوراي گ 9/65

شكي به عنوان
جوي پرستاري و
سه شوراي گست
ن دانشگاه  باس
زشر دانشكده پ

ان سيدالشهداء
لف كارداني، ك
كروب شناسي،
جراحي عمومي

رو(دانشجو  21
 .دهند

اسامي رؤسا  
انشكده  علوم  پز

   :سا 
قاي دكتر علي
قاي دكتر سعيد
قاي دكتر سيدع
قاي دكتر سيد

  :نين 
آقاي ا: شتيباني

وزشي، پژوهشي
قاي دكتر حسين
قاي دكتر فريد
قاي دكتر محم
قاي دكتر سيدع
قاي دكتر سيد
قاي  دكتر احم

 

                  
  

تاريخ  -1
1 -1-
ه علوادانشگ

30/9مورخ 
پزشآموزش 

دانشج 100
سومين جلس
استعداد اين
داراي چهار
دو بيمارستا
مقاطع مختل
شناسي، ميك
و زايمان، ج

129حاضر 
د تشكيل مي

 

    1-2-
دا 
سؤر

آ 
آ 
آ 
آ 
معاون
معاونت پش
معاونت آمو

آ 
آ 
آ 
آ 
آ 
آ 



  ان

 

لوم پزشكي و خخدمات بهداشتيي درماني كاشا دانشگاه عل 89

3 

(:  

  ماه 
  ماه 6
ماه  5سال و  
داردو ادامه  8

:   

 

 ماه  2 
  . مه دارد

  سال 1
  سال 5/1

  ماه  8ل و
  
  ادامه داردو 8

  ماه  2و
 سال

 ماه3سال و
    

نه ماهه سالد

)تاكنون 72سال

 ماه  9به مدت
6 سال و 11ت

سال و 2مدت
2به مدت  خت

89ي از دي ماه

): و منابع انساني
  سال
  ماه 10ت

سال 3ه مدت
  سال  3ت

سال و 1 مدت
و ادام 86ان ماه

 ماه  9ه مدت
 نسب به مدت
5هاني به مدت

سا 2ر به مدت
سال 6ه مدت

85فروردين ماه

  سال 7 مدت
سال و 4ه مدت

سا 3 ي به مدت
سا 1به مدت ي

1389هشت ماه

گزارش عملكرد

از س(  شكي كاشان

محمود سيدي به
مد زارع به مدت
د نوري زاد به م
مد رضا نيك بخ
مدحسين اعرابي

توسعه مديريت(
س 5ن به مدت

ن افضلي به مد
د يگانه مقدم به
ن حسني به مدت
رخواه رباني به م
ين نيكزاد از آبا

   
د خورشيدي به
مدرضا جعفري
ضي آبدار اصفه
فخرالدين صدر

فخاريان به عيل
از فر مود سالمي
  : ي، فرهنگي

م علي مسعود به
مدرضا فاضل به
مد حسين اعرابي
 عليرضا مروجي

از ارديبهش وچي

گ                        

انشگاه علوم پزش
   :سا

ي دكتر سيد م
قاي دكتر محم
قاي دكتر صمد

محمقاي دكتر 
قاي دكتر محم

  
( عاونت پشتيباني

قاي اصغر لقمان
قاي دكتر حسن
قاي دكتر احمد
قاي دكتر حسن
قاي دكتر داور

قاي دكتر حسين
:عاونت آموزشي

قاي دكتر احمد
قاي دكتر محم
قاي دكتر مرتض
قاي دكتر سيدف
قاي دكتر اسما
قاي دكتر محم
عاونت دانشجويي
قاي دكتر سيدع
قاي دكتر محم
قاي دكتر محم
قاي دكتر سيد
كتر طاهره مازو

                  
  

دا 
سؤر
آقا 

آ 
آ 
آ 
آ 
:معاونين 
مع 

آ -
آ -
آ -
آ -
آ -
آ -

مع 
آق -
آق -
آق -
آق -
آق -
آق -

مع 
آق -
آق -
آق -
آق -
دك -



  ان

 

لوم پزشكي و خخدمات بهداشتيي درماني كاشا

 رد

  امه دارد

 .ارد

دانشگاه عل 89

4 

  ه

 

  

  ال
  ال
  سال

 سال 5/2
اكنون ادامه دار

 ماه 11و  سال
و  تاكنون ادا 8

  ل

 ماه 
اكنون  ادامه دا

نه ماهه سالد

ما 10سال و  1ت
  سال 3

سال 4 به مدت
  ماه  6سال و  2
.ماه  2سا ل و  2

 سا ل  2

   89 ماه

سا 5/2به مدت
سا 4ي به مدت
س 5كي به مدت

5 بادي به مدت
وتا 87آبان ماه

س 2به مدت  ده
87دي از اسفند

  سال 1دت
   سال 1دت

سال 5/1ه مدت
  سال  8مدت
5 ال وس 1 دت

و تا 86ز تيرماه

گزارش عملكرد

  
 الماسي به مدت
 افضلي به مدت
س تقوي اردكاني
2رزاقي به مدت

2مدتفخري به
به مدت  افضلي
از آبان الماسي

 علي هنرپيشه ب
 حسين بوجاري
 ابراهيم كوچك
 سيدعليرضا عب

عباس ارج از آ 
 

محسن تقي زاد
احمد خورشيد 
   

س صمدي به مد
ين نيكزاد به مد
حسين فقيهي به
 ممتازمنش به م
ين نيكزاد به مد
از معلي حميدي

گ                        

: عاونت بهداشتي
قاي دكتر حسن
قاي دكتر حسن
قاي دكتر عباس
قاي دكتر رضا ر
قاي دكتر علي ف
قاي دكتر حسن
قاي دكتر حسن

  :ونت درمان
آقاي دكتر 
آقاي دكتر 
آقاي دكتر 
آقاي دكتر 
آقاي دكتر 

 :و داروغذا نت 
مآقاي دكتر 
آقاي دكتر 

:عاونت پژوهشي
قاي دكتر عباس
قاي دكتر حسين
قاي دكتر اميرح
قاي دكتر نادر

قاي دكتر حسين
غالم قاي دكتر

                  
  

مع 
آق -
آق -
آق -
آق -
آق -
آق -
آق -

معاو
-

-

-

-

-

معاون
-

-

مع 
آ -
آ -
آ -
آ -
آ -
آ -
  



  ان

 

 تخصصـي در   
اونت رست مع

بـه عنـوان    138

صصي در رشته 
ونت آموزشي 

  .اند 
راي تخصصي 
 به عنوان سر 

راي سوابق  دا
نشگاه، معاون 

  .وده اند
فوق صصي در 

وان سرپرست 
شي بيمارستان 

دكتراي  راي
عضو , جرايي

دفتر نظارت و 
عضو و دبير ، 

وان سرپرست 

داراي  -اشـان 
بـه عنـوان     13

لغايـت  1377 
 دانشـگاه  ت امنا

اي تخصصـي   
وان سرپرسـت    
مي دانشگاه و 

ي درماني كاشا

دكتـراي اراي
به عنوان سرپر 1

89 از دي مـاه  

دكتراي تخص 
ن سرپرست معا
ي دانشگاه بوده
س، داراي دكتر

تاكنون1387ه 
 به اين سمت،
 دانشجويي دان
سي دانشگاه بو

تخص فوق  راي
تاكنون به عنو 
معاونت آموزش 

دا -كاشان -
هاي ا تي فعالي
مسئول د ،گاه

وهش دانشگاه
تاكنون به عنو 

كا-1326تولـد  
389از آبان ماه 

بهمن ماه ت از
و عضو هيئت ن

داراي دكتـرا -
بـا عنـو 1386ه  

دير گروه آناتوم

خدمات بهداشتي

  : هاي تابعه
دا -اصـفهان  -
1387دي ماه تا

و منصوب  گاه 

زواره، داراي -
تاكنون به عنوان
 گروه فيزيولوژي

فيروزآباد فارس 
ليه از اسفند ماه
بل از انتصاب
ي، پژوهشي و
شناس وه ميكروب

، داراي دكتران
1387ماه آبان 

 به اين سمت،

1345متولد  :
مشاراليه داراي 

 پژوهشي دانشگ
ه اخالق در پژ

1389ماه شت 

متو :دانشـگاه  ت 
لمي دانشگاه، ا
صاب به اين پست
شت شهر كاشان

-كاشان -1343
خـرداد مـااز ن  

 اين سمت، مد

لوم پزشكي و خ

ه ساي دانشكده
1346متولـد  : 

ت 1384سفندماه
سرپرست دانشگ

  .. ي باشند
-1344متولد  :

ت 1385دين ماه 
ن سمت ، مدير

-1332متولد  :
انشگاه، مشارالي

نامبرده قب. شند
معاون آموزشي

گرو و مدير شبانه
كاشا -1345د

آي دانشگاه،  از
قبل از انتصاب

:دانشگاه نگي
علمي دانشگاه،

دبير شوراي، 
عضو كميته ،گر
ارديبهش از و ن

  .شند
كده بهداشـت
 عضو هيئت عل
اليه قبل از انتص

مركز بهداشس
  .باشند ز مي
3متولد  : منابع

ايشـانانشـگاه،     
ل از انتصاب به
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دانشگاه و روس
ست دانشـگاه
ي دانشگاه، ازاس
وان قائم مقام س
غول خدمت مي
وزشي دانشگاه
شگاه،  از فرورد
ز انتصاب به اين
: دارو دانشگاه
 هيئت علمي د
ل به كار مي با
زآباد فارس، م
ش هاي آموزشي

متولد :نشگاهدا
ضو هيئت علمي

مشاراليه ق. شند

جويي و فرهن
و عضو هيئت ع
شكده پزشكي
 شاهد و ايثارگ
اور امور بانوان
با ول به كار مي

داشتي و دانشك
لمي استاديار و

مشارا. باشند مي
بهداشتي و رئيس
  شهر كاشان نيز
عه مديريت و م
هيئـت علمـي د

مشاراليه قبل. ند

نه ماهه سالد

 رئيسه فعلي د
ئم مقام سرپرس
ضو هيئت علمي

به عنو 1387اه
 منصوب و مشغ
ت معاونت آمو
هيئت علمي دانش

مشاراليه قبل ا. د
معاونت غذا و
نشيار و عضو

صوب و مشغول
شهرستان فيروز
ه سرپرست دوره

درمانعاونت
 استاديار و عض
با ول به كار مي

  .اند گاه بوده
دانشجمعاونت

علمي استاديار و
ي پژوهشي دانش
ور دانشجويان

مشا حال حاضر
منصوب و مشغو

معاونت بهدت
اي با رتبه عل رفه

مشغول به كار م
ومدتي معاون به
شوراي اسالمي

 معاونت توسعه
ر و عضـو هشيا

باشن  به كار مي

گزارش عملكرد

هيئت C.Vز 
قائ -ن اعرابي

مي استادياروعض
از دي ما و گاه

زشكي كاشان
سرپرست - مي

انشيار و عضو ه
باشند  به كار مي

سر پرست م -
 رتبه علمي دا
رو دانشگاه منص
شت ودرمان ش
كده پزشكي، سر

سر پرست مع 
با رتبه علمي 

نصوب و مشغو
دانشگا داخليه 
مپرست سر -

با رتبه عشناسي
عضو شوراي، 
استاد مشا، اتي

در ح بوده و 
من نگي دانشگاه

سر پرست -سي
بهداشت حرته 

تي منصوب و م
كده بهداشت و
 حاضر عضو ش

سرپرست -د
دانش رتبه علمي

مشغول و منابع

گ                        

كر مختصري از
ر محمد حسين
مي؛ با رتبه علم
، فرهنگي دانشگ
دانشگاه علوم پز
ر محمود سالم
 با رتبه علمي دا
صوب و مشغول

-خورشيدير 
شناسي باليني با
ونت غذا و دار
ديرشبكه بهداش
پژوهشي دانشك

-عباس ارجر
گوارش و كبد

دانشگاه من مان
مدير گروه ي و

-هره مازوچي
ش بافتدر رشته 
دانشگاه وهشي

طرحهاي تحقيقا
وهشي دانشگاه
شجويي و فرهن

ر حسن الماسي
خصصي در رشت
معاونت بهداشت
سرپرست دانشك
مچنين در حال
ر حسين نيكزا
لوم تشريحي با
سعه مديريت و

                  
  

ذك -3- 1
آقاي دكتر
رشته بيوشيم
دانشجويي،
سرپرست د
آقاي دكتر
فيزيولوژي

دانشگاه منص
رآقاي دكت
ميكروب ش
پرست معاو

مد ،اجرايي
آموزشي، پ
آقاي دكتر
تخصص گ

درمعاونت 
شهيد بهشتي

طاه خانم
تخصصي د
شوراي پژو
ارزشيابي ط
شوراي پژو

دانشمعاونت 
آقاي دكتر
دكتراي تخ
سر پرست م

س 1389دي 
هم. اند بوده

آقاي دكتر
در رشته عل

توسمعاونت 



  ان

 

ـت پژوهشـي   

صي در رشته 
ونت پژوهشي 
  .ض بوده است

صي در رشته 
ست دانشكده 

.  
د پرستاري با 
يي منصوب و 

 4ي و به مدت 

 تخصصي در 
دانشكده  ست 

و دبير شوراي 

از دي  .ستاديار
ن سمت مدير 

  

 

ي درماني كاشا

سرپرست معاونـ

 دكتراي تخصص
 سرپرست معاو
 پژوهشي فيض
 دكتراي تخصص
 به عنوان سرپرس

.اند بوده نشگاه 
كارشناس ارشد
رستاري و ماماي
ستاري و مامايي

داراي دكتراي
عنوان سرپرس  ه

ه راديولوژي و

اسا رتبه علمي 
ز انتصاب به اين

  .مي باشند

  )ئت امناء
  ) ت امناء
  )ئت امناء
  )هيئت امناء

  )ت و درمان
) آموزش عالي

  )زش عالي
  )ي

)ضو هيئت امناء

خدمات بهداشتي

س 1385سال  در

داراي –اشان 
كنون به عنوان
ي مجله علمي ،

داراي -تهران
تاكنون 1386 

موزشي دانون آ
ك-گلپايگان-13

ت دانشكده پر
ير خدمات پرس

د -اصفهان -1
به 1384ه ما ند 

مت مديرگروه

با شت حرفه اي
مشاراليه قبل از 

 كار ايران نيز م

 
كي و رئيس هيئ

ي و رئيس هيئت
كي و رئيس هيئ
شكي و رئيس ه

ر بخش بهداشت
شور در بخش
در بخش آموز
ش آموزش عالي
 و فلزات و عض

لوم پزشكي و خ

و مجدداً د 137
  .ي باشند

كا -1347ولد
تا 86مرداد ماه 

ت، مديراجرايي
ته -1343تولد
از تيرماهشگاه،
معاو 1385سال
338متولد  :ي

 عنوان سرپرست
يرسال مد 8ت

344متولد  :ي
انشگاه، از اسفن
صاب به اين سم

دكتراي بهداش
.كار مي باشند
علمي بهداشت

 :ن

 )كاشان فقيد
 آموزش پزشك
 آموزش پزشكي
 آموزش پزشك
 و آموزش پزش

ريزي كشور د 
ريزي كش  برنامه

ريزي كشور د ه
كشور در بخش
 و وزير معادن
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74 نيز در سال
مناء دانشگاه مي

متو:   پژوهشي
از ممي دانشگاه

اب به اين سمت
مت :ده پزشكي

يئت علمي دانش
تا س  1378سال

ستاري و مامايي
به 1380ن ماه

ن سمت، به مد

ده پيراپزشكي
علمي دا  هيئت

ليه قبل از انتص

داراي: داشت
 و مشغول به ك
ر عضو انجمن ع

دو ايجاد تاكنو

يه و امام جمعه
اشت، درمان و
آ شت، درمان و
اشت، درمان و
داشت، درمان
ديريت و برنامه
مان مديريت و
مديريت و برنامه

ريزي ك و برنامه
م مردم كاشان

نه ماهه سالد

زشكي و مدتي
ر عضو هيئت ا
رست معاونت
عضو هيئت علم
يها قبل از انتصا
پرست دانشكد

و هيـر و عضشيا
مشاراليه از س. د

 دانشكده پرس
دانشگاه از آبان
ز انتصاب به اين

  .اند حي بوده
رپرست دانشكد
اديار و عضو ه

مشارال. باشند ي

ت دانشكده بهد
داشت منصوب
 در حال حاضر

اه از بددانشگ

نماينده ولي فقي
زير محترم بهدا
زير محترم بهداش
زير محترم بهدا
وزير محترم بهد
ينده سازمان مد

نماينده سازم(ي
اينده سازمان م
زمان مديريت و

نماينده محتر(

گزارش عملكرد

 دانشكده پيراپز
ن در حال حاضر

سرپر -ميدي
ي استـاديـار و ع

مشارالي. ي باشد
سرپ -خاريان

دانشرتبه علمي
ل بكار مي باشند

سرپرست -ل
 هيئت علمي د
مشاراليه قبل از

جراح - داخلي
سر -صغرزاده

رتبه علمي استا
شغول به كار مي

  
سرپرست –بي

ت دانشكده بهد
دانشگاه بوده و

ء هيئت امناء د
  : ي

ن( )ره( هللا يثربي
وز( ملك زاده
وز(ضا مرندي
وز( مد فرهادي
و( ود پزشكيان

نماي( لو   ن امين
 محمد اعتمادي

نما(ضي مموئي
نماينده ساز( ي 

حسين محلوجي

گ                        

سال سرپرست
همچنين. ندده ا

ر غالمعلي حم
 و با رتبه علمي
مشغول بكار مي
تر اسماعيل فخ

با رز و اعصاب 
صوب و مشغول
مدرضا افاضل
 مربي و عضو

م. باشند كار مي
گروه پرستاري
اص تر اكبر علي

ك پزشكي با ر
ومش  منصوب  

.اند نشگاه بوده
ر مسعود مطلبي
عنوان سرپرست
شت حرفه اي د

اسامي اعضاء   
سامي اعضاء قبلي
حضرت آيت اهللا
قاي دكتر رضا
قاي دكتر علير
قاي دكتر محم
قاي دكتر مسعو

تر حسنقاي دك
قاي دكتر سيد
قاي دكتر مرتض

ي علي كبيريقا
قاي مهندس ح

                  
  

س 5به مدت 
بوددانشگاه 

دكترآقاي 
فيزيولوژي
منصوب و م
آقاي دكت
جراحي مغز
پزشكي منص
آقاي محم
رتبه علمي
مشغول به ك
سال مدير گ
آقاي دكتر
رشته فيزيك
پيراپزشكي
پژوهشي دا
آقاي دكتر

بع 1389ماه 
گروه بهداش

  
    1-4-

اس 
ح .1
آ .2
آ .3
آ .4
آ .5
آ .6
آ .7
آ .8
آ .9

آ .10



  ان

 

(  

   اسالمي

ي درماني كاشا

) آموزش عالي

جلس شوراي ا

خدمات بهداشتي

كشور در بخش

  ) ت امناء

 و بيدگل در مج

لوم پزشكي و خ

ريزي ك و برنامه
  

  )ت امناء
  )ت امناء

 )ئت امناء

ر و عضو هيئت

 )ء
  )ئت امناء

  ء

و آران كاشان

  )ت امناء
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زمان مديريت و
)بير هيئت امناء

كده و دبير هيئت
ده و دبير هيئت
شگاه و دبير هيئ

 )ت امناء
 بادرود ، قمصر

  ) ناء
 

 دبير هيئت امناء
شگاه و دبير هيئ

يس هيئت امناء

 ت جمهوري
شهرستانهايم

  )مناء

شگاه و دبير هيئت

نه ماهه سالد

نماينده ساز( ي
س دانشكده و دب

رئيس دانشك(ي
رئيس دانشكد(
رئيس دانش(اني
و هيئتعض(ن

نده مردم نطنز،
عضو هيئت امن
)ضو هيئت امناء

دانشگاه ويس
رئيس دانش(خت

ش پزشكي و رئي

راهبردي رياست
نماينده مردم( ر

عضو هيئت ام(
  )و هيئت امناء
  )هيئت امناء
  )و هيئت امناء

دانشسرپرست (

گزارش عملكرد

ضا ميالني حسيني
رئيس(د نمكي

 اكبر مرتضوي
 محمود سيدي
مد زارع جوشقا
 حسين موسويا

نماين( باغبانيان
(حمود جمالي

عضو(ن الماسي
رئي(زاد  د نوري

مدرضا نيك بخ
  : ي

رمان و آموزش
  صفهان

يزي و نظارت ر
غر گرانمايه پور

  )مناء
(ضا مصداقي نيا

عضو(ن نيكزاد
عضو ه( سركار
عضو(ود سيدي
(اعرابي حسين

 

گ                        

محمد رض قاي
دكتر سعيدقاي 

قاي دكتر علي
قاي دكتر سيد
قاي دكتر محم
قاي دكتر سيد
قاي دكتر علي
قاي مهندس مح
قاي دكتر حسن
قاي دكتر صمد
قاي دكتر محم
سامي اعضاء فعلي

هداشت، دب ير
تاندار استان اص
اونت  برنامه ري
اي مهندس اصغ

عضو هيئت امن 
اي دكتر عليرض
اي دكتر حسين
اي دكتر سعيد
اي دكتر محمو

محمدي دكتر 

                  
  

آ .11
آ .12
آ .13
آ .14
آ .15
آ .16
آ .17
آ .18
آ .19
آ .20
آ .21

اس 
وز -1
است -2
معا -3
آقا -4

و  
آقا -5
آقا -6
آقا -7
آقا -8

آقاي -9      
  
 



  ان

 

ي درماني كاشا

  ي

خدمات بهداشتي

 بهداشتي

لوم پزشكي و خ

خدمات
  شان
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شكي و خ
ماني كاش

نه ماهه سالد

 علوم پز
در

گزارش عملكرد

دانشگاه

گ                                           
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ان

 

هاي ساير 

هنـاور، بخـش   

 200ـت و در  
درجـه و   34ـا   
 .  

ن كه در كنـار  
  : د از

  . د است
 2/10 حـدود     

 3ستان داراي 
%  25باشد كه 

هكتـار بـوده و   

 اثـر  بـر  مـرور  
  خـدمات  از  ق 

ياچه نمك  و 
ـاده اصـلي بـه        

ي درماني كاشا

اعي، شاخصه

طه اين استان په

صاص داده اسـ
دقيقـه تـا 30 و 

.واقع شده است
شهرستان كاشان
ست كه عبارتند

درجه سانتيگرا
ص داده اسـت،

اين شهرس. اشد 
هكتار بيابان ميب

هزار ه 1089ر 

 بـه   كـه   اسـت   
منـاطق  ايـن   ردم

 از شمال به دري
ز طريـق دو جـا

   

خدمات بهداشتي

صادي و اجتما

 غربي ترين نقط

 را به خود اختص
درجه 33قي و 

آران و بيدگل و
ش. ل يافته است 

فاوت اقليمي اس

د 7/19ز حدود
خـود اختصـاص
صخره اي مي با

هزار ه 15اراي 
ي شهرستان برابر

بـوده   گلپايگـان
مرنيز  حاضر  لا
اين شهرستان .

ن محـدود و از

لوم پزشكي و خ

وضعيت اقتص
  شان

 كند در شمال
  . شود

مساحت استان
دقيقه طول شرق
خوار و ميمه، آ
اسه اي تشكيل
آب و هواي متف

ي ساليانه آن نيز
تع استان را به خ
 مراتع فقير و ص

بوده و د) ستان
ع و جنگل هاي

  . هد
و گ  ، محالت ن

 چند كه در حا
.دنماين مي  تفاده

شرق بـه اردسـتا

دانشگاه عل 89
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وي انساني، و
ي منطقه كاش

 خودنمائي مي
ان شروع مي ش

درصد از 12/4
د 29درجه و  5

 هاي نطنز ، برخ
ي و تپه هاي ما
ات داراي دو آ

  

 و متوسط دماي
صد از كل مرا

درصد 7/82 و
 و جنگلهاي اس
ن مجموع مراتع
ختصاص مي ده

دليجان ، ، نراق
هر. اند گرديده

استف  دانشگاه  ين
به نطنز و از مشر

 
 

نه ماهه سالد

ي توسعه نيرو
گي و اجتماعي

 استان اصفهان
ي استان اصفها
2مربع مساحت

2دقيقه تا  55و
 ميان شهرستان

ي، دشت آبرفتي
ل وجود ارتفاعا

.ستانيحي كوه
  . كويري

ميليمتر 6/145
در 15ستان كه

 مراتع متوسط
درصد از مراتع

بنابراين. ي شود
ن را به خود اخ

بادرود، نطنز،  ي
گ  تبديل  مستقل
اي  تابعه  حدهاي

شان، از جنوب ب
. تبط مي باشد

گزارش عملكرد

ي، شاخصهاي
صيات فرهنگ

  :   افيايي
ن، آنجا كه نام
يظحوزه استحفا

كيلومتر م 4415
درجه و 50بين

در محدوده اي
منطقه كوهستاني
ده است به دليل
 معتدل در نواح
خشك مناطق ك
اليانه شهرستان
تار مراتع شهرس

درصد 1/7ك ،
د% 27معادل (  

شامل مي تان را
جنگل هاي استان

شهرستانهاي  مل
 يشهرستان  به  ك
واح  اورژانسي و 

ز غرب به كاشا
صلي كشور مرتب

گ                        

يت جغرافيايي
توسعه، خصو

جغرا  موقعيت 
جغرافيايي ايران
شان از ابتداي ح

07/5 كاشان با 
شمال اصفهان ب
رض شمالي، د
 كاشان از سه م
ر ايران واقع شد
 و هوايي نسبتاً

 هواي گرم و خ
گي متوسط سا

هزار هكت 1086
راتع درجه يك
ر جنگل طبيعي
كل بيابانهاي است
د از مراتع و ج

از ديربازشام  ان
هريك  كشوري

 تخصصي فوق 
از -سمنان و قم  

شبكه راههاي اص

                  
  

موقعي -2
بخشهاي ت

    2-1- 
درگستره ج 

مركزي كاش
شهرستان  

كيلومتري ش
دقيقه عر 27

شهرستان  
دشت كوير

آب) الف 
آب و) ب 

ميزان بارندگ
6از حدود  

درصد به مر
هزار هكتار
درصد از ك

درصد 4/14
كاشا  منطقه

ك  تقسيمات
، تخصصي
سماستانهاي 

كاشان و شب



  ان

 

  ش 

كل جمعيت 
 ساكن در

  اطق محروم
385  

13442  

13827  

ي درماني كاشا

وم تحت پوشش

ك

منا
 كل جمعيت

317199 

2 94426 

7 411625 

خدمات بهداشتي

ت مناطق محرو

تعداد آبادي 
هاي مناطق 

  محروم
14  

9  

23  

 قمصر

لوم پزشكي و خ

يت و جمعيت
13   

تعداد 
كل 
  آبادي

ش
طق
  م

105  

12  

117  
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كل جمعي - ي
389در سال 

تعداد بخش
هاي مناط
محروم

اد كل
  خش

0  4  

1  2  

1  6  

نه ماهه سالد

آبادي - شهر –

تعدا
بخ

تعداد 
شهرهاي 

  طق محروم
4 0  

1  

6 1  

گزارش عملكرد

ستانهاداد شهر

منا

تعداد كل 
 شهر

 

6  

4  

10  

  ان

گ                        

تعد - 1شماره 

عنوان
  هرستان

  كاشان 

  ن و بيدگل

 جمع كل

شهر كاشا

                  
  

ش

نام شه

آران

ج        
  

  

  

نقشه ش
  
  

  
  



  ان

 

1  
1  
  
 

ه نويسـندگان  
  .ت نمايد

در . اشدب مي  له

،  بافي  پارچه ، ي
جز نمونه هايي 

  . مايد
  حج  در ايام  له

13 

ي درماني كاشا

 مقدار

36/97 

100ابتدايي 
00راهنمايي 
74متوسطه 

6827/91

چنانچه . اند بوده
د در آنجا زيست

غلهو   پنبه  كشت
  .جود دارد

بافي  ، ابريشم ي
ج  ينماشي  وژي

من مي ايفا  مهمي 
سال  و همه  ردار

 1389 -388
در نه  ش

 )نفر

 
 
 

  

خدمات بهداشتي

  وي انساني 

ر

  معيت

و توليدي ب زي
تواند بيكار نمي
زير ك  شهرستان

وج  ر و تراورتن
بافي ، زري بافي ل

تكنولو  وزافزون
 كشور نقش  ي
برخور جهاني  ت

مايتي در سال
عيت تحت پوشش

( 1389هه سال 

6676 
16842 
4414

215207
-  

243139 

لوم پزشكي و خ

ب توسعه نيرو
 واحد

  درصد

  درصد

كصد هزار نفر جم

، كشاور صنعتي
مار رفته و آدم ب

ش  اين  هاي زمين
مرمر سنگهاي ، 

مخمل  چون  عي
رشدرو  دليل  به

اقتصادي   عرصه
، از شهرتددار

ستگاههاي حم
   شش

 )نفر(

جمع
ماه

 

2 
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هاي منتخب ص

ـام

به ازاء يك 

صرم به كارهاي
ين ننگ به شما

 عمده  قسمت.
طعام  بز، نمك

صنايع  اصلي  گاه
 كه است  بوده  ي

در  دستباف اي
 كه  مطلوبي  س
  .دشو
دبيمه ها و  ش

جمعيت تحت پوش
(1388در سال

8500 
17606
4512

213894
- 

244512 

نه ماهه سالد

  :  ساني

شاخص - 2شماره

تحصـيل در تمـ

زار نفر جمعيت

: عي
زن ومرد سرگر
يكاري بزرگتر
.خدماتي است

سب  ، زاج باريم  ت
و پايگ  جايگاه ز

و مسگري  گري
فرشها  صادرات

بلحاظ اسانس  ن
ش شستشو مي  شان

 تحت پوشش

د

  ي
)ره(ني
 يي

 جتماعي
  درماني

گزارش عملكرد

انس  نيروي  سعه

جدول ش
 عنوان

 و زنان مردان

تح مشـغول بـه

 ازاء يكصد هز

اجتماع و  صادي
صار تاريخي از ز
كه در كاشان بي
، كشاورزي و خ

، سولفات  آهن
ديرباز از  دستي

، سفالگ كاري ي
ص  تنها در زمينه  

كاشا   و گالب
كاشا  ناب  گالب

جمعيت - 3 
  سازماننام 

زمان بهزيستي
داد امام خمين
ح شهيد رجاي
يمه تأمين اج
مه خدمات

 جمع

گ                        

توس  شاخصهاي

 باسوادي در م

آموزان  دانش
  ع

 دانشجويان به

اقتص  وضعيت  
ن در تمام اعصا

اند ك گانه نوشته
ب مردم صنعتي،

، مانند مس  دني
د  صنايع  ر زمينه

، كاشي بافي  الي
اينكو  نمانده 

عطر  كه  است 
گ با اهللا الحرام 

جدول شماره

ساز
كميته امد
طرح
سازمان بي
سازمان بيم

                  
  

ش - 2 -2

نسبت

نسبت
مقاطع

نسبت
 

 2-3 -  

مردم كاشان
خودي و بيگ

شغل غالب 
معاد  كاشان

در  كاشان   
، قا شعربافي

از آن باقي
ذكر  شايان
بيت ا،  تمتع



  ان

 

صي برخـوردار  

  داراي  وسـتايي 
  همـه بـاً   و تقري

 . د

رسـتان كاشـان    
كـه  . باشـد  مـي 

  .حصيل هستند

خسـتين مراكـز       
  از داليـل   كـي 

  انـدكي   لهجـه 
از   آن  شـيعيان  

مـان ساسـانيان    
جغرافـي دانـان    
 آثـار بناهـاي     
رگـز در برابـر       
نـه از سـرماي    

هـاي   ، كوچـه 
طفه ، غيرت ، 
 متجلـي شـده   
ي گسـترده از  

كـاال    حمل  ت
ايجـاد و    سـتان 

   . است 

ي درماني كاشا

از اهميت خاص
 . ست

رو  زخانوارهاي
باشند ميسالم  

باشد مي  شده  ين
زش عـالي شهر

م... كده فنـي و        
ها مشغول به تح

يـه يكـي از نخ
يكاسـت و    ايي 

در ل يتند منتهـ   
نظيـر ش  بـي   واي 

كاشـان در زم   
اسـتناد ج بـه . د 

ـوجهي دارد و
سـت لـيكن هر

بيم داشـته و ن ي
وارهاي خشتي،

هنر، عاط ،اش ي
اش د تـاريخي  

اي صـحيفه  ـت، 

سهولت  علته ب 
شهرس  فرهنگـي 
 پذيرفته  خواسته

خدمات بهداشتي

و از اين حيث ا
كامل نرسيده اس

از درصد 9/99 .
 آشاميدني  آب 

تعيي  ستانداردهاي
ن در بخش آموز
المي، آموزشـك
در اين دانشگاهه

شـان، ايـن ناحي
آريـا اصـيل   شـه 

آشـنا هسـت  آن 
و تقـو ، زهـد  خ 

اسـت  ر گرفتـه 
اق و عجم بـود
 بومي جالـب تـ
 كرانـه كـوير اس
تابستان كويري

ديو.  ديگر دارد
ي در بافت سنتي
ر بناهاي متعـد

هاي بلند اسـ سته

و  شده  واقع  ب
ف  دربافـت   اتـي 
ناخ باشند را  مي

لوم پزشكي و خ

ب قرار داشته و
 بهره برداري ك

.باشند مي  رماني
 روستاها داراي

است  طبق  وستايي
همچنين . مايند

شـگاه آزاد اسـال
ارشد و دكترا د

متري غرب كاش
از ريش  كاشان  

 ادهستانها ب كثر
راسـخ  ايمـان   طه

قرار  نشين  شيعه
م و معروف عر

ويژهمعماري 
هري نشسته بر

فرساي ت  طاقت
و رنگ و بوئي

پويائي بات دارند 
عماري ايراني د

اي و گلدس روزه

جنوب -  شمال  ت
، تغيير نشـيني  يه
م  ويژگيهاي  ين

دانشگاه عل 89
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ه شمال به جنوب
ده، اما هنوز به

در  بهداشتي  ات
درصد ر 75/99
رو  درجمعيت  سه
نم مي  استفاده  ري

 پيـام نـور ، دانش
ي ، كارشناسي ا

كيلوم 4واقع در
 مردمنژاد . ست
اك  اهالي  كه شد
بواسط  چنانكه.  ت

 صدر شهرهاي
ز شهرهاي مهم

شهر كاشان. ت
چند كاشان، شه

نه از گرماي. ه
بقاء و زندگيش

شان از استقامت
هاي نبوغ مع انه

ر گنبدهاي فير

ترانزيت  سير راه
حاشـي و يكاري
چني  داراي  ر كه

نه ماهه سالد

  : سعه
سري و بزرگراه
 پيش شروع شد

خدما  پوشش  ت
و  تلفن   داراي
مدرس  به  سترسي

از گاز شهر  شان
، دانشـگاهشـان

داني، كارشناسي
  :  ي
هاي سيلك و ه

 شناخته شده اس
باش مي  قديم  سي
است  عشري ني

در صهور بوده و
المي نيز يكي از

نيز بوده است” ن
هر چ. انده است

 جا خالي نكرد
چرا كه فلسفه ز

همه و همه نش ،
نشا هريست كه

قاع متبركه، ديار
    يران است

در مس  كاشان  ن
، بي ، مهاجرت ن

كشور  شهرهاي

گزارش عملكرد

توس  ير بخشهاي
سراس  آهن  راه   

كاشان از سالها
تحت  كاشان  تان

وستاها و آباديها
دس .دارند  سفالته
در شهر كاش  كن

كي، دانشگاه كاش
طع مختلف كارد

اجتماعي  هنگي
 شناسان در تپه
شر ماقبل تاريخ

فارس  حفظ زبان
اثن  شهر شيعه  ن

مشه  رالمومنين
در دوره اسالو ؛
چهل حصاران“

ما در آن به جا
ي مهيب شني
چ ؛دامش افتاده

و جذابش بلند
كاشان شه . ديد

هاست، شهر بقا
 تاريخ و هنر اي

شهرستان  اينكه 
بودن   كارگري

ر شديگ  مشابه  ي

گ                        

ساي  شاخصهاي
در مسير  كاشان

داث فرودگاه ك
شهرست  جمعيت 

درصد رو 90ز 
آس  راه  به  يسترس

ساك   ازجمعيت
گاه علوم پزشك
 زيادي در مقاطع

فره  خصوصيات
حقيقات باستان

سكونت بش حل
ح  نژاد آنان  اكي

اين  مردم  مذهب
دا به  تاكنون  الم

؛است آباد بوده
“م قديم كاشان 
ذهبي فراواني د
ويري و طوفانها
ستان لرزه بر اند
 و بادگيرهاي ب

توان مي قاد را
مسجده ان شهر

ه ياد ماندني از
 به  توجهضر با 

، فر و توريست
، مشكالتي ماعي

                  
  

ش - 4 -2
ك  شهرستان

است و احد
 كليهتقريبا 
بيش از   برق

روستاها دس
درصد 100

داراي دانشگ
دانشجويان

خ -5 -2
به استناد تح 

تمدن و مح
و پا  اصالت
م. دارد  فرق

اسال  ابتداي
منطقه اي آ
اسالمي، نام
تاريخي ومذ

كو بادهاي
سوزنده زمس
پيچ در پيچ
ايمان و اعتق

كاشا. است
يادمانهاي به

حا  ر حالد
و تردد مسا
بلحاظ اجتم



  ان

 

 1389سال

 درصد

41.72 
16.87 
11.55 
6.99 
3.88 
3.57 
2.81 
2.74 
1.98 
1.82 
93.93 

ع به جاي  

 آموزش 

 و توزيع مواد 

  جات

ي درماني كاشا

13 

نه ماهه س
 تعداد

549 
222 
152 
92 
51 
47 
37 
36 
26 
24 

 1236 

 روغنهاي مايع
  نفر 3050د 

معه و تاكيد بر

  انشگاهها

 در مراكز تهيه

ولتي و كارخانج
  ظامي

خدمات بهداشتي

388- 89 سال
 عنوان         

  قي
 

  رعمدي
  فسي

  يه و متابوليك
  گوارش
  ل تولد

  راري تناسلي
 ختالالت 

  صبي

گزيني مصرف
 هدف به تعداد
بود تغذيه  جام

ل آن به ساير دا

شي و بهداشتي

ها و نهادهاي دو
كن نيروي انتظا

لوم پزشكي و خ

سل مرگ در 
                

 لل مرگ

ماريهاي قلبي عروق
 سرطانها و تومورها

سوانح و حوادث غير
ماريهاي دستگاه تنف
ماريهاي غدد، تغذي
ماريهاي دستگاه گ
ماريهاي زمان حول
ماريهاي دستگاه اد
ماريهاي رواني و اخ
ماريهاي سيستم عص

1388 :  

و تاكيد بر جايگ
راي گروههاي
توسط اداره بهب

 ي
خانيات و ارسال

شاميدني ـ آرايش

ارات و سازمانه
كاري اداره اماك

دانشگاه عل 89
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   :وريت

سه ده علت او
1388 

عل
درصد

بيم43.93

س 15.05

س10.7

بيم6.89

بيم3.39

بيم3.26

بيم3.15

بيم2.48

بيم2.29

بيم1.88

93.02

8مرگ در سال

  :ي
يري از چاقي و
شي گروهي  بر
ايع تهيه شده ت

 
كز فاطميه زيدي
ت هفته بدون دخ
  سفره خانه ها

ادخوردني، آش

ت با مكاتبه با ادا
ه خانه ها با همك

نه ماهه سالد

در حوزه مامو

مقايس - 4ه
8سال

ادتعد
726 
249
177
114

56 ك
54

52 ي
41
38

31م
1536

ه ده علت اول م

ح الگوي غذايي
لم براي پيشگي

جلسه آموزش 34
 روغن هاي ما

   ههاي سني
:ف دخانيات

دخانيات در مرك
زشي به مناسبت
ژه قليان از كليه

  دخانيات
مو 13امه ماده

كنترل دخانيات
درسفرهژه قليان

 ته سالمت

گزارش عملكرد

المت مردم د
  :گ 

جدول شماره
 عنوان        

 عروقي 
 ها
 عمدي غير 
 تنفس ه
متابوليك و تغذيه 

 تولد حول
تناسلي و ادراري ه
 عصبي 
 گوارش ه
مبهموشدهتعريف 

م شده در زمينه
  :بي عروقي

ر زمينه اصالح
گوي غذايي سا
4ريق برگزاري
وزشي در زمينه
راي تمام گروه

ه كنترل مصرف
مشاوره ترك د
ت و متون آموز
ت دخانيات بويژ
هرستاني كنترل

آئين نا 15و  14
  مي

د قانون جامع ك
ت دخانيات بويژ
 به مناسبت هفت

گ                        

ل وضعيت سال
حليل علل مرگ

             
 علل مرگ

و قلبي بيماريهاي
توموره و سرطانها
حوادث و سوانح

دستگاه بيماريهاي
، غدد بيماريهاي
ح زمان بيماريهاي
دستگاه بيماريهاي
سيستم بيماريهاي
دستگاه بيماريهاي

بد حاالت و عالئم

 جمع

اقدامات انجام 
 از بيماريهاي قلب

بسترسازي در 
يج فرهنگ الگ
راي جامد از ط
ال مطالب آمو
ي مصرف آن بر

اجراي برنامه 
سازي مركز مل 

 و توزيع پمفلت
ع آوري ادوات
زاري كميتة شه

4 ـ 13اي مواد 
ي و اماكن عموم
يري اجراي مفا
ع آوري ادوات
زاري نمايشگاه

                  
  

تحليل -3
تح -1- 3

 

 رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  
  
  

3 -1 -1-
پيشگيري    

-الف
تروي -

روغنها
ارسا -

مزاياي
 -ب 

فعال -
تهيه -
جمع -
برگز -
اجرا -

غذايي
پيگي -
جمع -
برگز -



 

  ان

 

 1486 سه براي

يها و ماماهاي 

جلسه  133داد 

  ستها
ت پرسنل 

 

 يي

ي درماني كاشا

جلس 92 ه تعداد

رشناسان بيماري

  ر
  ر

 درماني به تعد

خلي و پاتولوژيس
جهت ) ادراري

 زش و پرورش

  نفر 1

اده هاي روستاي
 
 ر

خدمات بهداشتي

اشتي درماني به

كاردانها و كار

ب در محيط كا
نفر 745سه براي 

مراكز بهداشتي

متخصصين داخ
دستگاه مجاري

 و دبيران آموز
  نفر 1422ي

1256لسه براي

خانوا نوزيع بي
نفر 1583اي 

نفر 1800 براي 
  نفر 170اي 

لوم پزشكي و خ

  رستان

مراكز بهد در

راي بهورزان، ك

سالمت قلبوي
جلس 60 تعداد 

 خون باال در م

كان عمومي ، م
معده، برست، د

يران ، معاونين
جلسه براي 50

جل 35به تعداد 

  ي داخلي
كسيد كربن و تو

جلسه برا 51اد
جلسه 45عداد
جلسه برا 15اد

  مصر ونياسر 

  ا
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ماي جوان شهر
  اني

عروقي و ي قلبي

ون و ديابت بر
  .نفر 120ي

ضوع پيش به سو
ري از ديابت به
ز بيماري فشار

GI جهت پزشك
، م پوست(شايع
  ه

ستاني جهت مد
 هدف به تعداد
روههاي هدف

 

ومي ، متخصصي
مونوكازت با گ
به تعد وم مردم

ش آموزان به تع
هداشتي به تعد

ت، برزك ، قم
   ر بيمارستان

ر بيمارستان ها

نه ماهه سالد

با همكاري سينم
ي و اطالع رسا
ي از بيماريهاي

ري از فشار خو
سه آموزشي برا
 ادارات با موض
خصوص پيشگير
وع پيشگيري از

  ه
Iرمان سرطانها

طر سرطانهاي ش
جلسه 5ه تعداد

ودرس توده پس
ت به گروههاي
شايع زنان به گر

 

ت پزشكان عمو
ا زمسموميت ي ر

 حوادث به عمو
 حوادث به دانش
دث به رابطين به

  بخشي
شهرهاي  مشكات
ات حوادث در
عات حوادث د

گزارش عملكرد

و مضرات آن ب
 هاي آموزشي
وزشي پيشگيري

موزشي پيشگير
جلس 3 به تعداد

 تراكت جهت
آموزشي در خص
موزشي با موضو

 

ن دانشگاهسرطا
، تشخيص  و د
زشي عوامل خط
تايي و شهري به
ي و تشخيص زو
ر سرطان برست
طر سرطانهاي ش

  : ث
 طالع رساني

 آموزشي جهت
موزشي پيشگير
ي از سوانح و
ي از سوانح و
 سوانح و حواد
ن بخشي و بين
امعه ايمن در ش
ي و ثبت اطالعا
ي و ثبت اطالع

گ                        

 فيلم نيكوتين و
جراي برنامه 
آمو جراي برنامه

  فر
جراي برنامه آم
راكز روستايي
وزيع پمفلت و
جراي جلسات آ
جراي برنامه آمو

 نفر 1972راي 
  : سرطان 

ي برنامه ثبت س
زش پيشگيري،
اي برنامه آموز
تي مراكز روست

موزشي جزوه آ
زش عامل خطر
زش عوامل خط

حوادث سوانح و 
آموزش و اط  - 

رگزاري جلسه
وزيع پمفلت آم
موزش پيشگير
موزش پيشگير
ش پيشگيري از
مشاركت درون
جراي برنامه جا
ظام جمع آوري
ظام جمع آوري

                  
  

تهيه -
ا -ج 

اج •
نف

اج •
مر

تو •
اج •
اج •

بر
پيشگيري از

اجرا -
آموز -
اجرا -

بهداشت
تهيه -
آموز -
آموز -

  
پيشگيري از
-الف 

بر -
تو -
آ -
آ -

آموزش
م  - ب 

اج -
نظ -ج 
نظ -ج 
  



  ان

 

 1389سال 

 درصد داد

25
 

7
8
2
1

56.82 
 

15.91 
18.18 
4.55 
2.27 

3
2
1
1

37.5 
25 

12.5 
12.5 

5
3
1
1
1

45.45 
27.27 
9.09 
9.09 
9.09 

1
1

50 
50 

48
15
80
47
42
38

52.03 
16.56 
8.55 
5.02 
4.5 

4.06 

ي درماني كاشا

8-1388  

تعد
ـول دوران   

  وقي نوزاد
                 

  جنين
ــت ت الالــ

5 

 
 
 
 

 

3 
 
 
 

  مدي

 
  

 
3 

 
 
 

  )ي نشده
 DICمـد     
 )است شده

 
 

  دي

  متابوليك

7 
5 

0 
7 
2 
8 

خدمات بهداشتي

89 ر در سال

  بيماري

ــ ــي از طـ ت ناشـ

عرو –فسي، قلبي
   مادرزادي هاي

ي عفوني نوزاد و ج
ــي از  اخـالت ناشــ

  اد
  مادرزادي هاي

  غيرعمدي 
  تولد حول ي

 سكلتي عضالني
عم غيرحوادث و
  مادرزادي ي

 تنفسي سيستم ي
ي دستگاه ادراري

اتوپسي(لبي عروقي
مـوش شـده بـا پيا
ش و جواب دريافت 

  عروقي قلبي ي
  تومورها و ها
  تنفسي ي
عمد غير حوادث 

  ي گوارشي
م و غدد،تغذيه ي

لوم پزشكي و خ

معرض خطر ر

 د

 
 

ــكالت-1 مشـ
  بارداري

اختالل تنف-2
ناهنجاريه -3
بيماريهاي-4
ــكال-5 مشــ

ارگانيك حا
5  
2  
1 

ناهنجاريه -1
حوادث -2
بيماريهاي -3
بيماري اس-4

3 
3  
1  
1  

و سوانح -1
ناهنجاري -2
  سرطان-3
بيماريهاي-4
بيماريهاي-5

 
بيماري قل-1
سقط فرام-2
اتوپسي شده(

  
  

بيماريهاي-1
ه سرطان -2
بيماريهاي -3
و سوانح-4
بيماريهاي-5
بيماريهاي -6
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ههاي سني در
1388سال
درصد تعداد
37 

10 

5 

3 

66.07
17.86

8.93  
5.36 

6  
3  
2 

54.55
27.27
18.18

7 
6  
3  
2  
1  

36.84
31.58
15.79
10.53

5.26

1 100

653  
196  
104  

59  
45 

53.48
16.05

8.52 
4.83 
3.69

نه ماهه سالد

 مرگ در گروه

 وره بارداري
  روقي نوزاد

  وجنين

  ي

 عمدي

 ي

  عمدي
 تابوليك

گزارش عملكرد

مقايسه علل

بيماري

الت ناشي از طول د
ل تنفسي ، قلبي و عر
اريهاي مادرزادي

نوزاد هاي عفوني

جاريهاي مادرزادي
  هاي حول تولد

 ث غيرعمدي 

ح و حوادث غير ع
 جاري مادرزادي

  يهاي عفوني
  انها

يهاي سيستم تنفسي

 

 هاي قلبي عروقي
  ن ها و تومورها

  هاي تنفسي
ح و حوادث غير ع
هاي غدد،تغذيه و مت

گ                        

م: 5ل شماره 
  وان

 

 ن

مشكال -1
اختالل  -2
ناهنجا   -3
بيماريه -4

ن 
تا 
 

ناهنج  -1
بيماريه -2
حوادث -3

  ن 
 

سوانح  -1
ناهنج  -2
بيماري -3
سرطا - 4
بيماري -5

پنوموني  ار

 ن

بيماريه-1
سرطان -2
بيماريه -3
سوانح -4
بيماريه -5

                  
  

جدول
 

  

عنو               
  گروه در

معرض خطر

نوزادان

كودكان
يكماهه ت
يكساله

كودكان
5 – 1 

زنان باردا

سالمندان

 

  



  ان

 

   درماني

  

نه  مسموميت 
  زايمان 

ت پيشگيري از 

 زندگي سالم 

 
 
 

ي درماني كاشا

1388ل 

مراكز بهداشتي

دگل و كاشان

هداشت در زمين
قبتهاي پس از

مه ريزي جهت

 موضوع شيوة

خدمات بهداشتي

عرض خطر سال

ي كليه پرسنل م

هاي آران و بيد

 و خانه هاي به
ينه پستان و مرا

  نان

 المندي 

المندان و برنام

ي شهرستان با

لوم پزشكي و خ

ي سني در معها

  ر كودك
ه شيردهي براي

  دگل
شهري شهرستانه

ماني، پايگاهها
ي فقرآهن، معاي
ط متخصص زن

الم در دوره سا
گي به امور سا

 هريور

 ي معراج

جتماعي فرهنگي
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 و مير در گروهه

ستانهاي دوستدا
آموزش مشاوره
شان و آران و بيد
ي روستايي و ش

كز بهداشتي درم
ربتي، كم خوني

باردار توسط نان

   وب سايت
 سرانشان

شيوة زندگي سا
ن جهت رسيدگ

سالمندان در شه
اري فرهنگسراي
كارگروه اموراج

   و بيدگل

نه ماهه سالد

ه كاهش مرگ

مادر در بيمارس
مادر از طريق آ
هرستانهاي كاش
بهداشتي درماني

 ارسال به مراك
 بيماريهاي مقار
ن ايمن براي زن

  ري
يمن ودرج در
ردار باتفاق همس

صوص بهبود ش
ي امور سالمندان

زمينه نيازهاي س
ر شدن با همكا
شت و درمان ك
 بهداشت آران

گزارش عملكرد

زمينه م شده در

ج تغذيه با شيرم
ج تغذيه با شيرم
ك سالم در شه
در كليه مراكز ب

ب آموزشي و
، زايمان ايمن،

آموزشي زايمان
ت پيش از باردار
ترويج زايمان ا
موزش زنان بار

آموزشي در خص
كميته ساماندهي

 ن

نامه ارتباط در ز
همايش سالم پير

خصصي بهداشت
ب ز طرف مركز

گ                        

اقدامات انجام -
 :ن و  كودكان 

يت برنامه ترويج
يت برنامه ترويج
اي برنامه كودك
يت برنامه مانا د

 :    
ه و تكثير مطالب
گي، خونريزي ،
زاري جلسات آ
 پمفلت مراقبت
 مطلب جهت ت
زاري كالس آم

 

راي فعاليتهاي آ
كيل كميري تش

ي هاي سالمندان
 و تدوين گاهنا

دوره ه 4زاري 
خزاري كميته ت

ران سالمندي از

                  
  

3 -1 -2-  
نوزادان        

تقوي -
تقوي -
اجرا -
تقوي -

زنان باردار
تهيه  -

حاملگ
برگز -
تهيه -
تهيه -
برگز -

: سالمندان 
اجر  -
پيگي -

ناتواني
تهيه -
برگز -
برگز -

در دور
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  پژوهشي و سالمت شاخصهاي آموزشي، دانشجويي، -4
  

  

  1389و نه ماهه  سال  1388شاخصهاي سالمت و آموزش پزشكي و اشتغال در منطقه تحت پوشش در سال  - 6جدول شماره 

 رديف

شماره شناسه 
 واحد  عناوين شاخص شاخص

1388سال  متعارف 1389سال    

 9/62  66/18 درصد به كل دانشجويان دوره روزانهدانشجويان دوره كارداني نسبتآ-11
آ-22  56/49 48/12 درصد  به كل دانشجويان دوره روزانهدانشجويان دوره كارشناسي نسبت 
آ-33 گروه پزشكي به كل دكتري عموميدانشجويان دوره نسبت 

 26/4 27/99 درصد دانشجويان دوره روزانه
آ-44  7/46 5/20 درصد  روزانهنسبت دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان 
آ-55  228 372 نفر هاي غير روزانهكل دانشجويان دوره تعداد 
آ-66   روزانهنسبت  دانشجويان مشروط شده به كل دانشجويان 

 1/94 1/79 درصد )نفر37تعداد  دانشجوي مشروطي(
آ-77   دانشجويان خارجي به كل دانشجويان روزانه نسبت 

 2/26 2/65 درصد )نفر43تعداد دانشجويان خارجي(
آ-88  يك  ازاي به هيئت علميعضونسبت دانشجو به 

 عضو 
علميهيئت  

10/59 10/74 

آ-99 به ازاي يك  نسبت دانشجو به كاركنان غيرعضو هيئت علمي 
 9 10 كارمند

آ-1010 دانشجو به  دانشجوي پزشكي به تخت آموزشي نسبت 
  ازاي تخت
 آموزشي

0/43 0/45 

آ-1111   نسبت دانشجويان استعداد درخشان بهره مند از تسهيالت 
دتعدا تعداد دانشجويان استعداد درخشان نفر 14 -   

آ-1212  1/69 1/14 درصد ميانگين نسبت استاد به كل اعضاء هيأت علمي 
آ-1313  12/99 13/79 درصد ميانگين نسبت دانشيار به كل اعضاء هيأت علمي 
آ- 1414  52/54 50/57 درصد ميانگين نسبت استاديار به كل اعضاء هيأت علمي 
آ- 1515  67/23 65/6 درصد نسبت استاديار به باال به كل اعضاي هيأت علمي 
آ- 1616 نسبت اعضاي هيأت علمي تمام وقت به دانشجو 

38/9 درصد دردانشگاههاي علوم پزشكي  9/31 
آ-1717  32/76 34/48 درصد ميانگين نسبت مربي به كل اعضاء هيأت علمي 
آ-1818 نسبت اعضاي هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي استفاده  

 0 0 درصد نموده اند به كل اعضاي هيأت علمي
آ-1919 مهارتهاي باليني نسبت گروههاي آموزشهاي باليني كه از مركز 

6/66 درصد .استفاده مي نمايند  66/6 
آ-2020 نسبت اعتبار تخصيص يافته به پژوهشهاي آموزشي  

مصوب شوراي پژوهشي (كاربردي از كل اعتبارات پژوهشي 
 )دانشگاه

 - 0/56 درصد

ر
يف

د
  

شماره شناسه 
 واحد  عناوين شاخص شاخص

1388سال  متعارف 1389سال    
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 7 6 تعداد رشته محل جديد ايجاد شدهتعداد آ-2121
 54 90 درصد   برنامه هاداراي ارزشيابي دروني به كلبرنامه هاينسبت آ-2222
 25/02 23/65 متر مربع سرانه فضاي آموزشيآ-2323
 25/91 24/49 متر مربع سرانه فضاي كمك آموزشيآ- 2424
 5/45* - متر مربع سرانه فضاي خوابگاه دانشجويي*آ- 2525

7/35 18/8  
 1/42 0/64 متر مربع سرانه فضاي سلف سرويس دانشجوييآ- 2626
 1/8 1/6 متر مربع سرانه فضاي اماكن ورزشي دانشجويانآ-2727
ماهه  6( 73 97 درصد نسبت مقاله به پژوهشگرپ-281

)اول  
نسبت كل مقاالت چاپ شده در مجالت انديكس شده داخلي به پ-292

 99 94 درصد پژوهشي داخلي–كل مقاالت علمي
نسبت مقاالت چاپ شده در مجالت انديكس شده بين المللي به 1پ-303

 30/7 30/6 درصد پژوهشي بين المللي ارائه شده–كل مقاالت علمي

 نسبت مقاالت ارائه شده در كنگره هاي خارج ازكشور و پ-314
 13/9 18/9 درصد  كنگره هاي بين المللي داخل كشور به تعداد پژوهشگر 

5/65 درصد  نسبت مقاالت ارائه شده در كنگره هاي داخل كشور به تعداد پژوهشگرپ-325  71 
 نسبت دانشجويان آموزش ديده در كميته تحقيقات دانشجوييپ-336

 24 14 درصد به كل دانشجويان
نسبت طرحهاي پژوهشي كه دانشجويان در آن مشاركت دارندبه كل پ-347

 49 32 درصد طرحهاي پژوهشي
نسبت دانشجوياني كه در طرحهاي پژوهشي شركت دارند به پ-358

 1/6 1/06 درصد كل دانشجويان
 0/7 0/7 درصد نسبت اعتبار پژوهشي به كل اعتبار دانشگاهپ-369
 70 70 درصد  نسبت طرحهاي تحقيقاتي منطبق بر اولويتهاي دانشگاه  پ-3710
 56 69 درصدپژوهشي به تعداد اعضاي هيأت علمي -نسبت كل مقاالت علميپ-3811
نسبت اعتبارات جذب شده از خارج دانشگاه براي پژوهش به پ-3912

 2/1 2/9 درصد كل بودجه پژوهشي دانشگاه
 35/2 50/8 درصد نسبت طرح به پژوهشگرپ-4013
درهزار تولد  ميزان مرگ ومير نوزادانس-411

98/9 10/2 زنده  
درهزار تولد  ميزان مرگ ومير اطفال زير يك سالس-422

 12 12/1زنده

درهزار تولد  ميزان مرگ و مير اطفال زير پنج سالس-433
81/13 14/8زنده  

 2 1 مورد  تعداد مرگ مادران باردار به علل عوارض حاملگي و زايمان س-444

ر
يف

د
  

شماره شناسه 
 واحد  عناوين شاخص شاخص

1388سال  متعارف 1389سال    

 0 0 درصد نسبت زايمان توسط افراد دوره نديدهس-455
 62/3 62/2 درصد  نسبت استفاده از روشهاي مدرن پيشگيري از بارداريس-466

                                                 
 .مدنظر مي باشد ISIو مقاالت  Pubmed ،Medlineمقاالت چاپ شده در  -  1
)  سال 89=18/8(و)سال 88= 35/7:(براساس دانشجويان غيربومي - 1:، سرانه فضاي خوابگاه هاي دانشجوييدانشجويي سرانه خوابگاهمحاسبه  تغييرمبناي*
  سال 89=  45/5بر اساس تعداد كل دانشجويان  -2
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 5/3 5/3 درصد گرم هنگام تولد2500نسبت نوزادان با وزن كمتر ازس-477
 60 60 درصد  ماهگي6ميزان استفاده از روش شيردهي انحصاري تاس-488
5/3 دندان  ساله 12در كودكان  DMFTميزان س -499  5/3  
 - - درصد PMQC ويي دارنسبت داروها و فراورده هاي س-5010
   87  مورد  مبتاليان به ويروس ايدز و ايدز به تفكيك شهرستانتعداد س-5111

و  86: كاشان(
  )1آران و بيدگل

89  
و  88: كاشان(

  )1آران و بيدگل
9/99 99/9 درصد سالم آشاميدني آب به روستايي در مناطقخانوار نسبت دسترسيس-5212  
نسبت شاغلين تحت پوشش در معرض خطر حداقل يك عامل س-5313

 - 88/5 درصد * آور زيان
 70/03 70/5 درصد ضريب اشغال تختس- 5414
در منطقه تحت )اندكس تخت فعال(نسبت تخت فعال به جمعيتس- 5515

  پوشش
  نفر هزار به

2/2 2/4 جمعيت  
در منطقه تحت )اندكس تخت ثابت(نسبت تخت ثابت به جمعيتس- 5616

  پوشش
  نفر هزار به

 2/49 2/5 جمعيت
نفر به ازاي   سرانه نيروي انساني  به تخت فعال در بيمارستانهاي تابعهس-5717

 2/3  2/25تخت
سرانه نيروي انساني پيراپزشك به تخت فعال درس-5818

 **بيمارستانهاي تابعه
نفر به ازاي 

 0/50 1/40 تخت
به تخت فعال در بيمارستانهاي )شركتي(سرانه نيروي انسانيس-5919

  تابعه
ازاي نفر به 
 0/60 0/93 تخت

با احتساب بيماران بستري (هاي تابعه متوسط اقامت در بيمارستانس-6020
 3/04 3/4 روز )در اورژانس

بدون احتساب بيماران (هاي تابعهمتوسط اقامت در بيمارستانس-6121
1/3 4 روز )بستري در اورژانس  

 247 153  ريالميليون  سرانه درآمد تخت فعال بيمارستانيس-6222
6/389 353  ريالميليون  سرانه هزينه تخت فعال بيمارستانيس-6323  
02/0 درصد نسبت بيماران غير ايراني پذيرش شدهس- 6424  05/0  
  هزارنفرده به  نسبت تخت رواني به جمعيتس- 6525

 1/1 1/1 جمعيت
   هزارنفرده به  نسبت تخت سوختگي به جمعيتس- 6626

23/0 جمعيت  24/0  
  هزارنفرده به  نسبت تخت ويژه به جمعيتس-6727

 1/4 1/48 جمعيت
  هزارنفرده به  به جمعيت NICUنسبت تخت ويژه س-6828

 0/21 0/17 جمعيت
 5 5 باب تعداد پايگاه اورژانس شهريس-6929

ر
يف

د
  

شماره شناسه 
 واحد  عناوين شاخص شاخص

1388سال  متعارف 1389سال    
س-7030  0 0 نفر  تعداد مديران بيمارستاني با تخصص مديريت  
س -7131 نفر  به هزار  نسبت پزشك در منطقه به جمعيت 

 1/3 1/3 جمعيت
س -7232  0/23 0/17نفر  به هزار   در منطقه به جمعيتنسبت دندانپزشكان  
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 جمعيت
د-731  3/37 3/4 تعداد  ميانگين اقالم دارويي در نسخ 
د-742  46 50 درصد  نسخ حاوي داروي آنتي بيوتيكدرصد  
د-753  45 43 درصد  درصد نسخ حاوي داروي تزريقي 
د-764 5/1 2 درصد  درصد نسخ حاوي داروهاي خارج از فهرست دارويي كشور   
د-775  100 100 درصد  نسبت داروخانه هاي بازرسي شده به كل داروخانه هاي تحت پوشش   
د-786 درصد پاسخ آزمايشات مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در  

80- 85 درصد  زمان مطلوب   90-85  

د-797 نسبت كارخانجات سطح بندي شده براي توليد و سطح بندي  
 89 82 درصد  مواد غذايي، آشاميدني به كل كارخانجات استان 

د-808 مستقيم ميزان ريالي داروهاي تاريخ گذشته در انبارهاي تحت نظر  
 40256355 40235320 ريال  معاونت غذا و دارو

د-819 محصوالت خوراكي، آشاميدني و  PMSنسبت اجراي موفق  
 در حال اجرا 80 درصد  مكملهاي غذايي در سطح عرضه

د-8210 نسبت نمونه هاي ناسالم محصوالت آرايشي و بهداشتي در  
 16 0 درصد  .سطح توليد

د-8311 نسبت نمونه هاي ناسالم محصوالت خوراكي، آشاميدني و  
 درصد  مكملهاي غذايي در سطح واردات   

موجود نبودن نمونه به علت 
عدم استقرار گمرك در 

 منطقه كاشان
د-8412 نسبت نمونه هاي ناسالم محصوالت آرايشي و بهداشتي در  

 درصد  سطح واردات 
موجود نبودن نمونه به علت 

گمرك در عدم استقرار 
 منطقه كاشان

د-8513  - - تعداد  *** ADRتعداد گزارشات ارسالي  
د- 8614  100 100 درصد  نسبت صدور پروانه غذايي، آرايشي و بهداشتي درمان مطلوب 
د - 8715 نسبت داروخانه هاي فعال به كل داروخانه هاي مورد نياز به  

 1/1 1/1 درصد  ازاي ده هزار نفر جمعيت 

د- 8816  0 0 تعداد  تعداد پروانه هاي صادره داروهاي گياهي و سنتي 
د-8917 درصد گزارشهاي عوارض و اشتباهات دارويي درمركز  

ADR 40 40 درصد  نسبت به سال قبل 

ر
يف

د
  

شماره شناسه 
 واحد  عناوين شاخص شاخص

1388سال  متعارف 1389سال    
د-9018 هاي  توليدي فرآوردهو واحدهاي  از داروخانه ها بازرسي ميزان 

 100 100 درصد  دارويي در سال

د-9119  18 22 تعداد  تعداد پروانه هاي صادره داروخانه جديد نسبت به سال قبل 
  
  : به دليل تغيير ماهيت فرمهاي آماري واحد بهداشت حرفه اي اين شاخص قابل محاسبه نمي باشد لذا شاخصهايي از قبيل*
  %  71.77درصد شاغلين تحت پوشش معاينات كارگري با عدد  -1
  .  ارائه مي گردد% 44.46درصد كارگاههاي تحت پوشش با عدد  -2
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تنها پيراپزشكان شاغل در بيمارستان ها  89و در سال  مبناي محاسبه كل پيراپزشكان 88در سال : تغيير مبناي محاسبه** 
  .محاسبه شده است

  .محرمانه مي باشدآمار اين شاخص *** 
  

  آ ـ مربوط به حوزه آموزشي، پ ـ مربوط به حوزه پژوهشي، س ـ مربوط به حوزه سالمت، دـ مربوط به حوزه دارو و غذا
  

  :1389ماهه اول سال  9تعداد كل دانشجو در 
  )تحصيالت تكميلي 142دكتري،  502كارشناسي،1074نفركارداني،  183( نفر 1901  - 
      دوره شبانه 228 - 
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 :آمار نيروي انساني شاغل-5

  1631:  تعداد پستهاي اشغال شده                          2419  :تعداد پستهاي مصوب 

  558:  تعداد پرسنل قراردادي و طرحي             768  :  تعداد پرسنل شركتي 

 
 

 تعداد پرسنل شاغل غير عضو هيئت علمي دانشگاه به تفكيك درجه علمي  -7جدول شماره 
  )نه ماهه( 1389رابطه استخدامي در سال و 

  

 نوع استخدام
  عنوان

 رسمي و پيماني
 )تعداد(

  قراردادي 
 )تعداد(

   ساير
 ) طرحي، شركتي ( 

 پزشك

 - - 0 فوق تخصص

 )طرحي( 2 5 18 متخصص

 )طرحي( 9 12 81 عمومي

دندانپزشك
 - - - فلوشيپ

 )طرحي( 1 - - متخصص

 )طرحي( 5 - 19 عمومي

 )طرحي( 3 1 11 داروساز

 - PhD 0 0دكتراي تخصصي

 )طرحي( 1 1 40 كارشناسي ارشد

 )طرحي( 73 186 655 كارشناس

 )طرحي( 44 75 248 كاردان

 )شركتي( 256 140 236 ديپلم

 )شركتي( 512 - 199 زيرديپلم

 - - - ساير

 906 420 1507 جمع 
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  علمي شاغل دانشگاه به تفكيك درجه علمي تعداد اعضاي هيئت:  8دول شماره ج
  1389و  رابطه استخدامي در سال  

 نوع استخدام 
 عنوان 

 رسمي و پيماني
)تعداد(  

 قراردادي
)تعداد(  ساير 

ك  
زش

پ
  

  14  -  13  فوق تخصص
  12  -  48  متخصص
  -  -  -  عمومي

  
ك

زش
دانپ

دن
  

  -  -  -  فلوشيپ
  -  -  -  متخصص
  -  -  -  عمومي

  -  -  - PhDيا متخصص داروساز
  -  -  -  عمومي

  ph.D  23  -  6دكتراي تخصصي 
  21  -  40  كارشناس ارشد

  53  -  124  مجموع
  177  جمع كل

  
 
 

  1389هرم اعضاي هيئت علمي دانشگاه در سال  - 9جدول شماره
 

 تعداد عنوان

  3 استاد
  23 دانشيار
  93 استاديار
  58 مربي
  177 جمع



 
 

  

   1388 در سال ) نفر(خدمات حجمي واگذار شده به تفكيك نوع خدمت و معادل نيروي انساني - 1- 10جدول شماره 
 

معادل نيروي   نوع خدمات حجمي واگذار شده  عنوان  رديف
  )نفر(انساني 

مبلغ هزينه شده 
  دريكسال

  1100000000  18  شستشوي البسه بيماران، ملحفه، وسايل بيمارستاني  لنژري  1
  1296000000  18  و غيرهتكثير،  اوراق اداريچاپ و   انتشارات  2
  792000000  12  چمن كاري –كاشت، داشت، نگهداشت   فضاي سبز  3

داروخانه بيمارستان   4
  -  7  فروش داروهاي بيمارستان نقوي و بيماران سرپايي و تخصصي  نقوي

  1188000000  18  طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس دانشجويان  سلف دانشجويي  5
  312000000  6  واگذاري فيزيوتراپي نقوي جهت رفاه بيماران  فيزيوتراپي  6
  264000000  4  فروش كتاب هاي كتابخانه و كتاب هاي مورد نياز دانشجو  كتابخانه امور  7

 30دستگاه اتوبوس و  4انعقاد قرارداد با آژانس هاي سطح شهر و همچنين   حمل و نقل  8
  1980000000  30  دستگاه ميني بوس

  50472000000  701  واگذاري امور خدماتي اعم از نگهباني، آشپزي، كمك بهياري  خدمات عمومي  9
  5538000000  71  راهبري و نگهداشت تأسيسات واحدهاي تابعه  تأسيسات واحدها  10

كلينيك خدمات امور   11
  -  7  پذيرش بيماران دندانپزشكي  دندانپزشكي كتابچي

  
    



 
 

  

  )نه ماهه( 1389 در سال ) نفر(خدمات حجمي واگذار شده به تفكيك نوع خدمت و معادل نيروي انساني :  2- 10جدول شماره  

معادل نيروي   نوع خدمات حجمي واگذار شده عنوان  رديف
  )نفر(انساني 

مبلغ هزينه شده 
  دريكسال

  1053000000  18  شستشوي البسه بيماران، ملحفه، وسايل بيمارستاني  لنژري  1
  1134000000  18  و غيره چاپ و تكثير،  اوراق اداري  انتشارات  2
  702000000  12  چمن كاري –كاشت، داشت، نگهداشت   فضاي سبز  3
  420000000  7  فروش داروهاي بيمارستان نقوي و بيماران سرپايي و تخصصي  داروخانه بيمارستان نقوي  4
  1053000000  18  طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس دانشجويان  سلف دانشجويي  5
  28000000  4  واگذاري فيزيوتراپي نقوي جهت رفاه بيماران  فيزيوتراپي  6
  252000000  4  فروش كتاب هاي كتابخانه و كتاب هاي مورد نياز دانشجو  ركتابخانهامور  7
  1890000000  30  دستگاه ميني بوس 30دستگاه اتوبوس و  4انعقاد قرارداد با آژانس هاي سطح شهر و همچنين   حمل و نقل  8
  44163000000  701  و خدمات ، كمك بهيارياري امور خدماتي اعم از نگهبانيواگذ  خدمات عمومي  9
  4664700000  71  راهبري و نگهداشت تأسيسات واحدهاي تابعه  تأسيسات واحدها  10
خدماتواگذاري امور  11

  441000000  7  بيماران دندانپزشكي  كلينيك دندانپزشكي كتابچي

نگهداري  -امور دفتري و خدمات اداري -ماشين نويسي  -نظافت -حمل و نقل -در جدول فوق خدمات حجمي واگذار شده آورده مي شود مانند خدمات چاپ و تكثير* 
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  هاي  تابعه  نام و تعداد دانشكده - 6
  

هاي تابعه به تفكيك تعداد اعضاي هيئت علمي، دانشجو، كاركنان و اعتبار جاري در  تعداد دانشكده:   11 جدول شماره
  1389سال 

  )ارقام اعتباري به ميليون ريال(                                                  

تعداد اعضاي   نام دانشكده رديف
  هيئت علمي

تعداد 
  دانشجو

تعداد 
 كارمندان

نيروهاي 
  *شركتي

اعتبار 
  مالحظات**  جاري

    1880 59  52 570 118  پزشكي  1
    1023  5  21 448 17  بهداشت  2
    1242  24  26  493  27  پرستاري و مامائي  3
    552  7  17 390 15  پيراپزشكي  4

  .نيروهاي شركتي شاغل در خوابگاهها،  سلف سرويس مركزي وساير واحدها در جدول فوق منظور شود* 

  
  :دانشگاهتبارات اع -7

   شده ياستان يو مل يكاشان از محل اعتبارات مل يدانشگاه علوم پزشك يا هيسرما يهايتملك دارائ يطرحها 89ماهه سال  9عملكرد 

                               )مبالغ به هزار ريال (

 
1389/10/10 

تاريخ گزارش 
    :عملكرد

 88مانده سال  كل اعتبار موجود
درصد 
 تخصيص

  شرح شماره طرح  89مصوب  تخصيص دريافتي

26,276,924 2,075,364 71.5 24,201,560 33,871,000  جمع اعتبارات ملي و ملي استاني شده

3,319,884 112,884 82.0 3,207,000 3,910,000 10521081  مطالعه واحداث آزمايشگاه حيوانات
  

11,248,760 0 82.0 11,248,760 13,718,000 30146064
       تامين فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي 

 .. )محوطه سازي و -سلف سرويس(

1,083,000 0 60.0 1,083,000 1,805,000 30146065  ماشين آالت تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و

ده
 ش
ني

ستا
ي ا

 مل
اي

رحه
ط

5,630,400 0 60.0 5,630,400 9,384,000 30303166  تعميرات اساسي بيمارستانها

4,994,880 1,962,480 60.0 3,032,400 5,054,000 30303167  بهبود استاندارد تجهيزات بيمارستانها
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  كاشان از محل اعتبارات استان يدانشگاه علوم پزشك يا هيسرما يهايتملك دارائ يطرحها 89ماهه سال  9عملكرد 
كل اعتبار 
 موجود

مانده 
سال 
88 

درصد 
 تخصيص

تخصيص 
 دريافتي

هزار ( 89مصوب 
 )ريال

 شرح شماره طرح

  

  جمع اعتبارات استاني 12,445,000 7,437,000 59.8 0 7,437,000

600,000 0 60.0 600,000 1,000,000 

 -30303ص 037
تعميرات اساسي مراكز 

 درماني

 بهسازي بخش نوزادان بيمارستان بهشتي  

پ
ني

ستا
ي ا

 ها
ژه

رو
  

 بهسازي اورژانس سرم درماني  700,000 420,000 60.0 0 420,000

 تكميل اورژانس تروما شهيد بهشتي  1,635,000 981,000 60.0 0 981,000

240,000 0 60.0 240,000 400,000 
بيمارستان  ccuتكميل بخش دياليز و 

 سيدالشهداء آران و بيدگل

360,000 0 60.0 360,000 600,000 
بهسازي اورژانس زايشگاه شهيد رجائي آران 

 و بيدگل

 تعميرات اساسي مراكز درماني آران و بيدگل 60,000 36,000 60.0 0 36,000

360,000 0 60.0 360,000 600,000 

تعمير، تجهيز و تكميل 
خانه ها و مراكز 

بهداشتي درماني 
 013 - كاشان
 30302ص

بهسازي ونوسازي مركز بهداشتي درماني 
 شهري بوعلي 

360,000 0 60.0 360,000 600,000 
بهسازي ونوسازي مركز بهداشتي درماني 

 شهري نواب صفوي  

480,000 0 60.0 480,000 800,000 
بهسازي ونوسازي مركز بهداشتي درماني 

 شهري اميركبير 

180,000 0 60.0 180,000 300,000 
تكميل مركز بهداشتي درماني روستائي 

 ويدوجا

180,000 0 60.0 180,000 300,000 
تكميل مركز بهداشتي درماني روستائي آب 

 شيرين 

360,000 0 60.0 360,000 600,000 
تعميرات اساسي مراكزبهداشتي درماني 

 كاشان

 تجهيز مراكز بهداشتي درماني  كاشان 270,000 162,000 60.0 0 162,000

600,000 0 60.0 600,000 1,000,000 
خاتم تكميل مراكز بهداشتي درماني  شهرك 

 االنبياء

60,000 0 60.0 60,000 100,000 
تعميرات اساسي مراكزبهداشتي درماني 

 جوشقان استرك

 تجهيز خانه بهداشت جزه 30,000 18,000 60.0 0 18,000

 تكميل خانه بهداشت يزدان و ريجن   200,000 90,000 45.0 0 90,000

 مطالعه واحداث ستاد مركز فوريتهاي پزشكي 30302ص014 3,250,000 1,950,000 60.0 0 1,950,000
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  كاشان يبه دانشگاه علوم پزشك يابالغ يفهايرد 89ماهه سال  9عملكرد 
كل اعتبار 
 موجود

مانده 
سال 
88 

درصد 
 تخصيص

تخصيص 
 دريافتي

 شرح شماره طرح  89مصوب 

 متمركزجمع اعتبارات  پروژه هاي  15,400,000 15,400,000 100.0 0 15,400,000

كز 
مر

 مت
اي

ه ه
روژ

پ
 

 )تجهيز مركز قهرود(مناطق محروم  30302009 500,000 500,000 100.0 0 500,000

5,400,000 0 100.0 5,400,000 5,400,000 30303419 
تخت جديد 12تامين تجهيزات 

ICU بيمارستان بهشتي 

 سيستم فاضالب بيمارستانها 12900001-30302010 700,000 700,000 100.0 0 700,000

 تربيت بدني 12900001-30510005 300,000 300,000 100.0 0 300,000

4,500,000 0 100.0 4,500,000 4,500,000 1290003-30326 
كمك به بيمارستانهاي مناطق محروم

 )تجهيز بخش جراحي قلب( 

2,000,000 0 100.0 2,000,000 2,000,000 12900010-30301 
اجراي برنامه سالمت براي

 بيمارستان بهشتي

 تجهيز سلف سرويس مركزي 30327 - 129000-1 1,000,000 1,000,000 100.0 0 1,000,000

 تكميل دانشكده بهداشت 30146025 1,000,000 1,000,000 100.0 0 1,000,000
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  :1389 و 88هاي عمراني بهره برداري شده در سالهاي  پروژه - 8
  
  

  1388برداري شده به تفكيك هزينه و مشخصات فني در سال  هاي عمراني بهره پروژه  -1- 12جدول شماره 
 )ارقام به ميليون ريال (                                                                                                                         

رديف
 هزينه عنوان پروژه 

زيربنا به 

 مترمربع

سال شروع 
 پروژه

 محل تامين اعتبار

  30303032ملي ـ   1387  208  630  اورژانس بين راهي قمصر  1

  30303032ملي ـ   1387  143  340  )خزاق(اورژانس بين راهي قائم   2

3  
خريداري و نصب چيلر جذبي بيمارستان

  شهيد بهشتي
  درآمد اختصاصي  1387  -  4000

  30303032ملي ـ   1387  143  514  اورژانس بين راهي نياسر  4

  30303032ملي ـ   1387  150  730  اورژانس بين راهي چوگان    5

  30303032ملي ـ   1386  1000  2200  اورژانس شبانه روزي قمصر  6

  30303ص  091استاني ـ   1381  2000  6500  مركز بهداشتي ناجي آباد  7

  30146064 –ملي   1387  350  6695  كانال تاسيساتي آدم رو پرديس  8

  خيرين  1388  217  -  اورژانس بين راهي برزك  9

  خيرين ـ منابع در اختيار  1388  480  2800  بيدگل درمانگاه فاطميه آران و  10

  30146065 –ملي   1387  18000  800  )آميزي رنگ(سايت هاي خوابگاه اساسي تعميرات  11

  30303066 –ملي   1387  1000  1050  تكميل منازل ده واحدي دانشجويان  12
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  )نه ماهه( 1389برداري شده به تفكيك هزينه و مشخصات فني در سال  هاي عمراني بهره پروژه -2- 12جدول شماره 
 )ارقام به ميليون ريال ( 

رديف
 

 هزينه عنوان پروژه
زيربنا به 
 مترمربع

سال شروع 
 پروژه

 محل تامين اعتبار

  اعتبارات ملي  88  120  500  سالن مطالعه خوابگاه انديشه  1

  اعتبارات ملي  88  530  906  1سطحي فازآوري آبهاي  جمع  2

3  
آوري فاضالب محوطه  خطوط جمع

  خوابگاهي دانشگاه
  اعتبارات ملي  87  2200  155

 15  800  تصفيه فاضالب بيمارستان متيني  4
  مترمكعب

  درآمد اختصاصي  88

  درآمد اختصاصي  88  70  2350  ساختمان امحاء زباله بيمارستان متيني   5

 108  276  فاضالب پرديسايستگاه پمپاژ   6
  مترمكعب

 اعتبارات ملي  89

 80  69  ايستگاه پمپاژ فاضالب خوابگاه امام علي  7
  مترمكعب

 اعتبارات ملي  89

  رديف متمركز  88  متر 300  280  آبادي قمصر شمس بهداشتي بازسازي مركز  8

  اعتبارات ملي  88  متر 67  244  2ادامه كانال آدم رو فاز  9

  ICU 15000 1000  86و تجهيز بخش آنژيوگرافي و  احداث  10
 –استاني  –اعتبارات ملي 
  ساير منابع –رديف تمركز 

  استاني –منابع داخلي   88  180  850  احداث مركز بهداشتي ويدوجا  11

  استاني –منابع داخلي   88  180  850  احداث مركز بهداشتي آب شيرين  12

  استاني  88  800  300  بازسازي مركز بهداشتي فين بزرگ   13

  منابع داخلي  88  متر200  250  بازسازي سالن ورزشي متيني  14

  منابع مالي  89  110  400  احداث نمازخانه ستاد مركز  15



 
 

  

 

  
  
  :مراكز تحقيقاتي   -9

  
   1388سال   ها در هاي تحقيقاتي و تعداد مقاالت چاپ شده و چگونگي استفاده از نتايج طرح اعتبار مراكز تحقيقاتي به تفكيك مركز و وضعيت طرح:  1-  13جدول شماره 

 
 

نام مركز 
 تحقيقاتي

 
 اعتبار مركز

 
هاي تحقيقاتي طرح  

تعداد 
هايي كه   طرح

از نتايج آن 
استفاده شده 

 است

 
 تعداد مقاالت چاپ شده

 
 اعتبارات هزينه شده

منابع
مالي  

 مركز

كمك از 
دانشگاه 
 مربوطه

كمك از 
خارج 
 دانشگاه

منابع 
مالي  

خارج از 
 كشور

هاي    تعدادطرح
تحقيقاتي 
 مصوب

88سال    

هاي  طرح
 تحقيقاتي 
در حال 
 اجرا

هاي  تعداد طرح
تحقيقاتي 

يافته پايان  
 

مجالت 
 داخلي

  مجالت خارجي 
پشتيباني 
 تحقيقات

 
اندكس  تحقيق

 شده
اندكس
 نشده

  23  239  -  5  5  -  -  12  1  -  -  300  -  تروما

  62  86  -  2  11  -  -  4  4  -  -  300  - علوم تشريح
  16  19  -  1  3  -  -  3  3  -  -  300  -  فيزيولوژي



 
 

  

 

  
  
  

   1389سال ماهه  9  ها در هاي تحقيقاتي و تعداد مقاالت چاپ شده و چگونگي استفاده از نتايج طرح اعتبار مراكز تحقيقاتي به تفكيك مركز و وضعيت طرح:  2- 13جدول شماره 

نام مركز 
 تحقيقاتي

هاي تحقيقاتي طرح اعتبار مركز  
تعداد 

هايي   طرح
كه از نتايج 
آن استفاده 
 شده است

 تعداد مقاالت چاپ شده
اعتبارات هزينه 

 شده
 منابع
مالي 
 مركز

كمك از 
 دانشگاه

كمك از 
خارج 
 دانشگاه

منابع مالي 
خارج از  

 كشور

هاي    تعدادطرح
 تحقيقاتي مصوب

89سال   

هاي  طرح
 تحقيقاتي
 در حال اجرا

هاي  تعداد طرح
تحقيقاتي 

يافته پايان  

مجالت 
 داخلي

  مجالت خارجي
پشتيباني 
 تحقيقات

 
 تحقيق

اندكس 
 شده

اندكس
 نشده

  29  11  -  3  2  -  -  18  6  -  -  300  400  تروما

علــــــوم
  تشريح

400  300  -  -  3  7  -  -  5  1  -  2  83  

  63  167  -  4  4  -  -  9  6  -  -  300  400  فيزيولوژي
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 :گزارش عملياتي نمودن مصوبات هيات امنا -10

  به اختصار 23/10/88بيست و هفتمين جلسه هيئت امناء دانشگاه مورخ مصوبات:   1- 14جدول شماره 

به اختصارموضوع مصوبه   درصد پيشرفت عملياتي شدن مصوبه 
داليل عدم 

اجرايي شدن 
يا پيشرفت   مصوبه

 آن
اقدام جهت تهيه جدولي,گزارش حسابرس 4درمورد بند-)1-1(

تكميل و نيمه  شامل مشخصات طرحها، وضعيت اجراي آنها از نظر
تكميل بودن طرحها و مبلغ هزينه شده طرحها و انجام تعديالت الزم 

  در حسابها 

در سالجاري با توجه به اجراي 
 و تغيير روشمالي  نظام نوين

حسابداري در گزارش هاي پايان 
ارائه خواهد  حسابرستوسط سال 

  دگردي

 

 حضور آقاياي با گزارش حسابرس تشكيل،كميته 5در مورد بند -)1-2(

دكترنيكزاد عضو محترم هيئت امناء، يك نفر از دفتر مديريت منابع مالي 
معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و يك نفر نماينده از دانشگاه 

قيمت، پالك، محل استقرار و : و تهيه شناسنامه دارايي ثابت مشتمل بر
بررسي علي  گزارش اقدام نسبت به 6وضعيت دارايي و در مورد بند 

الحسابها و پيش پرداختهاي جاري و سنواتي و برنامه زمانبندي جهت 
  وصول مطالبات و يا تسويه حساب آنها در قبال اخذ كاال يا خدمات 

  .اجرا شده است
 10836ماره با عنايت به نامه ش(

معاون محترم  89/8/13 مورخ
توسعه مديريت و منابع 

   )دانشگاه

 

گزارش حسابرس ارسال پاسخ تاييديه  7در مورد بند -)1-3(
   درخواستي به حسابرس دانشگاه در اسرع وقت

 اجرا شده است
با توجه به نامة شماره (

دفتر  22/2/89پ مورخ /65/11/29
 )دانشگاه حقوقي

 

از هزينه تحصيلي دوره آموزشي كارشناسي ارشد% 50پرداخت -2
  اجرا شده است   اختصاصيآموزش پزشكي اعضا هيئت علمي از محل درآمدهاي 

 

88سالهزينه مبلغ چهار ميلياردريال از محل درآمدهاي اختصاصي-3
 -1-3 2ـ3و  1ـ3صرفا با نظر هيئت رئيسه دانشگاه با توجه به بندهاي

امام  درماني  واحد مسكوني در مجاورت مركز بهداشتي 3براي تملك 
توسعه اين بيدگل جهت  شبكه بهداشت و درمان آران و) ره(خميني 

مترمربع با توجه به موافقت خير براي احداث بنا  2700مركز به متراژ 
  مترمربع زير بـنا حداكثر تا مبلغ دو ميليارد و 2500سه طبقه به متراژ   در

  بيست ميليون ريال
 يرين خ مشاركت دانشگاه با عمرانيهاي  پروژه اخذ مجوز ساخت -3-2

  مترمربع500                                                   اورژانس متيني  -الف
  مترمربع 2000                                        كلينيك گالبچي -ب
 مترمربع  2600                                  مركز بيماريهاي خاص -ج
  مترمربع  1100    شبكه آران و بيدگل سالن آمفي تئاتروكالس بازآموزي- د
  مترمربع 400           )زائر امام) ( ع(پايگاه بهداشتي سيدالشهداء  -هـ
  مترمربع 500                                     مركز بهداشتي ناجي آباد   -و
  مترمربع450                 پايگاه بهداشتي بهروان آران و بيدگل-ز

  اجرا شده است 
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مصوبه به اختصارموضوع   درصد پيشرفت عملياتي شدن مصوبه 
داليل عدم 

اجرايي شدن 
يا پيشرفت   مصوبه

 آن

 كارآموزان و آموزان دانش پذيرش نحوه دستورالعمل سه ماده دو بند-4

 بهورزي
 اجرا  مي گردد 

  

   اجرا شده است   المللي بين مجامع در علمي عضويت اعضا هيئت حق براي دالر 300مبلغ -5

 اجرا شده است   دار سال جاري هاي قبل در پروژه هاي اولويت هزينه مانده اعتبارات سال- 6
  

   اجرا شده است  88انتخاب موسسه حسابرسي مدبران امين با عنوان حسابرس سال -7

   اجرا شده است  آيين نامه پذيرش بهورز 12تغيير در ماده -8

نظرگرفتن صرفه و صالحبه دانشگاه اجازه داده مي شود با در-9
دانشگاه و با تصويب هيئت رئيسه و تاييد فرمانداري محترم ويژه كاشان 

و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و منابع و حوزه حقوقي وزارت 
متبوع در مورد امالك مشروحه ذيل با هالل احمر جمهوري اسالمي 

  .ايران به شرط انتقال سند به نام دانشگاه اقدام نمايد
  مترمربع 3000اورژانس سرم درماني به متراژ           -9-1
  مترمربع 10000بيمارستان متيني به متراژ                  -9-2
  مترمربع350درمانگاه صادقپور به متراژ             -9-3

جلسه در  -در حال پيگيري
 .فرمانداري تشكيل شد

  

 

دانشگاه به بخش واگذاري مديريت واحدهاي تحت پوشش -10
  تعاوني، خصوصي، نهادهاي و موسسات عمومي غيردولتي

با تشكيل كميته كاهش تصدي 
گري بخشي از موارد قابل 
  واگذاري در حال انجام است

  

آيين نامه مالي و معامالتي مصوب هر ساله در 3دانشگاه طبق ماده -11
نسبت به بستن حسابهاي مالي اعم از ) پايان اسفند ماه(مهلت مقرر 

ودر ضمن در صورتي كه بعد از پايان اقدام جاري  وتملك دارايي 
سال مالي، اعتباراتي از هر محل و به هر شكل به دانشگاه اختصاص و 

بايست در همان تاريخ وصول نسبت به ثبت تاريخ  واصل گرديد، مي
واريز اقدام نمايند و ثبت و صدور اسناد هزينه آنها، در همان تاريخ 

  .وقوع هزينه اقدام شود

 مي گردداجرا 
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  به اختصار 2/3/89جلسه هيئت امناء دانشگاه مورخ هشتمينبيست و  مصوبات: 2-14جدول
پيشرفت عملياتي شدن مصوبهدرصد  موضوع مصوبه به اختصار داليل عدم اجرايي شدن  

يا پيشرفت آن  مصوبه  
، عملكرد و1389گزارش بودجه تفصيلي دانشگاه در سال-3بند

   1388اصالحيه بودجه سال 
 .دياجرا گرد 100%

  
 

از كل درآمد اختصاصيدرصد5/2دانشگاه اجازه دارد تا-4بند
هاي بهداشتي درماني با اولويت  شبكهبراي تكميل  89خود را در سال 

هاي بهداشت، مراكز بهداشتي درماني روستايي و پايگاههاي  خانه
بهداشتي تا سقف تعيين شده گسترش اقدام به هزينه و ماهانه گزارش 
پيشرفت را به دبيرخانه و مركز گسترش شبكه اعالم وبا هماهنگي و 

اني، ستادي و همكاري وزارت متبوع نسبت به جذب اعتبارات است
سفرهاي استاني رياست جمهوري، اعتبارات عمران روستايي و توازن 

براي تكميل و تامين اعتبارات الزم اقدام وحسابرس ... منطقه اي و 
دانشگاه مكلف است چگونگي اجراي اين بند را در گزارش سال 

   آتي خود لحاظ نمايد

  شده است اجرا 

 

ابالغي متمركز به دانشگاههايكليه اعتبارات رديفهاي-5بند
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در راستاي اهداف و 

رديف اعتباري ابالغي طبق موافقتنامه يا دستورالعمل  هاي برنامه
  .برنامه هزينه و در جداول بودجه دانشگاه منعكس گردد

 مي گرددجرا ا 

 

رياستآخرين اطالعات بودجه اي بهارائه گزارش -6بند
 در حال اجرا مي باشد  دانشگاه توسط مدير مالي دانشگاه

 

اقدام نسبت به اخذ مجوز دانشكده توانبخشي،-7بند
  پـژوهشكـده و برنامه ريزي در خصوص تحقيقات 

   بين رشته اي

پيگيري و درخواست : معاونت آموزشي
 .انجام شده است

 جهت دريافت مجوز،:  معاونت پژوهشي
ومستندات درخواست پژوهشكده  مدارك

  ارسال گرديده استبا عنوان فيض 
  درحال پيگيري : منابع و توسعه هاي معاونت

 

اقدام دانشگاه نسبت به راه اندازي دانشكده دندانپزشكي-8بند
  با توجه به مصوبه هيئت وزيران

 :دانشگاه موزشيآمعاونت *
 .پيگيري و درخواست انجام شده است

 :دانشگاهمعاونت توسعه و مديريت *
 انجام شده است% 15در حال پيگيري 

  

  اجرا شده استرشته تخصصي پزشكي9اقدام دانشگاه نسبت به ايجاد-9بند
رشته  9در حال حاضر : معاونت آموزشي*

  .تخصصي موجود است

  

تهيه يك گزارش جامع از پذيرش، بستري و درمان -10بند
در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بيماران غير بومي 

  كاشان و  ارايه در جلسه آتي هيئت امنا
 ول ذيلابه شرح جد* 

  

تهيه يك گزارش تحليلي در مورد درآمدهاي -11بند
اختصاصي دانشگاه و داليل عدم تناسب پذيرش بيمار با درآمد 

  اختصاصي و  ارايه در جلسه آتي هيئت امنا
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   88مراجعين بيماران بستري بيمارستان هاي تابعه سال آمار *

يف
رد

 

 بيمارستان
 درآمد كل  جمع  اتباع خارجي غير بومي بومي

 درصد  تعداد درصد تعداددرصد تعداددرصد تعداد  اختصاصي
 86.500.000  100 37214  6 2366 15 5479 2936979 بيمارستان بهشتي 1

 24.100.000  100  5757  3  167  14  823  83  4767 بيمارستان متيني 2

 28.400.000  100  1184  2  19  12  139  87  1026 بيمارستان نقوي 3

 11.400.000  100  1065  1  10  18  197  81  858 بيمارستان اخوان 4

5 
بيمارستان 
 سيدالشهدا

3608  92  268  7  33  1  3909  100  13.000.000 

6 
بيمارستان شهيد 

 رجايي
1620  91  34  2  122  7  1776  100  6.500.000 

7 
ساير واحد هاي 

 3.700.000  0   0   0   0  درماني

 173.600.000 % 100 50905 5 2717 % 14  6940  %81 41248 جمع كل

  
  

  

  89آمار مراجعين بيماران بستري بيمارستان هاي تابعه نه ماهه اول سال *

  بيمارستان   بومي  غيربومي  خارجي اتباع  جمع كل

 بهشتي  39740  9659  866  50265

  متيني  3912  448  -  4360

  نقوي  1139  105  -  1244

  اخوان  825  127  -  952

  سيدالشهدا  3084  830  -  3914

  رجايي  1610  805  -  2415
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درصد پيشرفت عملياتي شدن  موضوع مصوبه به اختصار
 مصوبه

داليل عدم اجرايي شدن 
يا پيشرفت آن  مصوبه  

تخت غير فعال دانشگاه گزارش جامع  120مقرر گرديد در مورد  -12بند 

   .تهيه ودر جلسه آتي هيئت امنا دانشگاه ارائه شودتحليلي 

  120: گزارش معاونت درمان

تخت از محل تفاوت تعداد 

تخت مصوب و تعداد تخت 

است و اين مصوبه مربوط  فعال

به پيش بيني دانشگاه تا سال 

فضاي فيزيكي . باشد مي 1393

ها  جهت فعال كردن اين تخت

ود نداردكه طبق مصوبات وج

 محترم جمهور سفر رياست

 جديد ساخت بيمارستان بر مبني

  .گردد مي اقدام

 

درصد از درآمدهاي اختصاصي  5شود،  به دانشگاه اجازه داده مي -13بند 

 با اولويت آن%  5/2كه ،هزينه  ها براي تملك دارايي 1389خود را در سال 

   .هاي بهداشت و مراكز بهداشت روستايي مي باشد خانه

 اجرا شده است 

  

شهري  مركز 3اين برنامه در  در شهر كاشان  برنامه غربالگري ديابت اجراي -14بند 

بهداشتي درماني  مراكز( كاشان

 و شهرك زيدي اكرميان، فاطميه

 تهيه و از اول آذرماه )بهمن22

 و تاكنون آغاز جاري سال

 داشته است پيشرفت10%
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شدن درصد پيشرفت عملياتي  موضوع مصوبه به اختصار
 مصوبه

داليل عدم اجرايي شدن 
يا پيشرفت آن  مصوبه  

تخت از تختهاي  20اختصاص و تجهيز تعداد   -15بند 

بيمارستانهاي دانشگاه براي جذب گردشگران سالمت با توجه به 

 هاي اجرايي وزارت متبوع  آيين نامه

الزم  اقدامات و آمادگي

در اين زمينه در بيمارستان 

نقوي و ساختمان امام علي 

مجمتع بيمارستاني شهيد 

بهشتي وجود داشته و اين 

 .امر قابل اجرا مي باشد

  

دستگاه وسيله نقليه كمك دار ساخت داخل،  4خريداري -16بند 

 از فروش خورروهاي فرسوده 

با توجه به نياز  25%

دانشگاه به مرور خريداري 

 مي گردد

  

درصد از شهريه دريافتي از دانشجويان با  10اختصاص  -17بند 

تصويب هيأت رئيسه دانشگاه به منظور تخفيف به دانشجويان 

 نيازمند 

 اجرا مي گردد
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   5/7/89مورخ  صورتجلسه هيأت امناء دانشگاه  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

توسط موسسه حسابرسي به تفكيك بندهاي آن قرائت ومورد بررسي قرار  29/12/1388گزارش حسابرسي سال منتهي به 
گرفت و با توجه به پاسخ و توجيهات دانشگاه در هريك از موارد كليات گزارش به استناد قانع كننده بودن پاسخ دانشگاه 

   :تي سال مذكور تاييد و تكاليف مرتبط ذيل در خصوص گزارش به تصويب رسيدحسب مورد، صورتهاي مالي و تراز عمليا
  به اختصار 5/7/89بيست و نهمين جلسه هيئت امناء دانشگاه مورخ  مصوبات - 3- 14جدول 

داليل عدم اجرايي شدن  درصد پيشرفت عملياتي شدن مصوبه موضوع مصوبه به اختصار
يا پيشرفت آن  مصوبه  

اجراي حسابداري تعهدي:گزارش حسابرس 3در خصوص بند 
سـتورالعملهاي نظـام دوكليه واحدهاي تابعـه بـراساس  در ستاد

اجرائي ابـالغي از سـوي وزارت متبوع هاي  نـوين مالي وگام
وبازبيني دركنترلهاي داخلي، در خصوص ثبت و شناسايي كليه 

در حسابها  درآمدها بمحض تحقق و هزينه ها به محض تحمل
اقدام ودرصورت نياز براي بازبيني كنترلهاي داخلي و اقدامات 
موثر در روند  اجراي حسابداري تعهدي دانشگاه مي تواند از 

   .طريق خريد خدمات مالي اقدام نمايد

 اجرا مي گردد
خصوص اجراي حسابداري تعهدي در در 

  : سالجاري اقدامات زير انجام شده است
توانمنديهاي پرسنل استفاده از  –الف

امورمالي واحدها بدون كمك از 
   خدمات مالي شركتهاي حسابداري

درآمدي و مراكز  تعيين مراكز –ب 
هزينه اي به منظور شناسايي كليه 
درآمدها به محض تحقق و هزينه ها به 

  محض تحمل 
   :اجراي گامهاي پنجگانه  –ج 
و تبديل  88بستن كليه حسابهاي سال -

سرفصل حسابهاي مربوطه از نقدي به 
   89تعهدي و انتقال آن به سال

تكميل اسناد افتتاحيه مانده حسابهاي  -
بستانكاران  –شامل بدهكاران  89سال 

 –موجودي كاالدر ابتداي دوره  –
هاي  هزينه – اموال ابتداي دوره

  سابهاعلي الح و پرداختها پيش –جپرداختي
 اعتبار تخصيص تفاهمنامه تهيه وتنظيم-

واحدها به منظور توليد  ستاد و كليه بين
 تامين راستاي در 2حسابهاي تفصيلي

  هزينه از قبل اسناد اعتبار
ثبت گردش موجودي كاال در نرم افزار  - 

نظام نوين مالي كه معموالً با آموزش 
انبارداران كليه كاالهاي وارده و صادره از 

  . انبار در نرم افزار ثبت شده است
رعايت اصول و مفروضات  -

حسابداري كه معموالً با آموزش كليه 
 حسابداران و انبارداران تمام نكات

 حسابداري اسناد تنظيمگانه در تهيه و 10

  .گرديده است رعايت
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داليل عدم اجرايي شدن  درصد پيشرفت عملياتي شدن مصوبه موضوع مصوبه به اختصار
يا پيشرفت آن  مصوبه  

ها، در خصوص تائيديه:گزارش حسابرس 4در خصوص بند 
نسبت  به  دريافت نشده،هاي  دانشگاه ضمن تهيه ليست  تأييديه

دريافت  آن اقدام و نتيجه اقدامات خود را در  پيگيري و
مزبور و تعديالت احتمالي براي ارائه به  هاي  خصوص رفع مغايرت

   .هيات امنا در اختيار حسابرس قرار دهد

ليستي از كل تاييديه ها كه توسط حسابرس در 
سال گذشته به اشخاص حقيقي و حقوقي ارسال 

تعيين گرديده تهيه شده كه اين مديريت درصدد 
هايي كه تاكنون پاسخ آنها از  تكليف تاييديه

.باشد  اشخاص دريافت نشده، مي  

 

دانشگاه مكلف به رعايت:گزارش حسابرس 5در خصوص بند 
موارد قانوني وآئين نامه مالي و معامالتي و دستورالعملهاي نظام 

ابالغي از سوي هاي  اجرائي  وبخشنامههاي  نوين مالي وگام
وزارت متبوع مي باشد و رياست دانشگاه جهت رفع مشكل 

  .دارو برابر مقررات اقدام نمايد تهيهمندرج در اين بند نسبت به 

با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در دانشگاه 
با توجه به دستورالعملها و گامهاي پنج گانه 
نظام نوين مالي از ابتداي سال جاري اجراي 

تعهدي در ستاد و كليه واحدها به  حسابداري
.طور همزمان در حال اجرا مي باشد  

 

دانشگاه مكلف است:گزارش حسابرس 7در خصوص بند 
نسبت به شناسايي وقيمت گذاري اموال منقول وغير منقول و 

مالي  دفاتر دانشگاه و ثبت آنها در ثابت از جمله امالك داراييهاي
اجرائي هاي  نظام نوين مالي و گامهاي  بر اساس دستورالعمل خود

   .ابالغي از سوي وزارت متبوع اقدام نمايد

دانشگاه در سالجاري كليه اموال وتجهيزات و 
دارائيهاي ثابت دانشگاه را شناسايي وارزش 
گذاري و ضمن تهيه مجموعه اي كامل براساس 
دستورالعملهاي نظام نوين مالي وگامهاي 

  .  ر ثبت نموده  استاجرايي، آنها را در نرم افزا

 

ضمن تشكر از مديريت:گزارش حسابرس 8در خصوص بند 
 دانشگاه بابت تسويه پيش پرداختها وعلي الحسابهاي سنواتي خود،

دانشگاه  موظف است همه ساله نسبت به پيگيري تسويه حساب 
پيش پرداختها وعلي الحسابهاي خود در موعد مقرر جهت 

همچنين در خصوص . آنها اقدام نمايدجلوگيري از سنواتي شدن 
 هاي سنواتي كه فاقد اسناد و پيش پرداخت ها و علي الحساب

آئين نامه مالي و  104مقرر شد،طبق ماده . مدارك مثبته مي باشد
معامالتي اقدام يا ليست  تمام موارد،همراه با پيشنهادات خودرا 

ئت نماينده هي(باكمك حسابرس تهيه ودر يك كميته سه نفره 
بررسي و ) امنا،نماينده دانشگاه ،نماينده دفتربودجه وزارت متبوع

جهت تصويب نهائي در  89/10/1تعيين تكليف و حداكثر تاتاريخ 
   .جلسه بعدي هيئت امنا ارائه نمايد

آيين نامه  104اين مديريت طبق ماده 
مالي و معامالتي دانشگاهها با تشكيل 
كميته اي كليه علي الحسابها و پيش 
 پرداختهايي كه فاقد مدارك و اسناد

مثبته مي باشد را شناسايي و ليست آنها 
را با كمك حسابرسي تهيه و جهت 

تصميم گيري به جلسه هيئت امنا ارسال 
  .نموده است 

 

 
 



 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89نه ماهه سال گزارش عملكرد                                      
 

  

41 
 

 

داليل عدم اجرايي شدن  درصد پيشرفت عملياتي شدن مصوبه موضوع مصوبه به اختصار
يا پيشرفت آن  مصوبه  

انتخاب موسسه حسابرسي مدبران امين بعنوان حسابرس-5بند
  1389مستقل دانشگاه براي سال مالي 

   اجرا شده است

دانشگاه مكلف است ظرفيتهاي دانشگاه را جهت-6بند
عملياتي شدن پيشنهادات اعضاي محترم هيأت امناء به ويژه در 

نموده و نتيجه را حداقل بصورت  و آموزش بررسي  امر پژوهش
تبديل  يك رشته در علوم باليني و يك رشته در علوم پايه براي

 . گزارش نمايد هيأت امناء آتي در جلسه شدن به قطب

پايه در  باليني و قطب تحقيقات علوم
بيماري  تروما و زمينه

  )پيشنهاد(نورودژنرتيو

 

  

دانشگاه مكلف است يك مجله علمي به زبان انگليسي-7بند
  .به چاپ برساند

اخذ مجوز مجله  :اجرا شده است
 Jornal of Traumaانگليسي 

  

هاي الزم در ايجاددانشگاه مكلف است بررسي-8بند
تحصيالت تكميلي و توسعه آن را انجام داده و پيشنهادات خود 

  .را در جلسه آتي هيأت امناء ارائه نمايد

در خواست رشته هاي دستياري 
  نورولوژي و قلب
بهداشت حرفه اي كارشناسي ارشد 
   پرستاري سالمندان
  پزشكي فناوري اطالعات
 )پيشنهاد(

  

هفدهمين جلسه هيئت امناء دانشگاه در 32اصالح بند -9بند
خصوص لباس مدير و مربيان بهورزي و بهورزان شاغل و دانش 

  آموز با رعايت مقررات و ضوابط

   اجرا مي گردد

ريال600000بهورزي ازآموزان افزايش حقوق دانش-10بند
ريال از محل درآمد اختصاصي از ابتداي سال  1000000به 

1389  

  اجرا مي گردد

شهريه  تحصيلي دانشجويان خارجي%  20افزايش  -11بند
هفدهمين جلسه  29نسبت به هزينه هاي تصويب شده در  بند 

  براي سالجاري 84/4/26هيئت امناء دانشگاه مورخ 

 گرديد اجرا

  

مجوز استخدام هيئت علمي از طريق معاونت 10اخذ -12بند
آموزشي وزارت متبوع و مطابق با تشكيالت تفصيلي از طريق 

 .فراخوان  مورد تاكيد قرار گرفت

  در حال پيگيري و اجرا

 مجوز اختصاصي داده نشده است
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شدن  داليل عدم اجرايي درصد پيشرفت عملياتي شدن مصوبه موضوع مصوبه به اختصار
يا پيشرفت آن  مصوبه  

اعم از هيئت(به محققينپرداخت تشويقي مقاالت-13بند
از محل اعتبارات پژوهشي ) علمي، كارمندان و دانشجويان

  درآمد اختصاصي دانشگاه

 اجرا مي گردد
  

استفاده از منابع مالي درآمدهاي اختصاصي تا سقف-14بند
اطالع رساني و تغيير يك ميلياردريال به اجراي طرح بسيج 

رفتار درجهت پيشگيري از بيماري هاي قلب وعروق بانظر 
  .هيأت رئيسه دانشگاه ومسئوليت معاونت بهداشتي اقدام  نمايد

تدوين برنامه اجرايي طرح به صورت
100% 

  

حسابرسي دانشگاه مبتني بر حسابرسي 1389از سال -15بند*
مؤظف است براساس هاي مالي خواهد بود و حسابرس صورت

هاي دانشگاه را صرفاً بر مبناي استانداردهاي حسابرسي حساب
فاز اول نظام نوين مالي (هاي ابالغي وزارت متبوع رالعملدستو

به  1388حسابرسي نمايد حسابرسي سال ) حسابداري تعهدي -
عنوان آخرين سال حسابرسي بر مبناي حسابداري نقدي تعديل 

دانشگاه مكلف است حسابهاي مؤسسه را و . شده مي باشد
مزبور و در قالب هاي  براساس دستورالعمل 1389ازابتداي سال 

برنامه اجرائي فاز اول نظام نوين مالي ثبت و نگهداري و 
صورتهاي مالي را وفق دستورالعمل مربوطه تهيه و يك نسخه 
امضاء شده آن را در مهلت مقرر به حسابرس مستقل تحويل 

ضمن مؤسسه حسابرسي طرف قرارداد مؤظف است  در. نمايد
ابالغي نظام نوين هاي  انحرافات احتمالي از اجراي دستورالعمل

   .مالي را به هيأت امناء گزارش نمايد

 در حال اجرا

از طريق عقد قرارداد با موسسه 
حسابرسي مدبران امين به عنوان 

بزودي عمليات  89حسابرس سال 
صورتحسابهاي  حسابرسي از

 لجاري دانشگاه آغاز خواهدسا
گرديد با عنايت به اينكه عمالً 

حسابداري تعهدي در سال جاري در 
كليه واحدهاي تابعه شروع شده 

حسابرسي موظف به تهيه گزارش از 
صورتهاي مالي به روش حسابداري 

   .تعهدي خواهد بود
 

  

وزارت متبوع تا پايان نيمه اول بهمن ماه سالجاري اين با تمديد فرصت تعيين شده از سوي دفتر بودجه  :15بند 1تبصره * 
به روش حسابداري تعهدي بوده كه بزودي صورتهاي مالي  89مديريت در صدد تهيه صورتهاي مالي شش ماهه اول سال 

  .برنامه به وزارت بهداشت ارسال خواهد گرديد  Backup مربوطه به همراه

وزارت متبوع در صورتيكه نسبت به تهيه وابالغ دستورالعملهاي جريمه ناشي از تاخير در پرداخت  :15بند 2تبصره*
   .سازمانهاي بيمه اي اقدام نمايد دانشگاه نسبت به اجراي آن اقدام خواهد نمود توسطصورتحسابهاي ارسالي 
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  به اختصار 5/7/89مورخ جلسه هيئت امناء دانشگاه  نهمينبيست و  مصوبات - 3- 14ادامه جدول 

 

 درصد پيشرفت عملياتي شدن مصوبه موضوع مصوبه به اختصار
داليل عدم اجرايي 

يا   شدن مصوبه
 پيشرفت آن

پيگيري دريافت نامه مديريت از مؤسسه حسابرسي و-16بند
ضمن اجراي اصالحات پيشنهادي حسابرس و پاسخگو بودن 

آن، نسخه  در گزارش حسابرسي سال آتي نسبت به اجراي مفاد
اي از نامه مديريت به همراه فايل مربوطه را بايستي به دبيرخانه 

  .هيأت امناء و دفتر بودجه وزارت متبوع تحويل نمايد

پس از نامه مديريت توسط حسابرس تهيه و 
به  تاييديه نهاييتامين نظرات دانشگاه 

  .گرديده است ارجاع حسابرس

 

صورت قراردادي با نظرنفر به10بكارگيري تا سقف-17بند
رئيس دانشگاه براي توسعه ورفع مشكالت اجرايي وتكميل 

شبكه حسابداري تعهدي ازمحل درآمداختصاصي ازبين 
هاي حسابداري  دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر رشته

  با تجربه وتوان متناسب با وظايف محوله) كامپيوتر%10تا(

 در حال اجرا و پيگيري

 

دانشگاه مكلف است كليه درآمدهاي ارائه خدمات-18بند
را كه به هردليلي نميتواند وصول ... درماني و بهداشتي و 

اين  5و4بغيراز بيمه وكسورات مندرج در دوبند ( نمايد
در مقابل بستانكاري   650990به كد حساب ) صورتجلسه

حساب درآمد مربوطه ثبت و در مقاطع زماني معين به 
درآمد مزبور در . هيأت امناءگزارش نمايدوزارت متبوع و 

  .ستون معيني در عملكرد بودجه تفصيلي بايستي درج گردد

باتوجه به اينكه كليه درآمدهاي دانشگاه 
تاكنون قابل وصول بوده لذا در اين 
خصوص دانشگاه هيچگونه عملكردي 

 .نداشته است

 

 پيگيري و وصول مطالبات خود از سازمانهاي -19بند
اي طرف قرارداد و ساير سازمانها بوده و نسبت به  بيمه

دريافت آن از سازمانهاي بيمه گر در مهلت مقرر قانوني 
بر همين اساس دانشگاه مكلف است در . بايد تالش نمايد

گر محاسبه و به  هر ماه مطالبات خود را از سازمانهاي بيمه
رت سازمان مربوطه منعكس و در مقاطع زماني معين به وزا

ضمناً براي مطالباتي كه . متبوع و هيأت امناءگزارش نمايد
دوره وصول آن از مهلت مقرر قانوني گذشته ضرروزيان 

معادل  گر مربوط ابالغ  وتأخير محاسبه و به سازمان بيمه
درآمدهاي مربوط به جريمه «مبلغ مزبور را در سرفصل 

گر به هر سازمان بيمه ( .ثبت نمايد»  809907تأخير كد 
هرماهه يك نامه ارسال و سوابق وگواهي رسيد مكاتبه به 

   )هيات امناء ارائه شود

 در حال اجرا

با مكاتباتي كه در اوايل سالجاري با 
سازمانهاي بيمه اي به عمل آمده 

خوشبختانه بخش زيادي از مطالبات 
واحدهاي تابعه از موسسات بيمه اي طرف 

قرارداد وصول گرديده و در خصوص 
زيان ناشي از تاخير در وصول ضررو 

مطالبات در صورت ارسال دستورالعمل 
توسط وزارت متبوع نسبت به ثبت آنها 

 اقدام خواهد شد 
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 درصد پيشرفت عملياتي شدن مصوبه موضوع مصوبه به اختصار
داليل عدم اجرايي 

يا   شدن مصوبه
 پيشرفت آن

اي از درآمدها،در صورت وجود كسور بيمه -20بند
ريزي الزم  دانشگاه بايد ضمن بررسي دليل كسور، و برنامه

جهت اصالح فرآيندها وحذف يا كاهش خطاهاي آن اقدام 
و براي كسور احتمالي از درآمدها، مبالغ كسور را در 

ثبت ) 65حسابهاي مربوطه حسابهاي جزء معين حساب كل 
در هر حال هيئت رئيسه در قبال كسور بيمه اي بايد . نمايد

   .پاسخگو باشدوبه هيات امناء گزارش نمايد

حال پيگيري و اجرادر 
دانشگاه در راستاي كاهش كسورات نسبت 

به تشكيل كميته اي تحت عنوان كميته 
كاهش كسورات اقدام نموده كه باتوجه 
به پيگيريهاي بسيار خوبي كه بعمل آمده 

كاهش كسورات مربوطه  بزودي شاهد
ضمناً با اجراي نظام نوين مالي خواهيم بود 

احدهاي كسورات ناشي از درآمدها در و
  .مربوطه ثبت مي شود

 

مطـابق ظرفيتهاي موجود درآمد اختـصاصي پيش-21بند
         ميـلـيارد ريال  272مـعادل  1389بيني شده بـراي سال 

بر آن مسئولين  در صورت حصول درآمد مازاد. مي باشد
با پيشنهاد هيات امناء مورد تشويق دانشگاه به نحو مقتضي 
در صورتي كه عملكرد درآمد  قرار خواهند گرفت و

از مبلغ فوق باشد هيئت رئيسه دانشگاه بايد  اختصاصي كمتر
  .جوابگو باشد

با توجه به پيگيريهايي كه در خصوص 
وصول مطالبات از موسسات بيمه اي طرف 

 272قرارداد به عمل آمده از مجموع 
 ميليارد ريال درآمدهاي اختصاصي

تا زمان تهيه اين گزارش كل مبلغ فوق 
ضمنا  سقف مصوب  . وصول گرديده است

 310در آمد هاي اختصاصي  به مبلغ 
توسط دانشگاه به وزارت ميليارد ريال  

بهداشت پيشنهاد گرديده كه پس از تاييديه 
 .نسبت به اجراي آن عمل خواهد شد

  

معامالتينامه مالي وآئين9ماده  3اجراي تبصره -22بند
هاي با واگذاري امور مالي واحدهاي مستقل و بيمارستان

هيأت امنائي به صورت مديريت پيمان، قرارداد ويا خريد 
خدمات و نيز انتخاب حسابرس مستقل براي هريك با نظر 

رئيس دانشگاه منوط به اين كه نافي مسئوليت رياست و 
اء انجام حسابرسي كلي دانشگاه وگزارش آن به هيئت امن

  .نگردد

 در دست اقدام
آيين نامه مالي و  9ماده  3به تبصره عنايت با

با توجه به اجراي  و معامالتي دانشگاهها
در  ،نظام نوين مالي در واحدهاي دانشگاه

سال آينده نسبت به مستقل شدن بعضي از 
. واحدهاي تابعه اقدام خواهد نمود  

 

  

دانشگاه ازافزايش فوق العاده مديريت رئيس-23بند
و با تسري آن به اعضاي هيئت علمي طبق  1389/1/1تاريخ 

آئين نامه مربوطه و مديران غير هيئت علمي طبق جدول 
  اعضاي هيئت علمي آئين نامه مالي و معامالتي

 در حال اجرا
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 درصد پيشرفت عملياتي شدن مصوبه موضوع مصوبه به اختصار
داليل عدم اجرايي 

شدن مصوبه  يا 
 پيشرفت آن

دانشگاه مجاز به جابجائي اعتبارات جاري وتملك -24بند
پژوهش و تحقيقات در بودجه هاي  دارائي، در برنامه
مكلف است برابر قانون به  ميزان حداقل  و. تفصيلي نميباشد

يك درصداز كل بودجه خود را به امر پژوهش موردنياز 
ا فعاليت منطقه وكاربردي بودن در مباحث مختلف ومرتبط ب

كليه معاونت ها بشرط تصويب طرحها با رعايت موازين 
چارچوب طرحهاي تحقيقاتي  اختصاص وگزارش آن را 

  .در عملكرد دانشگاه ارائه نمايد

هيچ گونه جابجايي از محل اعتبارات 
جاري و اختصاصي منظور شده جهت 
پژوهش و تحقيقات بعمل نيامده و 

رديفهاي اعتبارات جاري و كمك ها و 
ابالغي اختصاص يافته طبق موافقت نامه 

 .هاي بودجه تفضيلي هزينه گرديده است

  

به منظور تشويق و نگهداري افراد مورد نياز در-25بند
صرفا رئيس (هاي مديريتي ارشد تمام وقت خود  تصدي پست

و جبران بخشي از ) و معاونين دانشگاه كه ماهيت باليني ندارند
سهم رياست دانشگاه %   5روزي ايشان از محل خدمات شبانه

از درآمد اختصاصي نظام نوين به دو روش يا بصورت معادل 
 در( تا ميانگين يك ماهه پرداختي به معاونين با ماهيت باليني

) صورتيكه تعداد افراد باليني بيش از نصف بعالوه يك باشند
در ( درصد كارانه رئيس دانشگاه80يا تا سقف  و

) دانشگاههايي كه رئيس دانشگاه باليني نباشد طبق تبصره ذيل
به پيشنهاد رياست دانشگاه بشرط آنكه مبلغ تعيين شده بيش از 

هاي مـوجود نباشد و با نظر هيئت عالي  متوسط كارانه باليني
نظـارت بدون درج در احـكام كارگزيني و تـا زمان 

  .پرداخت گردد 1389مسئوليت، از اول سال 

 حال اجرا در

  

هزينه تحصيلي دستياران تخصصي،افزايش كمك-26بند
%  6.5ها به ميزان تقريباً تمام رشته Ph.Dتخصصي، فوق

از ابتداي سال جاري بر مبناي  1388افزايش نسبت به سال 
  جدول موجود از محل درآمد اختصاصي

 اجرا مي گردد

 

هزينه تحصيلي كارورزان گروهافزايش كمك-27بند
در  1388 افزايش نسبت به سال %  6.5پزشكي به ميزان تقريباً 

 سال جاري
 اجرا مي گردد

  

به منظور تقويت امور زنان در سطح دانشگاه مقرر-28بند
گرديد امكانات اجرائي مناسب براي حوزه مشاور رئيس 

  .دانشگاه در امور زنان تهيه و تأمين گردد

 به دستيابي در تسريع منظور  به   : اجرا حال در
 بانوان امور سايت وب اندازي راه با  هدف اين

 و موقع به  رساني اطالع موثردر گام اولين
  .است شده فراهم مناسب و طرفه دو تعامل
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شدن مصوبه درصد پيشرفت عملياتي موضوع مصوبه به اختصار  
داليل عدم اجرايي شدن 

يا پيشرفت آن  مصوبه  
ها، به استناد واريز وجوه حاصل از اجاره بهاي خوابگاه-29بند

قانون  40تبصره ) ب(قانون صندوق رفاه دانشجويان و بند  3ماده 
كل كشور و بدون هيچگونه برداشتي عيناً به 1364بودجه سال 

دانشجويان به شماره حساب درآمد اختصاصي صندوق رفاه 
  نزد بانك تجارت شعبه نوآوران 40073523

اجرا مي گردد% 100  

  

در راستاي نقشه جامع علمي كشور، دانشگاه ها-30بند
 مكلفند نسبت به برنامه ريزي و تدوين نقشه علمي و نيز

با همكاري شوراي سياست  دانشگاه،نقشه جامع سالمت 
گذاري وزارت متبوع، شورايعالي سالمت وامنيت غذايي، 
اعضاي هيات امناء وصاحب نظران حسب مورد اقدام 
وگزارش پايش نقشه را همه ساله جهت اطالع و بررسي به 

  .هيأت امناء دانشگاه ارائه نمايند

نقشه جامع سالمت دانشگاه در دست 
 .تهيه و تدوين مي باشد

  

اعطاي پايه تشويقي به اعضاي هيئت علمي كه جزو-31بند
پس از تصويب در و 1386فرزندان شاهد مي باشند از تاريخ 

  1390بودجه سال 

علمي كه درصورت وجود اعضاي هئيت
. گردد    باشند اجرا  مي جزو فرزندان شاهد  مي

  .در حال حاضرموردي وجود نداشته است

  

غيردولتي پژوهشي و فنĤوري بهتشكيل صندوقهاي -32بند
تيپ يك با نظر رياست دانشگاه و هاي  ويژه در دانشگاه
  صالح درمنطقه رعايت صرفه و

 در حال پيگيري
  

جلسه اخيرهيات امنا3گزارش عملكردمصوبات -33بند
 گرديداجرا   بصورت مكتوب) 1388-1389(

  

ريال از محلاجازه به رئيس دانشگاه كه تا سقف يك ميليارد-34بند
سرجمع درآمد اختصاصي بمنظور ايجاد انگيزه و جبران خدمات 

سياستگزاري و توسعه امور دانشگاه بويژه هاي  اندركاران در برنامه دست
 حسابداري تعهدي و تكاليف امور هيات امنايي بعناوين تشويق،

حق كاراضافه خارج از شرح وظايف،كمك هزينه، هدايا،  پاداش،
غيرمستمر يا حق جلسه با نظرخودهزينه و پرداخت و وري  حق بهره

  گزارش عملكرد آن به هيات امناء

  حال اجرا مي باشد در
 
 

  

از طرفاقدام جهت تعيين ساالنه حسابرس منصوب-35بند
بررسي تجربيات و سوابق افراد يا موسسات  هيات امناء خود و

 مالي وريزي منابع جبرنامه مشورت فني دفتر دار با صالحيت
اقل سه مورد با رزومه كامل حدتقديم  بودجه وزارت متبوع و

نيمه اول سال هيات امناء، به اعضاي  جلسه از قبل روز بيست ايشان
 بين معرفي حقيقي هيات امناء دانشگاه تا از محترم حقوقي و

 .را انتخاب نمايندحسابرس خود گيري و تصميم اعضاءشدگان،

 اقدام خواهد شد
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  :ساير نكات -11
 :اهم اقدامات جديد انجام شده در سال جاري - 11-1 
  معاونت درمان  

  جراحي قلب و انكولوژي ICUراه اندازي و افتتاح بخشهاي اورژانس تروما، آنژيوگرافي، اتاق عمل جراحي قلب،  -
  پيگيري راه اندازي بخش راديو تراپي و بيمارستان اعصاب و روان -
  تخت خوابي مصوب سفرهاي رئيس جمهوري 200احداث بيمارستان هماهنگي و چينش تخت جهت  -
  تاسيس آزمايشگاه مرجع سالمت -
  پروانه جهت افتتاح كلينيك ترك اعتياد 9صدور  -
  برگزاري جلسات با فرمانداري و سازمان نظام پزشكي شهرستان در خصوص هماهنگي فعاليتهاي اجرايي معاونت -
  ... از جمله انكولوژي، راديوتراپي، آنژيوگرافي و  پيگيري و جذب متخصصين مور نياز شهرستان -
  پيگيري دستورالعملهاي مربوط به امور ارتقاء خدمات اورژانس بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني -
  برگزاري كميسيون تخصصي بهداشت درمان تعزيرات حكومتي -
  تشكيل كميته كسورات دانشگاه جهت بررسي وضعيت هزينه ها و درآمد -
 مربوط به مركز درمان اعتياد 31كميسيون  ماده  ساماندهي -

)ماهه9(1389 گزارش عملكرد  

 22271دانشگاهتعداد كل پذيرش اورژانس بيمارستانهاي

 24789تعداد كل اعمال جراحي بيمارستانهاي دانشگاه

 37446كل بيماران بستري  بيمارستانهاي دانشگاه
 524اعزام به شهرهاي ديگر

 272پذيرش از شهرهاي ديگر
 68581تعداد پذيرش آزمايشگاهها
 404536تعداد آزمايشات انجام شده

 بهشتي ونقوي103598 پذيرش كلينيك 
 4399كل ماموريتهاي تصادفي 

 9973كل ماموريتهاي غير تصادفي 
بيمار 2891خصوصي با  29دولتي و 3 ترك اعتياد 

 1998تعداد بيماران تحت پوشش ديابت
 2839ويزيت پزشك واحد ديابت

 11680 دياليز اخوان 
MRI  8444 

 176تعداد آنژيوگرافي انجام شده
 998  سنگ شكن

 346363ويزيت اورژانسهاي سرم درماني و گالبچي
 56231ويزيت اورژانس امام خميني شبكه
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 معاونت بهداشتي
   SPSSآزمون نياز سنجي بهورزان و تحليل آن با -1
  تدوين برنامه مداخله اي براي اصالح فرآيند آموزش كاركنان -2
  غربالگري ديابت در سه منطقه شهري  -3 

  راه اندازي يونيت سيار دندانپزشكي براي اولين بار در كشور -4
  توزيع شناسنامه سالمت كودكان مهد كودك -5
  جهت ارتقاء خدمات بهداشتي درماني   )per case(سازماندهي شرايط اجرايي خدمات پزشك خانواده با مصوبه -6 

  اي ريزي مداخله اي شاغل در كارخانجات جهت برنامه تهيه شناسنامه آموزشي و سوابق خدمتي پرسنل بهداشت حرفه -7
  ي به پرونده هاي سوانح و بيماريهاي شغليهماهنگي با رياست دادگستري شهرستان براي بهبود رسيدگ -8 
  طراحي و اجراي شناسنامه سالمت طالب جديد الورود حوزه هاي علميه -9 
  برنامه ريزي و اجراي مدارس مروج سالمت -10 
درماني جهت مداخالت بهداشت محيط و همچنين اجراي برنامه آموزشي  –تدوين برنامه عملياتي مراكز بهداشتي  -11 

  افزابش مهارت بازرسين بهداشت محيط و حرفه اي
  تهيه كتابچه شاخصهاي سالمت معاونت بهداشتي -12 
  سازماندهي تيمهاي واكنش سريع با تجهيز سه دستگاه موتورسيكلت تريل -13 
  و ارائه خالصه مقاله به كنگره بيماريهاي عفوني 1388در سال  H1N1تحليل موارد قطعي آنفلوانزاي  -14 
  اجراي جشن بزرگ سالمندان شهرستان كاشان -15 
  عضويت كارشناس آموزش سالمت در كميته كشوري ارزشيابي مداخالت آموزشي و نياز سنجي آموزش جامعه -16 
  انشگاههاي علوم پزشكيكسب مقام سوم در نمايشگاه رسانه هاي ديجيتالي كشور در بين د -17 

  تقويت برنامه رابطين شهرستان از طريق برنامه هاي حمايتي و آموزشي -18
  تقويت كميته جامعه ايمن شهرستان با همكاري نيروهاي پايگاه تحقيقات جمعيت و كاردانهاي بهداشتي -19 
  برنامه پزشك خانواده در مناطق مشمول طرح% 100پوشش تقريبي  -20 

با حجم ) بررسي شاخصهاي چند گانه سالمت و جمعيت جمهوري اسالمي ايران( IrMIDHSح كشوري اجراي طر -21
  خانوار به منظور استخراج شاخصهاي ويژه دانشگاه علوم پزشكي كاشان 370خانوار و افزايش حجم نمونه به  200نمونه 

  گردهمايي بزرگ خيرين سالمت توسط دانشگاه -22 
  جلسات مستمر و منظم شوراي سالمت و اجرايي شدن مصوبات اين شورا -23 
  مجيد در خصوص موضوعات سالمت با همكاري دانش آموزان.. جمع آوري آيات كالم ا -24 
 3مورد مظنون به ديفتري،  3مورد مظنون به سرخك،  12فعاليت نظام مراقبت بيماريها در زمينه شناسايي و پيگيري  -25 

مورد قطعي  1مورد قطعي ناگ،  CCHF  ،8مورد مشكوك   2مورد قطعي ماالريا ، 1ظنون به سياه سرفه، مورد م
  مورد قطعي ايدز C  ،5و  Bمورد قطعي هپاتيت  C  ،3مورد قطعي هپاتيت  B  ،42مورد قطعي هپاتيت 27سرخجه، 

   1388نسبت به سال )دمور 406مورد به  647كاهش موارد از (موارد بروز ليشمانيوز % 37كاهش  -26
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  مورد افسردگي اساسي و اقدام به خودكشي، ارجاع فوري و درمان رايگان 600شناسايي  -27
  نفر از جمعيت مردمي 4000اجراي برنامه آموزشي مهارتهاي زندگي جهت  -28 
  .بسته بندي و توزيع يخ به صورت بهداشتي -29 

  1390برنامه هاي سال 
 . تفكيك مركز بهداشتي شهرستان از معاونت بهداشتي با تصويب تشكيالت نيروي انساني و تفكيك فيزيكي آن -

 .برنامه ريزي جهت ثبات پزشك خانواده -

 .) اعم از واگير و غير واگير( آموزش مدلهاي رفتاري جهت پيشگيري و كنترل بيماريها در جامعه -

 .حامي سالمتمحيطهاي افزايش جذب  -

 .نظام پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندانتقويت  -

 .تجهيز مراكز به خدمات آزمايشگاهي -

 .تجهيز مراكز بهداشتي درماني به اتوماسيون اداري -

  معاونت آموزشي
) Mphil(، رشته علوم اعصاب شامل دوره عالي پژوهش  phd by Researchفراخوان پذيرش دانشجو در مقطع  -

 .در مركز تحقيقات فيزيولوژي و علوم تشريح phd by Researchودوره تخصصي پژوهشي 

  موافقت وزارت بهداشت با تأ سيس دانشكده دندانپزشكي -
  عفوني  -راديو لوژي  -ايجاد رشته  تخصصي پاتولوژي  -
  ايجاد رشته كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه   -
  تأسيس گروه اتاق عمل  -
  راه اندازي و برنامه ريزي رشته كارشناسي ارشد پرستاري داخلي وجرا حي  -
 .معرفي وب سايت معاونت آموزشي به عنوان وب سايت برتر در دانشگاه طي سه سال متوالي  -

  درسي و هفتمين آزمون بورد تخصصي دوره توسط يكي از دانش آموختگان  48كسب رتبه  -
و تقدير از اساتيد  89ارديبهشت ماه سال  12داشت روز معلم در تاريخ برگزاري جشنواره شهيد مطهري و گرامي -

  اساتيد ارتقاء يافته –صاحبان فرايند  –برتر 
 .اخذ مجوز كنترل كيفي دستگاه هاي تصوير برداري توسط گروه راديولوژي از مركز حفاظت در برابر اشعه كشور -

  .پيگيري راه اندازي بايگاني  ديجيتال تا وصول نتيجه  -
  .خريد دستگاه كاغذ خرد كني توسط معاونت آموزشي دانشگاه جهت امحاء اوراق امتحاني  -
  پيگيري سيستم جامع نقل وانتقال از طريق مكاتبات مستمر با وزارت متبوع -
  پيگيري ارتقاء سيستم تلفن گويا -
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  معاونت غذا و دارو

 1389اول سال  ماهه 9 1388سال  عنوان شاخصرديف

 3 6 كميته تجويز و مصرف منطقي داروتعداد جلسات  1
 156 330 تعداد بازرسي هاي انجام شده از داروخانه ها 2
 4 10 20تعداد جلسات كمسيون ماده  3
 567'330'732'6441'340'309'481 هزينه ريالي خريد دارو 4

5 
تعداد بازديـدهاي صـورت گرفتـه از كارخانجـات     

 آرايشي بهداشتي,مواد غذايي 
420 390 

 91 156 تعداد گواهي بهداشت صادر شده جهت ساير كشورها 6
 2 7 تعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده  7
 8886 13924 تعداد كل آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه كنترل غذا 8

 
  معاونت دانشجويي فرهنگي 

امكانات مناسب در خوابگاه انديشه با اعتبار متر مربع با تجهيزات و 150احداث و راه اندازي سالن مطالعه به مساحت  -
  ريال 750,000,000

راه اندازي آسانسور، پارك خوابگاه و همچنين اجراي سقف كاذب دركليه فضاهاي عمومي و رنگ آميزي نصب و  -
 250,000,000با اعتبار ) ع(ي خوابگاه امام علي فضاها

اه وكسب مقام نائب قهرماني در رشته تكواندو و چهار مدال طال شركت در المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان در كرمانش -
  و برنز در رشته شنا و يك نقره در شطرنج

معاون محترم دانشجويي فرهنگي (شروع احداث جايگاه تماشاچيان زمين چمن با كلنگ زني سركار خانم دكتر تركستاني  -
هاي درصد پروژه در قسمت 90 كه تاكنون 500,000,000 بر با اعتبار بالغ  و در ارديبهشت ماه سال جاري) وزارت متبوع

  .بهداشتي انجام شده است يها اسكلت، رختكن، سكو و سرويس
بخش پژوهشي، مقام اول  در شركت فعال در دومين جشنواره فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور وكسب مقام اول -

  و سوم و چهارم در بخش هنري، مقام سوم نشريات سياسي، مقام سوم بخش معارف 
هاي متنوع فرهنگي، قرآني و با  با اجراي برنامه 89برپايي مراسم معنوي اعتكاف براي نخستين بار در دانشگاه در تير ماه  -

  هاي كاشان و آران وبيدگل دانشجويان دانشگاه نفر از اعضاي هيئت علمي، كاركنان و 100حضور بيش از 
دانشجويان و  از) درصد 10(نفر 160 حضور با تشكيل گروه مطالعاتي قلم مطهر با هدف مطالعه كتاب شهيد مطهري و -

  كاركنان در اين طرح و اتمام مطالعه كتاب گفتار شيرين
  مراكز آموزش عالي استان اصفهان كسب رتبه اول تيم اردوي جهادي بسيج دانشجويي دانشگاه در بين -
 نفر از دانشجويان 130اجراي طرح بزرگ ترجمه خواني كل نهج البالغه روزانه دو صفحه در سطح دانشگاه با شركت  -
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  :هيئت علمي  رضايت مردم، كاركنان، دانشجويان و اعضاء -11-2 
ي تابعه دانشگاه ايجاد گرديده كه ماهيانه نظرات هاي نظرسنجي در ستاد مركزي و كليه بيمارستان ها و واحدها جايگاه

در ... فرم نظرسنجي از مردم، مراجعين و. مراجعين و مردم جمع آوري، تجزيه و تحليل و آمار مربوط به آن منتشر مي گردد
 . صفحه اول كليه سايتهاي اينترنتي واحدهاي تابعه دانشگاه درج گرديده و نظرات آن جمع آوري مي گردد

الكترونيكي ارزيابي اساتيد و همچنين سامانه نظام جامع پيشنهادات پذيراي نظرات و پيشنهادات دانشجويان، كاركنان و  سامانه
ضمناً طرح تحقيقاتي . مردم مي باشد كه پيشنهادات آنان در كميته نظام پيشنهادات مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد

  . ن شهيد بهشتي كاشان در حال اجرا مي باشدبررسي ميزان رضايتمندي مراجعين به بيمارستا
  

  ): طرح نظام نوين اداره بيمارستان ها(وضعيت پرداخت كارانه  -11-3    
  .معاونت درمان تا پايان شهريورماه پرداخت شده است

  . هاي تابعه تا پايان شهريور ماه پرداخت شده است بيمارستان
  
  :پاسخ سواالت - 12    

تهيه گرديده  1382برنامه استراتژيك دانشگاه در سال : بلي داراي برنامه استراتژيك مدون و مكتوب مي باشد؟آيا دانشگاه ) الف
افق زماني اين . باشد است كه ماحصل بيش از يك سال كار تيمي منسجم در سطح باالترين مديران و كارشناسان دانشگاه مي

كميسيون تحول اداري دانشگاه تيم كارشناسي جهت  26/7/89وبه مورخ باشد كه به استناد مص برنامه تا پايان دهه هشتاد مي
 .ضمناً بيانيه رسالت و چشم انداز برنامه بشرح ذيل مي باشد.  بازنگري و تدوين برنامه جديد تشكيل گرديده است

  : بيانيه رسالت
تربيت و توانمندسازي نيروي انساني و ارائه توليد و نشر علم، «از طريق » تأمين، حفظ و ارتقا سطح سالمت جامعه«دار ما عهده

هاي ملي منابع و فناوري نوين متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سياست«با استفاده از » خدمات جامع بهداشتي و درماني
  . هستيم» در سطح منطقه و كشور

ديران ارشد دولتي و مسئولين آحاد جامعه، م«در راستاي تحقق اهداف و ارتقاء مستمر كيفيت خدمات خود، در مقابل 
  .باشيمپاسخگو مي» اي منطقه

  چشم انداز
ما مصصم هستيم طي دهه هشتاد با توجه به نيازهاي روز جامعه برترين نظام ارائه خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي و 

ن سطح خرسندي را از ما پژوهشي را در سطح كشور داشته باشيم تا با ايجاد محيطي صميمي و رضايت بخش، مشتريان باالتري
  .نشان دهند

  

   اجرايي همسو با برنامه استراتژيك و نقشه جامع علمي مي باشد؟هاي  آيا برنامه) ب
ساليانه  87ضمناً از سال . هاي عملياتي همسو با برنامه استراتژيك دانشگاه تهيه و به هيئت امناء ارائه مي گردد همه ساله برنامه

هاي  گيري از نظام و همچنين بهره گانه تحول اداري هاي هفت كردن برنامه انشگاه در راستاي عملياتيتحول اداري د برنامه جامع
  تحول  جامع   برنامه  محورهاي اصلي  به طور نمونه. برنامه استراتژيك تدوين مي گردد نوين مديريتي جهت عملياتي نمودن 
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  به شرح ذيل مي باشد؛ 89اداري دانشگاه در سال 
  برنامه ريزي استراتژيك. 1
  برنامه ريزي عملياتي. 2
  هاي نوين مديريتي استقرار نظام. 3
  مستندسازي و بهبود فرآيندها . 4
  وري  استقرار چرخه بهبود بهره.  5
  فناوري اطالعات و ارتباطات .  6
  ارتـقاء و حفـظ كـرامت مردم  در نظام اداري . 7
  ها  ريزي عملياتي و تعيين قيمت تمام شده فعاليت سازي بودجه پياده. 8
  بازنگـري و اصالح ساختـار سازماني دانشـگاه . 9

  ارتقاء سالمت نظام اداري و مبارزه با فساد .  10
  آموزش و بهسازي منابع انساني . 11
  گري  كاهش تصدي. 12
    HSRپژوهش در سيستم هاي بهداشتي درماني . 13
  برنامه مدون و مكتوب براي ارزشيابي برنامه استراتژيك وجود دارد؟  ) د

  . همه ساله ميزان اثربخشي، پيشرفت و نقاط ضعف برنامه جامع تحول اداري تهيه مي گردد
  آيا برنامه استراتژيك ساالنه بازنگري مي شود؟ ) ه

. كميسيون تحول اداري مورد بازنگري قرار مي گيرد 26/7/89تدوين برنامه جديد استراتژيك دانشگاه به استناد مصوبه مورخ 
ضمناً اعضاي تيم كارشناسي و همچنين كميته راهبردي آن با عضويت مديران ارشد دانشگاه و كارشناسان ذيربط تشكيل 

  اهم نقاط قوت، ضعف، تهديدات و فرصتهاي تدوين شده در برنامه استراتژيك به شرح ذيل مي باشد؛ . گرديده است
  ط داخلي سازمان محي

  نقاط ضعف اولويت بندي شده 
   مديريتي

  نامتعادل بودن ميزان فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي برخي مديران عالي دانشگاه  -
 چند پيشگي برخي از مديران و كاركنان  -
 ضعف در بستر شايسته ساالري در امور مديريتي و اجرايي  -
 ضعف در نگرش سيستمي مديريتي برخي واحدهاي تابعه  -
 نامتعادل بودن هرم مرتبه اي هيأت علمي دانشگاه  -

 ساختاري 

  نبود برنامه جامع براي مكانيزه كردن سيستم  -
 عدم تناسب توانايي برخي از شاغلين با مشاغل محوله به آنها  -
 ناتواني بعضي از نيروهاي ارائه دهنده خدمات  -

 فرآيندها 

  نقص در سيستم ثبت و فرآوري داده ها  -
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 ضعف در سيستم پايش و نظارت  -
 ضعف در سيستم بهره وري نيروي انساني دانشگاه  -
 انعكاس ناكافي فعاليتهاي دانشگاه  -
 هاي آموزشي مدون ضمن خدمت كاركنان  كمبود برنامه -
 هاي داخلي و خارجي  ضعف همكاري پژوهشي با مراكز تحقيقاتي و دانشگاه -
  منابع

  ) فضاي فيزيكي، تجهيزات و تاسيسات(كمبود منابع غيرانساني  -
 وجود تجهيزات پزشكي فرسوده و مستعمل در واحدهاي تحت پوشش -
 كمبود امكانات رفاهي براي نيروي انساني دانشگاه  -
 هاي مجهز پژوهش و ناكافي بودن ابزارهاي موثر در پژوهش  كمبود آزمايشگاه -
 گاه پراكندگي واحدهاي ستادي دانش -
 نامناسب بودن فضاي آموزش باليني در بيمارستانها  -
 نبود خوابگاه اختصاصي دانشجويان متاهل  -

  نقاط قوت اولويت بندي شده و دسته بندي شده 
  مديريتي 

  وجود نگرش سيستم عدم تمركز و تفويض اختيار  -
 وجود سيستم هدايت امداد و درمان  -

 هاي تخصصي  هاي كارشناسي و كميته روند رو به رشد تشكيل گروه -

 ارتباط سيستماتيك رئيس دانشگاه با مديران پايه و مياني از طريق تشكيل شوراي مديران  -
 ساختاري 

  وجود بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي  -
  داراي اعتبار) CME(و دفتر آموزش مداوم پزشكي ) EDC(وجود مركز توسعه آموزش پزشكي  -
 هاي آموزش تخصصي و تحصيالت تكميلي  وجود برخي دوره -

 هاي جامع پزشكي مشمول قانون آموزش مداوم  هاي نهايي و پروانه امكان صدور گواهينامه -
 فرآيندها 

  فراهم بودن امكان استفاده از بخش خصوصي در ارائه خدمات دانشگاه  -
 وجود كميته بررسي نسخ -

 منابع 

  هاي آموزشي  و متخصص در گروهوجود اعضا هيأت علمي مجرب  -
 هاي مختلف اجرايي دانشگاه  وجود كارشناسان مجرب در رده -

 در اختيار داشتن فضاي فيزيكي، آزمايشگاه ها و تجهيزات مناسب در بخش علوم پايه  -

 و دسترسي آسان به اينترنت در دانشگاه  LANتاسيس شبكه  -

 دسترسي به مجالت نوشتاري و الكترونيكي  -

 ه داراي رتبه علمي پژوهشي داشتن مجل -
 رسالت و اهداف 

  مستقل بودن دانشگاه  -
 هاي برتر كشور  هاي مطلوب در بين دانشگاه كسب رتبه -
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 وجود نظام مناسب مراقبت از بيماريها  -

 وجود پژوهشگران عالقمند و موفق  -

 پوشش مناسب خدمات بهداشتي در شهرستان  -

  محيط خارجي سازمان 
  فرصتهاي اولويت بندي و دسته بندي شده سازمان 

  فرهنگي 
  وجود فرهنگ وقف و افراد خير و امكان مشاركت مردم  -
 در منطقه ) NGO(هاي غيررسمي  وجود افراد صاحب نظر و سازمان -
 قانوني 

  امكان واگذاري خدمات به بخش خصوصي  -
 هاي علمي معتبر  گزاري همايشامكان استفاده از اعتبارات ساير سازمان ها و ارگان ها در بر -
 تعزيرات حكومتي  11وجود كميسيون ماده  -
 سياسي

 ) تهران(جنوب و نزديك بودن به مركز كشور  –قرار گرفتن شهرستانها در مسير ترانزيت شمال  -
 محدود بودن حوزه جغرافيايي فعاليتهاي دانشگاه  -

 اجتماعي

  مسيري در منطقه وجود زمينه تحقيقاتي در طب سالمندان و طب عفوني گر -
 در دسترس بودن گروه گسترده دانش آموزي  -
 اي  پوشش فراگير بيمه -
 وجود مراكز سياحتي در منطقه -

 فن آوري 

  وجود موسسات آموزشي و دانشگاهي در منطقه  -
 هاي گروهي  امكان استفاده از برخي رسانه -

 اقتصادي 

  وجود مراكز صنعتي متعدد در اطراف شهر  -
 دولتي 

  اولويت دهي دولت به توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي  -
  تهديدهاي اولويت بندي و دسته بندي شده سازمان 

  فرهنگي 
  وجود فرهنگ مصرف ناصحيح دارو  -
 عدم تحقق كامل سيستم ارجاع  -
 قانوني 

  عدم وجود معيارهاي واقعي و هماهنگ جهت تشويق و تنبيه، پرداختها و ارزشيابي پرسنل  -
 نمودار سازماني و تشكيالت تفصيلي دانشگاه  محدود بودن -
 وجود قوانين متناقض و غيرشفاف  -
 تعدد مراجع رسيدگي كننده به تخلفات بهداشتي درماني و طوالني شدن مدت رسيدگي  -

 سياسي 

  وجود عوامل مداخله جو در اداره امور دانشگاه  -
 وجود اتباع بيگانه  -
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 اجتماعي 

  تغيير سيماي بيماريها  -
 فن آوري 

  نبود برنامه جامع براي مكانيزه كردن سيستم  -
 اقتصادي 

  گرايش محققان و متخصصان به مهاجرت به شهرهاي بزرگ -
 عدم تأمين كسري بودجه ها  -
 گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي در منطقه  -
 فرهنگي مناسب در منطقه  –فراهم نمودن امكانات رفاهي  -
 دولتي 

  نبود نظام بودجه عملياتي  -
 كمبود مراكز تحقيقاتي مصوب  -
 هاي كشور  ضعف نظام بيمه -
 هاي خدمات درماني  واقعي نبودن تعرفه -
 هاي متمركز  عدم تخصص بهنگام اعتبارات رديف -
 تخطي سازمان نظام پزشكي از محدوده وظايف و اختيارات  -
 هاي پزشكي  رشتهعدم اشتغال كارآمد و نبود امنيت شغلي فارغ التحصيالن  -

  

  :محورهاي مهم -13
 ) : پزشك خانواده ( گزارش اجمالي از اجراي برنامه بيمه روستايي   -13-1

تشكيل جلسات ستاد اجرايي شهرستان و دانشگاه و بررسي مشكالت اجرايي و اعتباري برنامه پزشك خانواده با حضور  -
  ...خدمات درماني و نماينده فرمانداري و معاونين دانشگاه ، اداره بيمه 

 مركز توسعه، نماينده مجلس، فرمانداري و  ارائه مشكالت برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي به معاون محترم سالمت، -

 استانداري و درخواست راهكار از آنان

عدم حضور  انجام هماهنگيهاي مستمر جهت تامين  پزشك جايگزين درمناطق مجري برنامه بيمه روستايي در مواقع  -
  پزشكان خانواده در مراكز

 .تشكيل جلسات متعدد با امور مالي و دارويي جهت تهيه آمارهاي وزارت متبوع  -

هاي اعتباري برنامه و مرتفع شدن مشكل هماهنگي و تعامل با  اداره كل بيمه خدمات درماني جهت بررسي چالش -
 هاي آن اداره پرداخت

، تفاهم نامه وآئين نامه اجرايي پزشك خانواده وبيمه روستايي وارائه  نقطه نظرات 88سال  بررسي دقيق قراردادهاي جديد  -
 و پيشنهادات به وزارت متبوع 

 بررسي نسخ آزمايشگاهي و برآورد متوسط هزينه هر نسخه   -

 پايش مراكز وارائه فيدبك به مراكز مجري در خصوص نحوه تكميل فرم پرونده سالمت   -

 وارائه فيدبك به مراكز مجري برنامه بيمه روستايي  2درمان درخصوص مشكالت سيستم ارجاع درسطح معاونت با هماهنگي -

ادارات كل،   تهيه آمار وعملكرد مورد نياز برنامه و ارائه گزارش جهت ارائه در جلسات با حضور معاون محترم سالمت، -
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 رياست دانشگاه و معاونين  

دد با امور اداري دانشگاه، معاونت پشتيباني و وزارت متبوع درخصوص نحوه تهيه قرارداد ها هماهنگي و پيگيريهاي متع  -
 براساس دستورالعمل وبازنگري در فرمت قراردادها  

بيمارستانها و شبكه  وساير آمارو اطالعات مورد نياز وزرات متبوع وهماهنگي با مراكز،  25تهيه آمارهاي سه ماهه پيوست   -
 ل دراين زمينهبيدگ آران و

 تشكيل جلسه با ماماها و بازنگري و تعيين محل خدمت آنان به مدت يكسال -

 بررسي بسته خدمتي پزشك خانواده توسط واحدهاي ستادي و جمع بندي نظرات آنان و ارائه به مركز توسعه   -

 ه مراكز مربوطه انجام پايشهاي مراكز مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده وارسال فيدبك ب  -

  بازنگري در بلوك بندي مناطق مختلف از نظر پوشش پزشك وماما با هماهنگي اداره بيمه خدمات درماني  -
  ارسال جدول تغييرات پزشكان و ماماهاي مراكز مجري برنامه هر سه ماه يكبار به اداره بيمه -
  نيروهاي مسلح و سازمان تامين اجتماعي به صورت ماهانهدرماني، بيمه  اداره بيمه خدمت ارسال جدول پزشكان جايگزين به -
  ثبت نام كليه پزشكان در سايت آموزش مداوم وزارت متبوع، پيگيري جهت ساير اشكاالت آنان -
بازنگري اقالم دارويي مصرفي مراكز مجري و تهيه ليست اقالم دارويي بر اساس دستورالعمل ساالنه برنامه و ابالغ آن به  -

  ه خدمات درماني، كليه مراكز مجري برنامه و انبار دارويي، همچنين پيگيري مداوم تهيه و توزيع ليست مذكوراداره بيم
  ارسال ماهانه فرم نيازمنديهاي پزشكان خانواده مركز بهداشت شهرستان كاشان و آران و بيدگل به وزارت متبوع -
مراكز مجري برنامه، مراجعات داروخانه، راديولوژي، آزمايشگاه و  ارسال ماهانه آمار خام و جمع بندي مراجعات پزشك و ماماي -

  به اداره بيمه خدمات درماني تحت فرمت جديد وزارتخانه... ارجاعات شامل راديولوژي، آزمايشگاه، بيمارستان، بستري و
زشي برگزار شده هماهنگي با دفتر آموزش مداوم دانشگاه و دعوت از پزشكان خانواده جهت شركت در كالس هاي آمو -

  و هماهنگي جهت تامين پزشك جايگزين در اين مواقع
جمع آوري درخواست هاي پزشكان خارج از سيستم جهت همكاري به عنوان پزشك خانواده ثابت و يا جايگزين به  -

  صورت قراردادي
و ترغيب و تشويق آنان به تهيه فرمت قرارداد با داروخانه هاي خصوصي و ارسال ساالنه و پيگيري جهت صدور قرارداد  -

  همكاري با برنامه
  محاسبه نوع و تعداد فرمهاي مورد نياز برنامه جهت مراكز مجري و هماهنگي و پيگيري جهت چاپ و توزيع فرمهاي مذكور -
تهيه آمار مواليد، مرگ و مير و مهاجرت جمعيت تحت پوشش برنامه بيمه روستايي از تمامي مراكز مجري برنامه به  -

  ت شش ماهه، جمع بندي و سپس ارسال به اداره بيمه خدمات درمانيصور
پاسخگويي هاي متعدد با حضور معاون بهداشتي و امور ادري و مالي در خصوص مشكالت پرداخت حقوق پزشكان و  -

  10و  9تفاوت پرداخت هاي ورژن 
غييرات اساسي در راستاي حل مشكالت تهيه و تنظيم ضرايب محروميت مراكز و مكاتبه با وزارت متبوع جهت ايجاد ت -

  ...)ضرايب محروميت پايين، كاهش حقوق پزشكان خانواده و (موجود 
  بررسي اعتبارات و كسريهاي موجود در برنامه پزشك خانواده و ارائه فيدبك به رياست دانشگاه و معاونت سالمت -
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  كمي توسعهگري و جلوگيري از  كاهش تصدياقدامات انجام شده در خصوص  - 13-2 
 واگذاري لنژري بيمارستان ها  -1

 مركز بهداشتي درماني  15واگذاري خدمات پشتباني  -2

 واگذاري داروخانه بيمارستان نقوي  -3

 واگذاري خون گيري آزمايشگاه بيمارستان بهشتي  -4

 واگذاري طبخ و توزيع سلف سرويس دانشجويي  -5

 واگذاري خدمات، پرستاري در كلينيك دندانپزشكي كتابچي  -6

 DICواگذاري مراكز مشاوره اي ترك اعتياد  -7

 واگذاري خدمات دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني  -8

 واگذاري معاينات دانش آموز پايه هاي اول دبستان و اول راهنمايي -9

 واگذاري امور تاسيساتي و سيستم گرمايش و سرمايش مراكز بهداشتي درماني  -10

 واگذاري فروشگاه هاي واحدهاي تابعه  -11

 ي سونوگرافي و فيزيوتراپي بيمارستان نقوي واگذار -12

 بيمارستان نقوي EEGواگذاري  -13

 واگذاري اياب و ذهاب كاركنان دانشگاه  -14

 واگذاري تراكم سنجش استخوان  -15

  واگذاري انتشارات  -16
  :ها جويي صرفه وها  كاهش هزينه  -3- 13

  . موارد فوق تماماً در راستاي كاهش هزينه هاي سازمان بوده است
  ):تمركز عدم( ويض اختيار تف -4- 13

 به واحدهاي تابعه ) طبقه بندي مشاغل(تفويض كميته هاي اجرايي اداري   -1

 واگذاري كليه امور بازنشستگي به حوزه اداري بازنشستگي  -2

 ثبت نام اينترنتي نيروهاي مشمول طرح نيروي انساني  -3

 اطالع رساني برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت از طريق وب سايت دانشگاه  -4

 واگذاري برخي از دوره هاي آموزشي ضمن خدمت به شركت هاي خصوصي  -5

  ) مجازي(برگزاري آزمون آموزش هاي از راه دور  -6
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  : وضعيت پست هاي سازماني و تشكيالت دانشگاه - 5- 13
   

89و  88زماني واحدهاي تابعه دانشگاه در سال تغيير و تبديل عناوين پستهاي سا  

يف
 سال واحد سازماني بعد از تغيير قبل از تغيير رد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

سرپرست هسته
كارشناس مسئول امور دارويي

كارپرداز
بايگان
كمك بهيار  –بهيار 
كمك بهيار –بهيار 
كمك بهيار –بهيار 
كمك بهيار –بهيار 
كمك بهيار –بهيار 
كمك بهيار –بهيار 

كارگزين
مسئول امور دفتري و بايگاني

حسابدار
و ماشين نويسي بايگاني و دفتري امور متصدي  
بهيار
بهيار
بهيار
بهيار
بهيار

كمك بهيار
كمك بهيار
كمك بهيار
كمك بهيار
كمك بهيار
كمك بهيار
كمك بهيار

بهيار
بهيار 
بهيار
بهيار

مدير
كارشناس مبارزه با بيماريهاي غير واگير

)امور كميته انضباطي( كارشناس امور دانشجويي   
كارشناس اطالع رساني پزشكي

تكنيسين فوريتهاي پزشكي
تكنيسين فوريتهاي پزشكي
تكنيسين فوريتهاي پزشكي
تكنيسين فوريتهاي پزشكي

فوريتهاي پزشكيتكنيسين 
تكنيسين فوريتهاي پزشكي
كارشناس مسئول امور اداري

كارشناس بررسي اسناد و مدارك
كارشناس امور مالي

كارشناس بودجه
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي

ت علميعضو هيئ
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي

)رياست( ستاد مركزي   
)م بهداشتي( ستاد مركزي   
)م دانشجويي( ستاد مركزي   
)م دانشجويي( ستاد مركزي   
)م درمان( ستاد مركزي   
)م درمان( ستاد مركزي   
)م درمان( ستاد مركزي   

)م درمان( مركزي ستاد   
)م درمان( ستاد مركزي   
)م درمان( ستاد مركزي   
)م پشتيباني( ستاد مركزي   
)م پشتيباني( ستاد مركزي   
)م پشتيباني( ستاد مركزي   
)م پشتيباني( ستاد مركزي   

 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي

كيدانشكده پزش  
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي
 دانشكده پزشكي

 
 

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
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يف
سازمانيواحد  بعد از تغيير قبل از تغيير رد  سال 

  مسئول امور عمومي 
متصدي امور دفتري و بايگاني و 

  ماشين نويسي
  نگهبان
  نگهبان

  متصدي سمعي و بصري
  كاردان آزمايشگاه
  كاردان راديولوژي

  بهيار
  بهيار

  كمك بهيار
  كمك بهيار

  كاردان مدارك پزشكي
  بهيار

  كمك بهيار
  كمك بهيار
  كمك بهيار
  كمك بهيار

  كاردان آزمايشگاه
  بهيار
  بهيار

  كمك بهيار
  كاردان مدارك پزشكي

  بهيار
  بهيار
  بهيار

  كارشناس آمار
  كاردان آزمايشگاه

  كاردان بهداشتي زن
  كاردان بهداشتي مرد
  كاردان بهداشتي مرد

  بهيار
  متخصص روان پزشكي

  بهيار
  بهيار

  كارشناس خدمات آموزشي
  كارشناس خدمات دانشجويي

  كارشناس رايانه
  عموميكارشناس بهداشت 

  مسئول سمعي و بصري
  كارشناس آزمايشگاه
  كارشناس راديولوژي

  پزشك عمومي 
  پزشك عمومي
  پزشك عمومي
  پزشك عمومي
  كارشناس رايانه
  پزشك عمومي

  پرستار
  پرستار
  پرستار

  كارشناس آزمايشگاه
 كارشناس رايانه

  پرستار
  پرستار
  پرستار

  كارشناس مدارك پزشكي
  كارشناس رايانه

  پرستار
  پرستار

  كارشناس آمار و مدارك پزشكي
  كارشناس آزمايشگاه

  كارشناس بهداشت خانواده
  كارشناس مبارزه با بيماريها

  كارشناس بهداشت حرفهاي و محيط
  پرستار

  متخصص چشم پزشكي
  كارشناس رايانه

  پرستار

  دانشكده پيراپزشكي
  دانشكده پيراپزشكي
  دانشكده پيراپزشكي

  دانشكده بهداشت
  دانشكده بهداشت

  ارستان شهيد بهشتيبيم
  بيمارستان شهيد بهشتي
  بيمارستان شهيد بهشتي
  بيمارستان شهيد بهشتي

  بيمارستان متيني
  بيمارستان متيني
  بيمارستان متيني
  بيمارستان متيني
  بيمارستان متيني
  بيمارستان متيني
  بيمارستان متيني
  بيمارستان متيني

  بيمارستان شبيه خواني
  بيمارستان شبيه خواني
  بيمارستان شبيه خواني
  بيمارستان شبيه خواني
  بيمارستان شبيه خواني

  بيمارستان نقوي
  بيمارستان نقوي

  بيمارستان نقوي 
  شبكه آران و بيدگل
  شبكه آران و بيدگل
  شبكه آران و بيدگل
  شبكه آران و بيدگل
  شبكه آران و بيدگل

  بيمارستان سيد الشهدا
  بيمارستان سيد الشهدا

  الشهدابيمارستان سيد 
  بيمارستان سيد الشهدا

89  
89  
89  
89  
89  
  
  
  
  
  
  
  
  

88  
88  
88  
89  
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  پيشنهاديراهكارهاي  و است با آن مواجه بودهدانشگاه   جاريمشكالت اساسي ومهمي كه درسال  -13-6
 :حوزه معاونت بهداشتي

 .فقدان سيستم اتوماسيون اداري در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي -1

 .آزمايشگاه در مراكز بهداشتي درماني شبانه روزي روستايينبود  -2

 .كمبود نيروي بهداشتي مرد -3

 .همكاري ضعيف سازمانهاي بيمه گر در خصوص برنامه هاي بهداشتي -4

 ).مي باشد% 100اگر چه پوشش تقريباً (بي ثباتي در استقرار پزشك خانواده   -5

 .ليتهاي پيشگيريفقدان نيروهاي كاردان بهداشت دهان و دندان براي فعا -6

 .ادغام بودن مركز بهداشت شهرستان در معاونت بهداشتي به خصوص در طراحي و برنامه ريزي منطقه اي -7
  راهكارهاي پيشنهادي

 .راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و تخصيص اعتبار بدين منظور -

 .يشگاه ويژه مراكز بهداشتي واجد شرايطتامين اعتبار جهت راه اندازي آزما -

 .تخصيص امتياز ويژه پزشك و ماماي برنامه پزشك خانواده بابت سابقه خدمت پزشك و ماما در منطقه -

راه اندازي دوره هاي آموزشي تربيت كاردانهاي بهداشت دهان و دندان و تخصيص امتياز بومي جهت پذيرش و  -
 .تعهد خدمت در منطقه

 .صوبه ملي براي حل مشكل تعامل سازمانهاي بيمه گر با پزشك خانوادهطراحي و تصويب م -

 .تخصيص اعتبارات الزم در تجهيز و بكارگيري نيروهاي انساني كاردانهاي آزمايشگاهي در مراكز شبانه روزي -
 

  : معاونت توسعه مديريت و منابع
  :مديريت توسعه مديريت و منابع انساني

 باتوجه به امكانات موجودعدم اجراي اتوماسيون اداري  - 1

 عدم ابالغ قوانين تكميلي مربوط به صدور احكام بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري - 2

 در احكام 88و  87بالتكليفي اجراي نتايج ارزشيابي سال  - 3

 درخواست بي رويه واحدها در جهت بكارگيري نيروهاي مشمول طرح نيروي انساني - 4

 كمبود پزشك طرحي باتوجه به اجرايي شدن توزيع نيروي پزشك از طرف وزارت متبوع  - 5

 عدم پاسخگويي شفاف استعالمات انجام شده توسط وزارت متبوع  - 6

  : مديريت امور عمومي
 نامشخص بودن وضعيت نيروهاي شركتي  -

 
 
 
 

 : معاونت آموزشي
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 .ه هاي باليني و علوم پايه در دانشكده پزشكيعدم تخصيص بودجه كافي براي خريد تجهيزات آموزشي جهت گرو .1

هاي  كمبود فضاي فيزيكي با توجه به پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته هاي مختلف و گسترش فعاليت .2
 .دانشكده پزشكي

با توجه به اينكه تمامي دانشجويان اين دانشكده . باشد مهمترين مشكل دانشكده بهداشت تجهيز ات آزمايشگاهي مي .3
مي باشد دستگاه  ها در حال خراب شدن  1380چند واحد آزمايشگاهي دارند و تجهيزات آزمايشگاه اكثراّ قبل از سال 

هستند كه مي بايست ساالنه يك بودجه خاصي براي نو سازي و تجهيزات آزمايشگاه هاي دانشكده در نظر گرفته شود 
گروه بهداشت محيط داراي دانشجويان كارشناسي ارشد ميليون تومان است كه در  100كه پيشنهاد حداقل ساالنه 

 .باشد اين مسئله اهميت بيشتري پيدا مي كند  مي
 تحقيقاتي دانشجويي  هاي محدويت بودجه به منظور انجام پروژه دليلي، بتحقيقات دانشجوي اختصاص بودجه پژوهشي به .4

 .گرفته شودكار به])گرديده هاي پژوهشي اتخاذ ليتمشابه آنچه كه در فعا( جهت بهبود كيفيت آموزشي تشويقيهاي ابزار .5
 .هاي كيفي در اين حوزه ضروري  به نظر مي رسدرفا كمي بوده و لزوم تدوين معيارها در حوزه آموزشي ص ارزيابي .6
 به زياد بودن واحدهاي درسي وجهبا تدانشكده بهداشت  علمي در جذب هيئت افزايشنياز به  .7

در دانشكده پرستاري ومامايي با توجه به افزايش چشمگير تعداد دانشجويان كه با كمبود تعداد اعضاي هيئت علمي  .8
 .مشكل تعديل گردد تالش بيشتر و تعداد زياد واحد هاي آموزشي اعضاء هيئت علمي و استفاده از نيروي حق التدريس

 كمبود كامپيوتر در دانشكده پرستاري ومامايي  .9

 كمبود فضاي آموزشي در دانشكده پرستاري ومامايي  .10

  . همجواري خوابگاه دانشجويي و مشكالت مربو ط به تا سيسات خوابگاه در دانشكده پرستاري ومامايي .11
عدم تناسب نسبت بين تعداد دانشجويان موجود با ظرفيت فيلد هاي آموزش باليني و عدم توجه مسئولين ذيربط به  .12

 عالم شده توسط گروه  ظرفيت پذيرش دانشجو ا

 هاي آموزش باليني كافي متناسب با تعداد دانشجو عدم وجود فيلد .13

نظير اتاق عمل جراحي قلب (وزش دانشجويان كارشناسي هوشبري عدم وجود فيلدهاي تخصصي مورد نياز جهت آم .14
 ..).خش هاي مراقبت ويژه پيشرفته و ب, باز و توراكس 

 گروه به تناسب تعداد  دانشجو به خصوص در فيلد هاي بالينيعدم كفايت تعداد اعضاء هيئت علمي  .15

 برخي دروس تخصصي نظير فيزيوپاتولوژي  پذير براي تدريس عدم وجود گروه آموزشي مشخص و مسئوليت .16

عدم آشنائي برخي از مدرسين معرفي شده از طرف گروههاي آموزشي خارج از دانشكده با نيازهاي تخصصي  .17
 عدم ارائه طرح درس و اهداف آموزشي توسط آنها  دانشجويان هوشبري و نيز

 
  

  معاونت درمان
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عدم تناسب نيروي انساني شامل نيروهاي كارشناسي ستادي، پرستاري و پزشك متناسب با شرح وظايف، ضريب اشغال ) 1
 تخت و تخت فعال در واحد هاي درماني تابعه

    مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي -          ستاد معاونت درمان   -: كمبود فضاي فيزيكي در حوزه هاي) 2
  امور بيماريهاي خاص -                  درمان سوء مصرف مواددولتي مراكز    -                 هاآزمايشگاه -
  ياليزدو  سرطان ، M.S،به بيماران تاالسمي،هموفيلي خدمتتجهيزاتي جهت واحد امور بيماريهاي خاص جهت ارائه  كمبود) 3
  از طريق احداث بيمارستان هاي جديد فرسوده بودن فضاي فيزيكي بيمارستان متيني، اخوان و نقوي و نياز به جايگزيني ) 4
 لزوم هماهنگي جهت ارائه خدمت به مصدومين حوادث هسته اي با توجه  به  نزديكي  سايت هسته اي نطنز  ) 5

فوق تخصصي بويژه در رشته هاي راديولوژي، جراحي عمومي، فوق تخصصي هماتولوژي كمبود نيروهاي تخصصي و ) 6
  بالغين  و اطفال، بيهوشي

درماني جامعه  جايگزيني تجهيزات  با توجه به مستهلك بودن تجهيزات پزشكي ؛ پيشرفت تكنولوژي و افزايش نيازهاي) 7
  ريال  30000000000اموالي با هزينه اي بالغ بر 

بيمارسرطاني درمجموعه شهرستان  جه به اينكه سرطان دومين عامل مرگ و مير در شهرستان بوده و بيش از يكهزاربا تو) 8
ريال  25000000000و تجهيز آن با امكانات مورد نياز با هزينه اي بالغ بر  تحت درمان مي باشند تاسيس واحد راديوتراپي

  مورد نياز مبرم مي باشد
ريزي مشابه جهت  كشور، برنامه هاي هاي فرسوده اورژانس وزارت متبوع در جايگزيني آمبوالنسضمن تقدير و تشكر از ) 9

  دستگاه آمبوالنس جهت  بيمارستان ها و واحدهاي درماني تابعه مورد نياز است 10جايگزيني 
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  1389در نه ماهه سال  چكيده عملكرد حوزه  رياست و  معاونتها -14
  :حوزه رياست -1- 14   
 : دفتر رياست  -14-1-1      

نفر و افزايش  40تا  35متوسط مالقاتهاي عمومي سرپرست دانشگاه در روزهاي دوشنبه يا سه شنبه هر هفته   89ماهه سال  9در  -

مالقات با مديران، پزشكان و اعضاء هيئت علمي دانشگاه در ساير روزهاي هفته صورت گرفته كه پس از استماع و بررسي سرپرست 

  .تر رياست دانشگاه به كارشناسان مربوطه ارجاع و نسبت به حل مشكالت آنان در چهارچوب قوانين و مقررات اقدام شده استدف

تشكيل جلسات هيئت رئيسه دانشگاه هر هفته به منظور بررسي و تبادل نظر در خصوص مسائل آموزشي، بهداشتي، درماني و زيربنايي  -

  .جلسه بوده است  23بت به مسائل مطروحه كه تعداد جلسات مذكور دانشگاه و اخذ تصميمات الزم نس

  پيگيري مصوبات هيئت رئيسه و عملياتي شدن آنها در كليه حوزه ها -

  پيگيري مستمر جهت جذب دانشجويان رشته هاي جديدالتاسيس پزشكي در دانشگاه -

  )جلسه 3( هماهنگي الزم جهت جلسات اجالس روساي دانشگاهها  -

  برگزاري جلسات مختلف با معاونتها، دانشكده ها و بيمارستانها در دفاتر آن واحدها -

  حضور در جلسات شوراي اداري شهرستان و پيگيري مصوبات مربوط تا حصول نتيجه -

  حضور در جلسات شوراي اداري استان  -

رگروه هاي تخصصي و جلسات پيرامون كا –سفيران خدمت  -حوادث و سوانح -حضور در جلسات كارگروه فرهنگي، اجتماعي -

  مسكن مهر و هدفمندكردن يارانه ها در فرمانداري 

  ديدار با امامان جمعه نماينده محترم مردم و فرماندار محترم شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل  -

رادي و تقديم هدايا و لوح تقدير به هاي معظم شهداء و ايثارگران و آزادگان و جانبازان به صورت گروهي و انف ديدار با خانواده -

  خانواده هايشان

  كسب رتبه اول در بين دستگاههاي اجرايي استان در جشنواره شهيد رجايي -

  برگزاري جلسه و مانور ستاد حوادث غيرمترقبه -

  برگزاري جلسه با مدير گروههاي آموزشي -

  برگزاري كميته جذب نيرو -

  سالمت دانشگاه و شركت در جلسات و ديدار با خيرين برگزاري كميته ساالنه مجمع خيرين -

  مورد 5) شوراي سالمت(برگزاري جلسه كارگروه بهداشت  -

  ITبرگزاري و شركت در كميته هاي  -

  برگزاري و شركت در كميته سوء مصرف مواد و جلسات پيرامون آن با حضور معاونين دانشگاه -

  بهشتي در سال جاريساختمان مجاور بيمارستان شهيد اندازي اين بخش در قلب و راهجراحي  بخش متعدد پيرامون جلسات برگزاري - 
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  برگزاري و شركت در كميته مرگ و مير مادران و نوزادان و كميته بررسي مرگ و مير كودكان -

  برگزاري و شركت در كميته ايمني و ترويج زايمان طبيعي  و همچنين كميته ارتقاء سالمت مادر و نوزاد -

  رگزاري و شركت در كميته آموزش و ترويج تغذيه با شير مادر وحمايت از مادرانب -

  برگزاري و شركت در كميته تجويز ومصرف منطقي دارو -
  برگزاري و شركت در جلسات هسته تحقيق و نظردهي دانشگاه -
  برگزاري و شركت در كميته جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه -
  نضباطي دانشجويانبرگزاري و شركت در كميته ا -
  برگزاري و شركت در كميسيون تحول اداري و كميسيون موارد خاص -
   پاسخ وهمچنين مراسم روزدانشجو و تقدير از دانشجويان برتر و نخبه وجپرسشجو تشكلهاي دانشجويي در جلسات شركت و برگزاري -
داروخانه ها و انجمن  20تعزيرات و همچنين كميسيون ماده با حضور مسئول محترم اداره  11برگزاري و شركت در كميسيون ماده  -

  داروسازان شهرستان
  برگزاري جلسات شوراهاي فرهنگي،آموزشي، تامين بهداشت رواني دانشجويان و برنامه ريزي آموزش  -
  انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي و نشست با خبرنگاران و خبرگزاري ها -
علمي، دانشجويان، بسيجيان، كاركنان، مديران، بانوان، سرپرست دانشكده ها و سرپرست  نشست با پزشكان متخصص، اعضاء هيئت -

  شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل
  بازديد از واحدهاي مختلف بهداشتي، درماني و آموزشي و خوابگاههاي دانشگاه و همچنين پروژه هاي در دست احداث -
مستمر جهت افتتاح هرچه سريعتر پروژه هاي مختلف بهداشتي، درماني، آموزشي و  دعوت از مسئولين محترم شهرستان و پيگيري -

  رفاهي دانشگاه و شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل 
  برگزاري مراسم و جشن هاي مختلف پيرامون روز پرستار، پزشك، دندانپزشك و داروساز -
  هفته سالمت و دعوت از مسئولين محترم شهرستانبرگزاري برنامه هاي متنوع آموزشي و همچنين هفته پژوهش و  -

  
  اهم فعاليتهاي امور بانوان -14-1-2

 11/3/89تومان هديه به تمامي پرسنل زن دانشگاه  10000برگزاري جشن ميالد حضرت فاطمه زهرا و اهداي  .1

 . تقدير از اولين زن هيئت علمي دانشگاه كه به درجه استادي ارتقاء يافتند .2

 11/3/89 )س(جوادي آملي به مناسبت ميالد حضرت زهرا و جمال در آئينه جالل زن از كتاب خواني كتاب مسابقه برگزاري .3

 11/3/89سانسهاي رايگان براي شنا در هفته بزرگداشت مقام زن شروع از تاريخ  .4

 21/4/89 )هاي قصص و تحريم قرائتي از تفسير سوره) روز حجاب(به مناسبت شهادت مروه شرويني  خواني مسابقه كتاب .5

 27/4/89)ويژه اساتيد زن هيئت علمي( بازديد از رصد خانه نياسر و تفريح و تفرج در اين شهر  .6

  15/6/89بازديد از مركز پژوهشهاي اسالمي زنان در قم و ديدار با خانم دكتر عالسوند در تاريخ  .7
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 )25/6/89(روز  10در نمايشگاه گل عفاف فرمانداري به مدت » حجاب در اديان ديگر«برگزاري غرفه  .8
 89طراحي و چاپ بسته فرهنگي حجاب و عفاف با عنوان جالبيب جهت دانشجويان جديدالورود مهرماه  .9

 89مهرماه  24-30برگزاري مسابقه ورزشي آمادگي جسماني و دارت به مناسبت هفته سالمت زنان  .10

 برگزاري اردوي كوهنوردي ويژه بانوان به مناسبت هفته سالمت زنان  .11

 26/7/89با بسيج كارمندي در برگزاري همايش يك روزه حجاب و عفاف در تاريخ همكاري  .12

 15000مهرماه و اهداء بن براي خريد وسايل ورزشي به ميزان  28روي در روز ملي سالمت زنان در تاريخ  همايش پياده .13
 كنندگان در اين همايش  تومان به تمامي شركت

علمي دانشگاه تحت عنوان راههاي دستيابي به نشاط و شادكامي با رويكرد انديشي ويژه اساتيد زن هيئت  برگزاري هم .14
 10/9/89ديني

 11/9/89سال دانشگاه از تاريخ  40انجام تست ماموگرافي جهت كليه بانوان باالي  .15

 11/9/89براي دانش آموزان سطح كاشان براي روز خانواده ) خانواده خوشبخت(تهيه بروشور  .16

 11/9/89رگانهاي دولتي به مناسبت روز خانوادهارسال پيامك براي تمام ا .17

 11/9/89هاي اعضاي هيئت علمي شروع از تاريخ  برگزاري كالسهاي ورزشي بدنسازي و ايروبيك ويژه خانم  .18

 23/9/89بانوان موفق و فرهيخته به فرمانداري با عنايت به نامه رئيس محترم دفتر نخبگان استان اصفهان 65معرفي  .19

 عمومي حجاب و عفاف ويژه كارمندان از كتاب حيا نوشته اميرحسين بانكي پور  تصويب دوره آموزش .20

 20/10/89راه اندازي سايت امور بانوان و تهيه و توزيع  بروشور معرفي سايت امور بانوان در تاريخ  .21

     

 :اهم اقدامات دفتر هيأت امناء دانشگاه -3- 14-1

  89و  88هاي تدوين گزارش عملكرد ساالنه دانشگاه  در سال   -
  مكاتبه،  دريافت و جمع بندي پيشنهادات دانشگاه جهت طرح در هيئت امنا    -
  مصوبه17با  26/3/89هماهنگي جهت برگزاري  بيست وهشتمين  جلسه هيئت امناء د ر تاريخ  -
  محترم استان اصفهانمصوبه دردانشگاه باحضوراستاندار 35با   5/7/89برگزاري بيست و نهمين جلسه هيئت امناء در تاريخ - 
  تنظيم صورتجلسه هيئت امنا دانشگاه با هماهنگي دبيرخانه هيئت امنا وزارت متبوعتهيه و   -
اجرايي نمـودن مصـوبات هيئـت امنـا و      مربوطه و پيگيريهاي الزم جهت هاي ابالغ مصوبات هيئت امناء به معاونت - 

  هيئت رئيسه دانشگاه  
  در وب سايت و سامانه دبيرخانه هيئت امنا وزارت متبوع 89لغايت  70لهاي ورود كليه مصوبات هيئت امنا سا -
  ارتباط و مكاتبه و هماهنگي با حسابرس دانشگاه جهت گزارش حسابرس در پايان سال مالي  -
  تهيه و تدوين شاخص هاي اشتغال، سالمت و آموزش پزشكي در منطقه تحت پوشش دانشگاه -
  مكاتبات الزم با اعضاي هيئت امناارتباط مستقيم و انجام  -



 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه  زارش عملكردگ                                   

 

66 
 

  پيگيري احكام اعضا هيات امنا دانشگاه و انجام مكاتبات الزم با شوراي انقالب فرهنگي در مورد اين احكام -
  تدوين، چاپ و تكثير ساالنه كتاب جامع گزارش عملكرد دانشگاه -  
 تهيه گزارش اجرايي نمودن مصوبات هيئت امنا -

  

  :و پاسخگوئي به شكايات دفتر بازرسي -14-1-4
 :در زمينه بازرسي، تهيه گزارش و پيگيري مشكالت واحدهاي تحت پوشش بصورت شبانه روزي) الف

  مورد 19            مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي -
  مورد 32                بيمارستانهاي سطح شهر -
  مورد 5                          مراكز بهداشتي و درماني خصوصي -
  مورد 9              ايگاههاي اورژانس شهري و جاده ايپ -
  مورد 11              شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل -
  مورد 8                واحدهاي تابعه دانشگاه -

  :در زمينه پاسخگويي و رسيدگي به شكايات ارجاع شده از ) ب 
  مورد 329                          رياست جمهوري                                   -
  مورد  54  مشاور وزير و مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات از وزارت متبوع  -
  مورد  28                    رياست دانشگاه  -
  مورد  2                سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي  -
  مورد  15              مراجعه حضوري ارباب رجوع -
  مورد    12                   ياتصندوق شكا -
  مورد  5             دستگاههاي ناظر دولتي استان -
  مورد  20              دستگاههاي ناظر دولتي شهرستان -
  مورد  9                 امام جمعه شهرستان -
  مورد 2              دفتر نماينده شهرستان در مجلس شوراي اسالمي -
  مورد  219                  حوزه ستادي -
  مورد  4                   علمياعضاء هيئت   -
  مورد  40                      معاونتها -

  مورد   25     بعنوان ناظر اعم از مناقصات، همايشها، سمينارها و كميته ها جمعاً   در جلسات شركت )ج 
   مورد 52         روستايي در ايام نوروز از مراكز بهداشتي درماني شهري و بازديد) د  
  مورد مي با شد     MMT  67جاده اي ومراكز  خصوصي واورژانس شهري و نهاي تابعه واز بيمارستا  بازديد) ح  
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 : دفتر امور ايثارگران -14-1-5

  ريال 000/000/800/2ايجاد صندوق ايثار و ارائه مبلغ  -
  مكاتبه با كليه دستگاههاي تابعه مبني بر همكاري با ايثارگران -
  برگزاري جشن ايثار و  پذيرايي از ايثارگران و خانواده ايشان همراه با صرف شام و برنامه هاي متنوع ديگر  -
   هماهنگي و پيگيري امور درماني ايثارگران مراجعه كننده به دانشگاه از طريق نمايندگان دفتر ايثارگران در بيمارستان -
  هيد جهت كليه ايثارگران كاشان تجديد قرارداد دارويي بين دانشگاه و بنياد ش -
  تجديد قرارداد درماني بين دانشگاه و بنياد شهيد جهت كليه ايثارگران كاشان -  
  تنظيم و تكميل فرم هاي ارائه شده و وزارتي در زمينه آمار  ايثارگران -
  تنظيم و تكميل فرم هاي ارائه شده و وزارتي جهت برنامه ريزي براي مسكن ايثاگران  -
  گيري و انجام مكاتبات تا مرحله پاياني ارائه گروه تشويقي فرزندان شاهد و ذخيره مرخصي آزادگان پي -
  پيگيري و اقدام در زمينه مكاتبات مرتبط با شكايات  -
  پيگيري و هماهنگي در زمينه احتساب خدمت زير پرچم ايثارگران  -
  با بخشنامه ها و ارائه خدمات به ايشان  اطالع رساني به كليه واحدهاي تابعه ايثارگران در رابطه -
  ابالغ جهت كليه واحدها و ايجاد واحد رسيدگي كننده بر امور ايثارگران  -
  هماهنگي در زمينه موارد خاص و معرفي زمان شاخص به وزارت متبوع  -
  مكاتبه با مديريت امور اداري در زمينه استخدام ايثارگران با توجه به معرفينامه بنياد شهيد  -
  مكاتبه با مديريت خدمات دانشگاه جهت بكارگيري و جذب ايثارگران  -
  مكاتبه وجذب  سهميه زيارتي كه مكرمه، عتبات عاليات و مشهد مقدس براي ايثارگران جانبازان و آزادگان   -
  في كارشناسان رشته پزشكي اجتماعي به وزارت بهداشت ، پزشكي جهت همكاريمعر -
  پيگيري مصوبات كميته ايثارگران فرمانداري  -
  ايجاد تسهيالت  وبرگزاري كالس آموزش زبان و كامپيوتر  جهت فرزندان ايثارگران   -
  نها و مركز درماني استاني و مركز كشور هماهنگي با بيمارستاو ارائه خدمات در زمينه پاراكلينيكي به ايثارگران -
  ارائه آئين نامه تسهيالت اجتماعي جهت استفاده از برنامه هاي حمايتي دولت  -
  پيگيري جهت احتساب سوابق خدمات دولتي ايثارگران  -
  پيگيري جهت ايجاد شركت تعاوني مسكن ايثارگران -
  برنامه ريزي جهت ارائه خدمات بر اساس امتيازبندي  -
  تيم داخلي 10برگزاري يك دوره مسابقات فوتسال ايثارگران در سطح دانشگاه بين  -
  برگزاري يك دوره مسابقات واليبال ايثارگران در سطح شهرستان كاشان  –
  پرداخت كمك هزينه آموزشي براي فرزندان ايثارگران در طول سال تحصيلي  -
  فع مشكالت ايشان تشكيل كميته هاي مرتبط با امور ايثارگران جهت ر -
  %50اجراي بيمه تكميلي رايگان خانواده جانبازان و آزادگان تا سطح  -
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  صدور ابالغ مسئولين هماهنگي ايثارگران در كليه واحدهاي تابعه و ارائه خدمت ايشان به ايثارگران  –
  اهداء بن خريد كتاب به كليه ايثارگران -
  تشويق دانش آموزان ممتاز -
  000/000/10الحسنه زيارتي و سياحتي به ميزان هر نفر  ارائه وام قرض -
  ريال 000/000/10ريال جهت هر نفر  000/000/560ارائه وام از صندوق ايثار به ايثارگران به ميزان  -
ايجاد مجمع اقتصادي ايثارگران در سطح دانشگاه و هماهنگي جهت ايجاد تعاوني مسكن ايثارگران و خريد زمين در قمصر  -

  ايثارگرانجهت 
  هماهنگي بين دانشگاه و ايثارگران مبني بر پاسخگويي تلفني جهت راهنماييهاي دارويي -
  هماهنگي با كميته ايثارگران فرمانداري جهت ارائه خدمات بطور كلي -
  شهربرنامه ريزي و رفع سد معبر و بهسازي مسير در كليه مراكز درمانگاهي روستايي، بيمارستانها و مراكز درماني  -
  مناسب سازي محيط شغلي ايثارگران شاغل با توجه به وضعيت جسمي ايشان -
  نفر از جانبازان داراي موارد خاص 30دانشگاه و بنياد شهيد جهت رسيدگي به  115هماهنگي با اورژانس  -
بهداشتي درماني خصوصي قانون در زمينه سازه هاي بيمارستاني و مراكز  193مكاتبه جهت رعايت كليه اصول بند ج ماده  -

  و دولتي توسط دفتر فني
  ارائه ليست كليه مسئولين هماهنگي امور ايثارگران دانشگاه جهت ارائه خدمات بهينه -
  همكاري با وزارت متبوع و ارائه ليست افراد مايل به ادامه تحصيل در دانشگاه   -
  با هماهنگي كليه ادارات شهرستان همكاري با كميته ايثارگران فرمانداري جهت ارائه خدمات بهتر -
  ريال 000/000/600بودجه جهت ايثارگران به ميزان  -
  ريال 000/000/48پاداش روز جانباز به ميزان  -
  ريال 000/000/30هزينه اعزام به مشهد به ميزان  -
  ريال 000/000/20پاداش جهت تقدير از آزادگان به ميزان  -
  ي، زيارتي در سطح منطقهبرنامه ريزي جهت اردوهاي سياحت -
  هاي آموزشي و علمي بين ايثارگران دانشگاه CDتوزيع  -
  برنامه ريزي و هماهنگي جهت قراردادهاي آموزشي و كمك آموزشي -
  برگزاري يادواره شهيد علم الهدي -
  نفر به مشهد مقدس 60برگزاري يك دوره مسابقه قرآني و اعزام برندگان به تعداد  -
  ارسال اطالعات از طريق پيام كوتاهايجاد سيستم  -
  پيگيري جهت تامين سالن ورزشي ويژه ايثارگران  -
  %70جانبازان  شهدا و ديدار با خانواده   -
  هديه يونيت و وسايل دندانپزشكي جهت جانبازان و خانواده شهدا -
  اي خريد دوچرخهقرارداد خريد دوچرخه و آموزش آن براي كليه ايثارگران و هديه قسمتي از هزينه ه -

  : كميسيون تحول اداري-14-1-6
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 : دستاوردها 

كسب رتبه اول در ارزيابي عملكرد در گروه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي در سيزدهمين جشنواره شهيد رجايي سال  .1
 و تقدير از سوي استاندار محترم اصفهان  89

و تقـدير از سـوي    89دستگاه اجرايي استان در سيزدهمين جشنواره شـهيد رجـايي سـال     71كسب باالترين امتياز در بين  .2
 استاندار محترم اصفهان 

معرفي به عنوان تنها دستگاه منتخب استان از سوي سـيزدهمين جشـنواره شـهيد رجـايي  بـه معاونـت توسـعه مـديريت و          .3
 سرمايه انساني رياست جمهوري 

 : محور شامل 13در  89وين برنامه جامع تحول اداري در سال تد .4

 ريزي استراتژيك برنامه .1
  ريزي عملياتيبرنامه .2
  : هاي نوين مديريتي شاملاستقرار نظام .3
  مديريت مشاركتي •
• 9001 ISO 
 5Sسيستم  •
  ارزيابي عملكرد    •
  EFQMارزيابي عملكرد بر مبناي مدل  •
  و اختصاصي هاي عمومي ارزيابي عملكرد بر اساس شاخص •
  Sigma 6مدل  •
  مستندسازي و بهبود فرآيندها .4
  وري  ي بهبود بهره استقرار چرخه .5
  فناوري اطالعات و ارتباطات .6
  ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري .7
  ها ريزي عملياتي و تعيين قيمت تمام شده فعاليت سازي بودجه پياده .8
  بازنگري و اصالح ساختار سازماني دانشگاه .9

  سالمت نظام اداري و مبارزه با فسادارتقاء  .10
  آموزش و بهسازي منابع انساني .11
  كاهش تصدي گري .12
13. HSR   

 

تهيه شناسنامه شغلي كاركنان جهت اجراي (تدوين كتاب شرح وظايف پستهاي  سازماني مراكز بهداشتي درماني شهري  .5
 ) ISOپروژه 

و آماده نمودن مركز جهت انجام % 96در بيمارستان متيني به ميزان  ISO9001پيشرفت عمليات اجراي پروژه استاندارد  .6
 مميزي خارجي و دريافت گواهينامه

و آمـاده  % 91در مركز بهداشتي درماني فاطميـه زيـدي  بـه ميـزان      ISO9001پيشرفت عمليات اجراي پروژه استاندارد  .7
 نمودن مركز جهت انجام مميزي خارجي و دريافت گواهينامه
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 دانشگاه و بررسي پيشرفت و اثربخشي برنامه  88آسيب شناسي برنامه جامع تحول اداري سال ارزيابي و  .8

صفحه مستندات بصورت الكترونيكي جهت ارزيابي عملكرد و ارائـه بـه سـيزدهمين جشـنواره شـهيد       4000تهيه بيش از  .9
 رجايي 

 هاي عمومي و اختصاصي دانشگاه تدوين و تحليل نقاط قوت و ضعف و برنامه بهبود عملكرد جهت هر يك از شاخص .10

 گانه وابسته  11تشكيل منظم جلسات كميسيون و كميته هاي  .11

 گزارشگري عملكرد كميته هاي وابسته به كميسيون و ارائه به موقع به مراجع ذيربط  .12

 در حوزه هاي مختلف دانشگاه و درج در وب سايت دانشگاه ) روش انجام كار(فرايند  566احصاء  .13

 پورتال مردم درج خدمات در  .14

 توجه ويژه به بهره وري و گسترش فرهنگ بهره وري از طريق تهيه جزوات آموزشي و برگزاري كارگاه ها  .15

 ...و ISO  ،EFQMبهره گيري از نظام هاي نوين مديريتي از قبيل مديريت مشاركتي،  .16

دريافـت نظـرات بصـورت     طراحي نرم افزار نظام جامع پيشـنهادات جهـت دريافـت پيشـنهادات كاركنـان و مـراجعين و       .17
 الكترونيكي از طريق سايت دانشگاه در سطح واحدهاي تابعه دانشگاه

 اقدام جهت ايجاد بانك اطالعات مديران  .18

 گردآوري برنامه استراتژيك دانشگاه و درج در وب سايت دانشگاه  .19

 ارتقاء سالمت اداري از طريق انجام مطالعات الزم براي شناسايي نقاط آسيب پذير  .20

شناسايي و اولويت بندي پست هاي در معرض خطر و گلوگاه هاي مبارزه با فساد اداري در كميته ارتقـاء سـالمت نظـام     .21
 اداري و مبارزه با فساد و انجام اقدامات عملي جهت اصالح آن ها 

 اه انجام نظرسنجي بصورت حضوري و غيرحضوري از ارباب رجوع و تجزيه و تحليل آن و درج در وب سايت دانشگ .22

 بعنوان طرح پايلوت  EFQMبررسي ارزيابي عملكرد مركز سيدالشهدا آران و بيدگل با مدل  .23

  دفتر كارآفريني دانشگاه -14-1-7
  فعاليتهاي آموزشي )الف

مديران ارشد و , معاونت بهداشتي, پيراپزشكي, برگزاري كارگاه هاي كارآفريني براي كارمندان دانشكده هاي پزشكي  -
  هيئت علمي دانشگاه مياني و اعضاي

  برگزاري كارگاه خالقيت براي دانشجويان المپيادي دانشگاه -
  ارسال هر هفته يك پيامك مديريتي براي مديران ارشد، مياني  -
  شركت در نمايشگاه هفته پژوهش  -
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  )ع(فعاليتهاي انجام شده در زمينه ارائه وامهاي صندوق مهر امام رضا  )ب
  ) ع(ن درباره وامهاي صندوق مهر امام رضااطالع رساني به ذينفعا -
  انجام مشاوره و تكميل فرمهاي مربوطه , ثبت نام از متقاضيان دريافت وام -
  ارسال مدارك متقاضيان به صندوق و پيگيري طرح ها -
  فعاليتهاي انجام شده درخصوص ثبت نام ازجويندگان كاروبكار گيري آنان دردانشگاه وبخش خصوصي )ج
 جذب نيرو در دانشگاه به صورت قراردادي و شركتيمديريت  -
 ايجاد بانك اطالعاتي از جويندگان كار گروه پزشكي، پيراپزشكي و غير پزشكي  -
 جذب نيرو براي واحد هاي مختلف دانشگاه  -
  ساير فعاليتها)د
  شركت فعال در جلسات دفتر كار آفريني وزارت -

  89دانشگاه با محوريت دفتر كارآفريني در سال آزمونهاي برگزار شده براي جذب نيرو در 
  )دو مرحله آزمون(آزمون جذب كارشناس كامپيوتر براي مجموعه دانشگاه  -
  برگزاري آزمون جذب يك نيروي آشنا با زبان انگليسي -
  برگزاري آزمون جذب يك نيروي صنايع غذايي -
  115برگزاري آزمون جذب يك پزشك براي اورژانس  -
      )مدارك پزشكي، علوم آزمايشگاهي و تاسيسات(ن در دست اقدام چند آزمو  -

  كميته بكارگيري نيروهاي غير استخدامي دانشگاه
  جلسه با هماهنگي اين دفتر برگزار شده است  8، تعداد  89دبيري كميته بكارگيري نيروهاي غيراستخدامي دانشگاه كه درسال 

  آمار دفتر كارآفريني
1389روه پزشكي ثبت شده در بانك اطالعات اين دفتر تا آذر ماه جويندگان كار گ: 1جدول   

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرد زن تعدادرشته تحصيلي رديف
 21 22 43پزشك عمومي 1
 2 23 25 هو شبري 2
 2 30 32 اتاق عمل 3
 2 196 198پرستاري 4
 0 70 70مامايي 5
 7 31 38 بهداشت حرفه اي 6
)خانواده - مبارزه با بيماريها - عمومي(بهداشت  7  102 96 21 
 9 55 64 بهداشت محيط 8
 6 38 44 راديولوژي 9

 2 56 58 مدارك پزشكي 10
 7 58 65 علوم آزمايشگاهي 11
 12 82 94 روانشناسي 12
 43 117 160 متفرقه گروه پزشكي 13

 132 1003871جمع كل 



 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 89سال  ماهه نه  زارش عملكردگ                                   

 

72 
 

1389پزشكي ثبت نام شده در بانك اطالعات اين دفتر تا آذر ماه  آمار جويندگان كار گروه غير:2جدول  
 مرد زن تعداد رشته تحصيلي رديف
 21 0 21 عمران١
الهيات-حقوق٢  78 40 38 
 23 39 72 ادبيات٣
 43 59 102 مديريت٤
 54 148 202 كامپيوتر٥
 60 138 198 حسابداري٦
 45 142 240 متفرقه٧
 284 566 850 جمع كل٨

 
 

1389جويندگان كار ديپلم و زير ديپلم ثبت نام شده در بانك اطالعات اين دفترتا آذرماه : 3جدول  
 جمعتعداد سال ثبت نامرديف

1387سال  ١  
 600متفرقه

852 
 

 101ايثارگران
 151فرزند كارمند

1388سال  ٢  
 365متفرقه

513 
 

 48ايثارگران
 100فرزندكارمند

1389سال  ٣  
 188متفرقه

 ٢٠ايثارگران 235

 ٢٧فرزند كارمند

 1600جمع آل ٤
 

1389در سال ) ع(تسهيالت  صندوق مهر امام رضا   
 اقدامات انجام شده)ميليون ريال(مبلغتسهيالت ارائه شدهرديف

)ع(سهم دانشگاه از تسهيالت صندوق مهر امام رضا 1 ذينفعاناطالع رساني به 1908   
 ارسال مدارك به صندوق520 مبلغ طرح هاي معرفي شده 2
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مجمع خيرين سالمت  - 14-1-8  
:عملكرد خيرين سالمت در يك نگاه  

)ريال(وجه نقد و تجهيزات پروژه هاي عمراني نام شهرستان مساحت زيربناتعداد زمين 
قطعه 000/000/000/92مترمربع1528838 كاشان مترمربع 3200   

قطعه 000/000/400/41مترمربع827510 آران و بيدگل مترمربع 120   
قطعه 000/000/400/133مترمربع2356348 جمع مترمربع 3320   

 فعاليت خيرين سالمت كاشان در بخش تجهيزات پزشكي، آموزشي و اداري
  ارزش ريالي نوع تجهيزات اهدايي نام و نام خانوادگي خير رديف

  دو ميليارد ريال  كمك به خريد دستگاه آنژيوگرافي آقاي حاج محمود ارج جناب  1
 هفتصدو پنجاه ميليون ريال كمك به خريد  پنج دستگاه دياليزخيري از تهران  2
  ششصد ميليون ريال بالن پمپ جراحي قلبجناب آقاي حاج علي عصيري  3
  چهار صد ميليون ريال  يك دستگاه راديو لوژي پرتابل شركت تجهيزات پزشكي پارس  4
  چهار صد ميليون ريال بيست عدد تخت بستري شركت تجهيزات پزشكي  پياوار  5
  چهار صد ميليون ريال تجهيزات  و تعميرات ساختماني ورثه محترم زنده ياد حاج علي اكبر مصلح  6
  سيصدو پنجاه ميليون ريال يك دستگاه سونوگرافي      شركت تجهيزات پزشكي پارس  7
  سيصدو پنجاه ميليون ريال ك دستگاه سونوگرافي     ي زمايشگاهيآشركت تجهيزات پزشكي فناوري  8
  سيصد و پنجاه ميليون ريال  مورد تجهيزات عمومي بخش جراحي قلب23 جناب آقاي جواد پيله وريان  9

  سيصد ميليون ريال يك دستگاه اتو نا اليزر جناب آقاي حاج عباس  محسني نسب  10
  دويست و پنجاه ميليون ريال تجهيزات پزشكيجناب آقاي حسين ناصري  11
  يكصدو پنجاه ميليون ريال  يك دستگاه دياليز جناب آقاي  محمد رضا ابريشمي مقدم  12
  يكصدو پنجاه ميليون ريال يك دستگاه دياليز جناب آقاي مهدي ارباب سليماني  13
  يكصدو پنجاه ميليون ريال دستگاه دياليزيك جناب آقاي  ابوالفضل  كيفي   14
  يكصدو پنجاه ميليون ريال سه  عدد تخت آي سي يو شركت تجهيزات پزشكي  صنايع فلزي سينا  15
  يكصد ميليون ريال تجهيزات پزشكي بخش قلب سركار خانم فاطمه سربلوكي  16
  دو ميليون ريالسي و   تجهيزات غير پزشكي وآموزشي سركار خانم خديجه هاشمي سعادت  17
  بيست و پنج ميليون ريال نُه دستگاه سوني كيد جناب آقاي  رضا رويايي  18
  بيست ميليون ريال دستگاه نوار قلب ورثه محترم زنده ياد حاج عباس شيرازي  19
  پانزده ميليون ريال تجهيزات آموزشي ورثه محترم زنده ياد هاشميان نژاد  20
  چهارده ميليون ريالتجهيزات پزشكي و آموزشيخانم  اكرم حسيني  21
  چهارده ميليون ريال تجهيزات پزشكي خيري از كاشان  22
  دوازده ميليون ريال چهار دستگاه سوني كيد جناب آقاي حاج جواد شباني  23
  ده ميليون ريال سه دستگاه سوني كيد جناب آقاي  عباس ارمي  24
  ده ميليون ريال تجهيزات پزشكي بخش قلب جناب آقاي سيد محسن ساداتي نژاد  25
 ده ميليون ريالتجهيزات پزشكي بخش قلبجناب آقاي سيد محمد ساداتي نژاد  26
 ده ميليون ريالتجهيزات پزشكي بخش قلبجناب آقاي سيد مصطفي ساداتي نژاد  27
  ده ميليون ريالچهار عدد ويلچر سركار خانم سمانه سادات كلهري  28
  ميليون وپانصد هزار ريال شش تجهيزات اهالي محترم منطقه مشهد اردهال  29
  پنج ميليون و پانصد هزار ريال تجهيزات پزشكي سركار خانم فاطمه عبدالشاه  30
  پنج ميليون ريال تجهيزات پزشكي ورثه محترم زنده ياد پرويز فرشچي و بانويي  31
  پنج ميليون ريال  سوني كيد وگلو كومتر (تجهيزات پزشكي اهالي محترم قهرود  32
  سه ميليون ريال تجهيزات پزشكي جناب آقاي مجتبي برنا  33
  سه  ميليون ريالتجهيزات ورثه محترم زنده ياد حاج حسين عمويي  34

 فعاليت خيرين سالمت آران و بيدگل در بخش تجهيزات پزشكي، آموزشي و اداري
خانوادگي خيرنام و نام رديف  ارزش ريالينوع تجهيزات اهدايي 

  دو ميليارد ريال تجهيزات سي تي اسكن جناب آقايان زين العابدين و مهدي نوروز پور  1
  چهارصدوپنجاه ميليون ريال  تجهيزات بخش نوزادان،اطفال و آزمايشگاه جناب آقاي محمد سركاري    2
  سيصد و پنجاه ميليون ريال    اطاق عمل و ارتوپديتجهيزات جناب آقاي مهندس حسين مقابلي  3
  سيصد ميليون ريال يك دستگاه آمبوالنس جناب آقاي حسن رمضاني  4
  سيصد ميليون ريال  )تجهيزات بانك خون ودستگاه االيزا(تجهيزات پزشكي جناب آقاي حسن كاظمي  5
  دويست ميليون  ريال  مشاركت در خريد دستگاه سونوگرافي جناب آقاي حاج علي داداشي  6
  دويست ميليون  ريال  مشاركت در خريد دستگاه سونوگرافي جناب آقاي حاج رضا شبان قمصري  7
  يكصد و پنجاه ميليون ريال دستگاه تست ورزش جناب آقاي حاج محمد پاميلي  8
  يكصد و پنجاه ميليون ريال يك دستگاه دياليز عظيمي..جناب آقاي حاج حاج سيف ا  9

  يكصد ميليون ريال تجهيزات پزشكي جناب آقاي حسين عبدلي  10
  هفتادو پنج ميليون ريال تجهيزات پزشكي جناب آقاي مهندس رضا عظيمي  11
  شصت ميليون ريال تجهيزات پزشكي جناب آقاي مهندس عليرضا پير دهقان  12
  پنجاه ميليون ريال يك دستگاه خودروي نيسان جناب آقاي حسين اشراقي  13
  بيست ميليون ريال تجهيزات پزشكي جناب آقاي حسن آرامي  14
 بيست ميليون ريال تجهيزات پزشكي جناب آقاي مهدي باللي  15
 بيست ميليون ريال تجهيزات پزشكي جناب آقاي مرتضي شريفيان  16
 ده ميليون ريال تجهيزات پزشكي جناب آقاي حسين آرامي  17
 ده ميليون ريال پزشكيتجهيزاتعلي صياديانجناب آقاي   18
  ده ميليون ريال تجهيزات پزشكيعرشيجناب آقاي   19
  ده ميليون ريال تجهيزات پزشكيجناب آقاي فرزادمهر  20
  ده ميليون ريال تجهيزات پزشكيعلي اصغر قنديانيجناب آقاي   21
  ده ميليون ريال تجهيزات پزشكيمحسن قنديجناب آقاي   22
  چهار ميليون ريال تجهيزات پزشكي بصره ايجناب آقاي حسين  23
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  پروژه هاي عمراني خيرين سالمت كاشان

متر مربع با هزينه اي بالغ بر سيصدميليون  120آقاي حاج علي اكبر آرزه گر،مساحت : خير بزرگوار -115اورژانس ايگاه پ -
  خيابان شهيد چمران: ريال،در

 اكرميان با مشاركت دانشگاه علوم پزشكي...آقاي حشمت ا:خيربزرگوار - اكرميانمركز بهداشتي درماني زنده ياد مهندس مرتضي  -
  بهمن   22خيابان : متر مربع دردو طبقه  با هزينه اي بالغ بر يك و نيم  ميليارد ريال توسط خير، در250كاشان، مساحت

با هزينه اي بالغ بر دويست و پنجاه  متر مربع  143: آقاي حاج جواد اويسي، مساحت: خير بزرگوار - اورژانس جاده اي خزاق -
  خزاق –محور اتوبان كاشان قم : ميليون ريال،واقع در

 –ميدان جهاد: يك ميليارد ريال، در مترمربع  به ارزش 200:آقاي حسين بيطرف،مساحت: خير بزرگوار -واگذاري زمين -
  بلوار مادر

 از موسسه خدمات عمران كاشان، محمود جمالي به نمايندگي آقاي مهندس:خيربزرگوار-و پرتو درماني مركز بيماريهاي خاص -
بيمارستان شهيد ( پرديس دانشگاه: واقع در ميليارد ريال، اي بالغ بر بيست طبقه با هزينهمترمربع در سه  5400 :مساحت
  )بهشتي

متر مربع  به ارزش  دو ميليارد  ريال،واقع  3000:  آقاي حاج نادعلي رئيس زاده،مساحت زمين: خير بزرگوار-واگذاري زمين -
 شهر نياسر: در

متر مربع در دو طبقه با  300: آقاي حاج ابوالقاسم زائر امام،مساحت بنا : خير بزرگوار-پايگاه بهداشتي شهيد ابوالفضل زائر امام -
  ) ص(ينيه سيدالشهداء جنب حس –خيابان غياث الدين جمشيد كاشاني :هزينه اي بالغ برسيصد ميليون ريال،واقع در

متر  2600: به همت جناب آقاي حاج اصغر زجاجي و خيرين،مساحت -)ع(كلينيك تخصصي مادران و نوزادان حضرت علي اصغر  -
  درماني گالبچي مركز بهداشتي)ره(خيابان امام خميني:در بالغ بر ده  ميليارد ريال،واقع مربع درچهار طبقه با هزينه اي

متر مربع در دو  طبقه با   500:ورثه محترم زنده ياد حاج عباس شقايقي،مساحت بنا  -)ع(حضرت ابوالفضل مركز بهداشتي درماني  -
  ناجي آباد 2فاز  –) ع(اتوبان امام رضا : هزينه اي بالغ بر يك  ميليارد ريال،واقع در 

  525 :،مساحت )فرزند زنده ياد( شعبانيانآقاي علي : خير بزرگوار- فردمركز بهداشتي درماني زنده ياد حاجيه خانم معصومه رستمي  -
  ميدان شورا: متر مربع در دو طبقه  با هزينه اي بالغ بر يك  ميليارد ريال، در

درسه  متر مربع 900: جناب آقاي حاج جواد صدوقي،مساحت بنا: خير بزرگوار-مركز بهداشتي درماني حاج جواد صدوقي و پسران -
  )ژاندارمري(  –خيابان رسالت : طبقه با هزينه اي بالغ بر چهار ميليارد ريال،واقع در

طبقه با هزينه  متر مربع درسه1000: آقاي حاج حميدرضارنجبر،مساحت بنا:خير بزرگوار-مركزمديريت حوادث  و فوريتهاي پزشكي -
  115جنب پايگاه بهداشتي واورژانس –آباد ناجي 1فاز،)ع(اتوبان امام رضا:بالغ بر پنج  ميليارد ريال،واقع در اي

متر مربع در سه طبقه   1500واگذاري ساختمان با بناي :خيري از قهرود، مساحت بنا: خير بزرگوار- مركز بهداشتي درماني قهرود -
  روستاي قهرود: به ارزش پنج  ميليارد ريال ،واقع در

مترمربع ، تا كنون  با هزينه اي  6600:اد،مساحت بناژج جواد كارگر نآقاي حا: خير بزرگوار-تكميل بيمارستان اعصاب و روان -
  بيمارستان شهيد بهشتي: بالغ بر بيست ميليارد ريال ،واقع در

هزينه   %40تقبل ( متر مربع در سه  طبقه 6800: حاجيه زهرا خانم كاشاني،مساحت بنا: خير بزرگوار-دانشكده دندانپزشكي -
  دانشكده پزشكي: ميليارد ريال،واقع در هزينه اي بالغ بر ده ) ساخت

: مير فتاحي نشلجي،مساحت بنا.. آقاي سيد امين ا: خير بزرگوار - مركز بهداشتي درماني زنده ياد حاج سيد عباس مير فتاحي نشلجي -
  روستاي نشلج: چهار صد و پنجاه  متر مربع با هزينه اي بالغ بر دو  ميليارد ريال،واقع در

متر مربع درسه  2000: ورثه محترم زنده ياد هادي زاده،مساحت بنا - ، بيني و چشم زنده ياد حاج حسن هادي زاده بيمارستان گوش، حلق -
  بيمارستان متيني –خيابان اميركبير : طبقه با هزينه اي بالغ برده ميليارد ريال،واقع در 
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  پروژه هاي عمراني خيرين سالمت آران و بيدگل
متر مربع  دردو  طبقه ،   2100: آقايان حسين و  سعيد بذرفشان،مساحت بنا : بزرگوار انخير -مركز دياليز اخوان بذرفشان -

  )ع(بيمارستان سيدالشهداء : تاكنون  هزينه اي بالغ بر سه ميليارد ريال،واقع در 
 %50تقبل (ردو طبقه مترمربع د 450:آقاي امير حسين بهروان،مساحت بنا :خير بزرگوار -پايگاه  بهداشتي زنده ياد مهدي بهروان -

  كوي فرهنگيان –عاملي.. بلوار آيت ا:تاكنون هزينه اي بالغ برهفتصدو پنجاه ميليون ريال،واقع در)هزينه ساخت
طبقه با هزينه اي بالغ   2متر مربع در  450:آقاي حاج محمد پاميلي،،مساحت بنا : خير بزرگوار - مركز بهداشتي درماني شهداء -

  خيابان سلمقان: ميليون ريال،واقع در  بر يك ميليارد و پانصد
هزينه  %40تقبل (مترمربع درچهار  طبقه،   4800: آقاي عليرضاخالقي،مساحت بنا: خير بزرگوار- مركز سوانح و سوختگي -

  )ع(بيمارستان سيد الشهداء : تاكنون هزينه اي بالغ بردوميليارد ريال،واقع در)ساخت
هزينه اي بالغ بر پانصد ميليون  متر مربع ، تاكنون 160:منصور سحابي،مساحت بنا آقاي : خير بزرگوار-ساختمان آي سي يو -

  )ع(بيمارستان سيد الشهداء :ريال ،واقع در 
 40تقبل (متر مربع 1200:ورثه محترم زنده ياد سركار،مساحت بنا :خيرين بزرگوار - مركز بهداشتي درماني زنده يادحاج علي سركار -

  شهرنوش آباد:تاكنون هزينه اي بالغ برسيصد ميليون ريال،واقع در) درصدهزينه ساخت
طبقه ، تاكنون  هزينه اي  5متر مربع در  18000: آقاي حاج رضا شبان،مساحت بنا : خير بزرگوار- )ع(بيمارستان سيد الشهداء  -

  رميدان ولي عص: بالغ بر بيست ميليارد ريال ،واقع در 
اهداء دو دانگ منزل (يصدو پنجاه متر مربع س: آقاي حاج علي اكبر غياث پور،مساحت بنا : خيربزرگوار-اهداء واحد مسكوني -

 خيابان زينبيه: ،واقع در )اء به ارزش دويست  ميليون  ريال دمسكوني به بيمارستان سيدالشه
  

  :معاونت بهداشتي دانشگاه  - 14-2
  ماليواحد -1- 14-2

  1389ماهه سال  9پرداخت حقوق و اضافه كار  -
 ارسال منظم اسناد هزينه شده -

  آموزش بهورزيواحد -2- 14-2
  دوره پزشك اجتماعي و دوره كارورزي با همكاري ساير واحدها و دانشكده ها 6برنامه ريزي و برگزاري  -
  نيروهاي جديدنفر از  22دوره آموزش نيروهاي بدو خدمت جهت  2برنامه ريزي و برگزاري  -
  جهت اخذ مجوز از كميته اجرايي دانشگاه 4جلسه شوراي آموزشي و پيگيري و تكميل فرمهاي شماره  14برگزاري -
دوره آموزش و  23به تعداد  برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري برنامه هاي آموزشي جهت كليه گروههاي هدف -

   استخراج ارزشيابي و نظر سنجي از كليه دوره ها
  جلسه شوراي بهورزي و بررسي مشكالت بهورزان و ارائه راه حل 2ري برگزا -
  آئين نامه بهورزي 2دانش آموزان دوره يازدهم  بهورزي و تدريس بلوك  1اجراي كارآموزي پايه  -
  )تعجيل در گروه(پيگيري و برقراري مزاياي آموزشي كاركنان  -
  احدهاي ستادي و انجام امور مربوط به آنپيگيري و جمع آوري برنامه هاي پيشنهادي آموزش مداوم از و -
  هماهنگي جهت شناسنامه هاي آموزشي كليه پرسنل -
  انتخاب مربي و بهورز نمونه با همكاري واحدهاي ستادي و اعالم به وزارت متبوع -
  پيگيري امور ادامه تحصيل بهورزان و صدور گواهي مهارت جهت آنان -
  همايش خيرينهمكاري با واحد خيرين دانشگاه در اجراي  -
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  هماهنگي با اداره بهزيستي و ارائه هدايا به بهورزاني كه در طرح  با اداره مذكور همكاري داشته اند -
  پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غيرواگيردار واحد -3- 14-2

از   غربالگري(اجراي برنامه غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي  -
  .بيمار 15نوزاد و شناسايي و پيگيري درمان  5669

نفر از  200اجراي امتحان غيرحضوري دستورالعمل كشوري نظام مراقبت عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير جهت  -
  .نفر از پزشكان 50بهياران، كاردانها و كارشناسان و 

 100مكاري دفتر آموزش مداوم دانشگاه جهت اجراي كنفرانس علمي پيشگيري و كنترل هيپوتيروئيدي نوزادان با ه -
  .نفر پزشكان عمومي، داروسازي، متخصصين داخلي و غدد شركت داشتند

  اجراي كنفرانس علمي پيشگيري و كنترل بيماري ديابت جهت پزشكان عمومي، داروسازي، متخصصين داخلي و غدد -
  .شركت داشتندنفر از پزشكان  80در اين كنفرانس ) به مناسبت روز جهاني ديابت( -

  پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگيرواحد -4- 14-2
  كارگاه آموزشي آنفلوآنزاي انساني وپرندگان براي كليه كاركنان حوزه معاونت بهداشتي 9برگزاري  -
  تهيه و توزيع پمفلت و تراكتهاي آموزشي آنفلوآنزا و وبا در مراسم و اماكن عمومي شهرستان -
  هاي آنفلوانزا در دانشگاه علوم پزشكي براي پزشكان با همكاري گروه عفونيبرگزاري سمينار تازه  -
كتابچه  آنفلوانزاي  1200تهيه جزوات و كتابهاي آموزشي براي ردهاي مختلف بهداشتي ودرماني دانشگاه و چاپ  -

  رابط بهداشتي در كاشان 1400جديد جهت آموزش 
ي و پيگيري مراقبت بيماران در منزل، تيم بهداشت محيط تشكيل تيمهاي مراقبت در سطح مراكز بهداشتي درمان -

جهت نظارت در امر گندزدايي و ضدعفوني، پايگاه ديده ور در شهرستان، ارسال آمار پايگاه ديده ور به صورت 
  )گزارش 29بيش از ( هفتگي به مركز مديريت بيماريها 

  شهيد بهشتي گرفتن نمونه از بيماران بستري توسط پايگاه بهداشتي بيمارستان -
  تهيه و تدارك محيط نمونه گيري ويژه آنفلوآنزا -
  برآورد و پيگيري جهت تأمين واكسن آنفلوآنزاي مورد نياز و شروع واكسيناسيون گروههاي هدف -
  برگزاري كارگاه  آموزشي نظام مراقبت بيماريها واگير در باليا براي كاردانها و كارشناسان بيماريها -
  راهنماي سفر جهت مسافرين نوروزيعدد كتابچه   500ارسال  -
  نصب پوستر و بنر  و اجراي جلسات آموزشي در كليه واحد هاي بهداشتي درماني به مناسبت هفته زئو نوز -
  جلسه آموزشي به مناسبت روز جهاني هاري 6برگزاري  -
  توزيع و در دسترس قرار دادن داروي سالك در مناطق آلوده -
  رين در راستاي درمان تب خونريزي دهندهتجهيز بيمارستانها به داروي ريباو -
  هكتار 6050اجراي عمليات مبارزه با مخزن در مناطق آلوده سالك به مساحت  -
 مربعمتر 849595آلوده سالك به مساحت اجراي عمليات مبارزه با مخزن در مناطق  -

  نفر از پزشكان جهت گزراندن دوره كرايو تراپي به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 5اعزام  -
  مورد بيماري تب مالت 45شناسايي و پيگيري   -
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  مورد مراجعين طبق پروتكل كشوري 410واكسيناسيون ضد هاري جهت  -
  1388نسبت به سال )مورد 406مورد به  647كاهش موارد از (موارد بروز ليشمانيوز % 37كاهش  -
  مورد پديكلوزيس طبق پرو تكل كشوري 650در مان  -
  عدد تراكت،  5000اطالع رساني به گروه هدف از طريق چاپ و تكثير (اجراي طرح ماپينگ آپ فلج اطفال  -
خانوار با واكسينه نمودن  5056روزنامه محلي، سايت دانشگاه و تريبون نماز جمعه، انجام طرح در نوبت اول در  -

  )كودك 4963خانوار باواكسينه نمودن  5355كودك و در نوبت دوم در  4657
اطالع رساني مجدد نوبت سوم طرح با  (1371اجراي نوبت سوم طرح واكسيناسيون هپاتيت ب نوجوانان متولد سال  -

تراكت اطالع رساني در ابعاد گوناگون و از طريق وب سايت دانشگاه و      2300نامه نگاري و چاپ و تكثير 
  )ني و ساير اتباعنفر از نوجوانان ايرا13828روزنامه هاي محلي، واكسيناسيون 

  .كه كشف اين ميزان فلج شل حاد دو برابر حد انتظار كشوري مي باشد AFPمورد 4در خصوص كشف،پيگيري و اقدام الزم - 
مورد مننژيت وانجام يك مورد پروفيالكسي در خصوص يك مورد   53كشف، پيگيري و اقدام الزم در خصوص  -

  .مظنون به مننژيت مننگوكوكي
  بيش از حد انتظار كشوري % 50اين ميزان ( مورد مظنون به سرخك  12م الزم در خصوص كشف، پيگيري و اقدا -

،  كشف، )رد هر سه از نظر ديفتري(مورد مظنون به ديفتري  3، كشف، پيگيري و اقدام الزم در خصوص )مي باشد
  و يكي از موارد )د شدهر سه از نظر سياه سرفه ر(مورد مظنون به  سياه سرفه  3پيگيري و اقدام الزم در خصوص 

 27از نظر تشخيص آزمايشگاهي سرخجه آن مورد تاييد قرار گرفت، كشف ، پيگيري و اقدام الزم در خصوص  -
،  درضمن با پيگيري انجام گرفته از CوBمورد قطعي هپاتيت  3و  Cمورد قطعي هپاتيت  B ،42مورد قطعي هپاتيت 

عداد قابل توجهي بيمار كشف و تحت مراقبت قرار گرفتند و ت  DICطريق زندان، مركز مشاوره رفتاري ومراكز
  .موارد مربوط به ساير دانشگاهها نيز با آنها مكاتبه الزم بعمل آمد

   AEFIجلسه كميته تخصصي  5مورد عارضه پس از ايمن سازي كه بدنبال آن  123گيري و بررسي  گزارش -
  .تشكيل و در خصوص موارد مشكل تصميم گيري الزم انجام شد -
  نفر 60به دانشجويان پرستاري و پزشكي در قالب كارآموزي حدود  HIV/AIDSآموزش  -
  بنر آموزشي بين مراكز بهبودي شهرستان 15توزيع بيش از  -
  نفر 120به عموم مردم ) در قالب طرح هجرت(و اعتياد  HIV/AIDSآموزش  -
  نفر 40آموزش اعتياد و ايدز براي بهگران  -
پمفلت و توزيع بين ادارات  30.000چاپ بيش از : به بدين شرح) آذر ماه 10 – 16(برگزاري هفته اطالع رساني ايدز  -

 20.000چاپ بيش از  –پوستر و توزيع بين ادارات و ارگانها و دانشگاهها  1500چاپ بيش از  -و ارگانها و دانشگاهها 
پوستر  1000چاپ بيش  از  -ادارات و ارگانها و دانشگاهها  كارت مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري و توزيع بين

برگزاري همايش   -فراخوان مقاله و آثار هنري در مورد پيشگيري از ايدز و توزيع در ادارات و ارگانها و دانشگاهها
دانشگاه برگزاري همايش روز  جهاني ايدز در  -نفر  300روز جهاني ايدز در دانشگاه علوم پزشكي با حضور بيش از 

برگزاري همايش روز جهاني ايدز در دانشگاه كاشان با  -نفر دانشجويان دانشگاه  200آزاد اسالمي با حضور بيش از 
  بيلبورد و استند در ميادين پر تردد شهرستان 20نصب حدود  -نفر دانشجويان دانشگاه  300حضور بيش از 

  نفر 250حدود :  HIV/AIDSمشاوره  -
  نفر 70حدود :  HIV/AIDSد مشاوره خانواده افرا -
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  نفر 130حدود :  DIC , MMTمشاوره اعتياد و ارجاع به مراكز  -
  مورد 100حدود : تحت پوشش  HIV/AIDSمشاوره موارد  -
  شيشه بتادين 50قراص كاندوم، بيش از  35عدد سرنگ و سوزن، بيش از  900توزيع بيش از  -
  پرورشي آموزش و پرورش برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري از ايدز براي مربيان -
مورد،  بستري رايگان دو نفر از  موارد  7، انجام پروفيالكسي سل براي +HIVواكسيناسيون آنفلوانزا براي تمام موارد  -

HIV+ مورد بيمار جديد  5،  شناساييHIV+  
مورد مبتال به  37نمونه براي بررسي تست آنتي بيوگرام، شناسايي  50نمونه خلط به آزمايشگاه، ارسال  773ارسال  -

، PDDمورد تست  186ژ، انجام .ث.مورد واكسيناسيون ب 212دانش آموز و كارآموز ، انجام  17سل، آموزش 
  مورد آزمايش رايگان براي مبتاليان به سل 85و  CXRمورد  26انجام 

  مورد ناگ، موارد التور صفر 8مورد نمونه گيري التور و شناسايي  439 -
مورد كريبلرو برآورد و پيش بيني داروهاي الزم براي مقابله با طغيان احتمالي  700محيط كريبلر و توزيع  1050تهيه  -

داوطلب بهداشتي و  785پزشك،  42كارشناس،  60كاردان،  32بهورز،  65برگزاري كالس آموزشي براي  -التور
  پوسترو يك  2000پالكارد،  130تراكت،  4000عدد پمفلت،  8000نفر ساير مردم، تهيه و توزيع  5685

  مورد درج پيام بهداشتي در جرايد محلي -
  مورد اسهال خوني و چهار مورد طغيان محدود 28بررسي و پيگيري  -
  مورد عفونت بيمارستاني 138ثبت  -
  اعزام كارشناس بهداشتي همراه با كاروان اعزامي مراسم ارتحال امام -

  بهداشت دهان و دندانواحد - 5- 14-2
  1339به تعداد  89سال در مراكز بهداشتي درماني در سال  6- 12كودكان   6اجراي برنامه ترميم دندان  -
  2703به تعداد  89اجراي برنامه فلورايد تراپي در مراكز بهداشتي درماني در سال  -
  2135به تعداد  89اجراي برنامه فيشور سيالنت در مراكز بهداشتي درماني در سال  -
  مسواك و خمير دندان در بين دانش آموزان مقطع ابتداييعدد  2000توزيع  -
  مورد معاينات دهان و دندان در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي 1946انجام  -
  )آمالگام ، كامپوزيت ( مورد اقدامات ترميمي دهان ودندان كودكان  2202انجام  -
  ي در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستاييمورد كشيدن دندان هاي عفوني و  غير قابل نگهدار 6550انجام  -
  معاينه و جرمگيري و ارائه خدمات دندانپزشكي در سه ماهه دوم بارداري به اين گروه -
  .گيرد درماني بطور رايگان يك بار در سال انجام مي در مراكز بهداشتي معاينه و آموزش بهداشت توسط دندانپزشك -

  واحد بهداشت روان-6- 14-2
 مورد 169 –بيمار خفيف رواني  684 -بيمار شديد رواني  220: تشخيص و شروع درمان موارد بيماري  شامل -

  ماندگي ذهني عقب
  )مورد  260( درمان رايگان بيماران مبتال به  اختالالت  رواني با ارجاع به سطح سوم روانپزشكي  -
 برگزاري كالسهاي آموزشي بهداشت روان براي گروههاي هدف -
به صورت رايگان در مركز بهداشتي درماني مسلم ) سطح سو (ارائة خدمات مشاوره اي روانشناختي و روانپزشكي  -

  )مورد  300) ( ع (بن عقيل 
  )مورد 600(شناسايي، ارجاع فوري و درمان موارد افسردگي اساسي و اقدام به خودكشي وارائة خدمات رايگان  -
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  ي در بيمارستان شهيد بهشتيمشاورة تخصصي روانپزشكي بيماران بستر -
  )نفر 480(آموزش مهارت هاي زندگي به دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي كاشان  -
آموزش مهارت هاي ارتقاء روابط والدين و كودكان به والدين دانش آموزان دوم و سوم ابتدايي توسط پرسنل  -

  )نفر 200(آموزش ديده مراكز بهداشتي درماني
  )عموم مردم(نفر از جمعيت تحت پوشش   4000هارت هاي زندگي براياجراي  طرح م -
نفر از دانش آموزان  2400پسرانة ابتدايي و براي  اجراي طرح آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس دخترانه و -

  پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي
  )نفر 200(آموزش مهارت هاي فرزند پروري به خانواده پرسنل نيروي انتظامي -
  )نفر 170(وزش مهارت هاي ارتباطي به كارآموزان مركز فني و حرفه اي كاشانآم -
  )نفر 3500(برگزاري كالسهاي آموزشي پيشگيري از اعتياد  براي جمعيت تحت پوشش شهري و روستايي -
  )نفر 40(برگزاري كارگاه تخصصي سه روزه اعتياد جهت تربيت مربي در زمينه پيشگيري از اعتياد -
تحويل سرنگ، سوزن و ساير وسايل ) الف :شامل)   D.I.C(هش آسيب در مراكز گذري ارائة خدمات كا -

شناسايي موارد جديد در معرض خطر در ) ب ، )نفر  416براي (بهداشتي، ارائة خدمات حمايتي و مشاوره اي 
ة  ارجاع موارد مشكوك به مركز مشاور) ج ،)نفر Outreach )101مراكز تجمع معتادان تزريقي توسط تيم

  )مورد  416( به منظور پيشگيري و كنترل بيماريهاي ايدز و هپاتيت )  V.C.T(هاي رفتاري       بيماري
  واحد سالمت جوانان و مدارس - 7- 14-2

  دانش آموزان% 56ارائه خدمات مراقبتي به  -
   درصد 100پوشش برنامه (دانش آموز در كليه مناطق شهري و روستايي تحت پوشش دانشگاه 5359واكسيناسيون - 

  )باشد مي
  آموزش مربيان بهداشت مدارس در زمينه كنترل پديكلوزيس در مدارس -
  نفر ازدانش آموزان توسط نيروهاي بهداشتي دانشگاه   42493غربالگري و بيماريابي حدود  -
  دانش آموز آلوده و ساير افراد آلوده در خانواده 490پيگيري ، ارجاع و درمان رايگان  -
  نفر از دانش آموزان  44913جلسه آموزشي جهت    694برگزاري -
  نفر از اوليا دانش آموزان و مدارس  7313جلسه آموزشي جهت   273برگزاري  -
  برگزاري جلسه آموزشي ويژه مربيان بهداشت مدارس درخصوص خدمات مراقبتي دانش آموزان و تغذيه -
شهيد مازوچي در راستاي نيازسنجي برگزاري جلسات آموزش سالمت جهت دانش آموزان دبيرستان دخترانه  -

  آموزشي انجام شده
  انجام نياز سنجي آموزش سالمت وبرگزاري دو جلسه آموزش سالمت  ويژه اعضاء شوراي دانش آموزي -
  اجراي طرح بسيج سالمت دانش آموزان  در آموزشگاههاي شهرستان -
وم پزشكي كاشان و پيگيري دريافت همكاري در تشكيل شناسنامه سالمت دانشجويان جديدالورود در دانشگاه عل -

  سالمت دانشجويان و ورود داده هاي آن به سامانه شناسنامه سالمت دانشجوشناسنامه 
تهيه و طراحي شناسنامه سالمت براي طالب جديدالورود حوزه هاي علميه و انجام معاينات آنان بر اساس شناسنامه   -

  )نفر از طالب 270جهت (سالمت 
  ش سالمت جهت سربازان پادگان هوايي شهيد كريمي  بر اساس اولويتهاي بيان شدهبرگزاري جلسات آموز -
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بمنظور ) مقاطع تحصيلي مختلف(تهيه وارسال متن آموزشي در راستاي شعار هفته سالمت به كليه مدارس شهرستان  -
  قرائت آن در مراسم صبحگاه  براي دانش آموزان

ان مقاطع راهنمايي ومتوسطه  و اهداء جوايز به آثار برتر از طريق  برگزاري مسابقه قرآن و سالمت  جهت دانش آموز -
  )نفر شركت كننده 270(داوري اساتيد فن 

  برگزاري همايش دانش آموزي ومراسم نواختن زنگ سالمت در مدرسه شهيد تركيان فر -
 نامه اي به رئيس”از طريق نگارش  مدارس برگزاري مسابقه سالمت بين دانش آموزان راهنمايي ومتوسطه ومعلمين -

  نانآواهدا جوايز به ده نفر از” بهداشت  مركز
  نفر از اولياء دانش آموزان در كانون بني طباء 200برگزاري همايش منطقه اي هفته سالمت جهت  -
  برگزاري همايش  تغذيه سالم در مدرسه هاشميان و اجراي برنامه هاي متنوع -
مخدر در مدارس متوسطه شهداي كرك، بهشتي، ابريشم چي و  اجراي نمايش خياباني با موضوع اعتياد و مواد  -

  شهداي محراب
   با همكاري آموزش و پرورش "ارتقاء سالمت دانش آموزان مدارسي كه داراي تعداد زيادي افاغنه مي باشند "اجراي طرح  - 

  بهداشت محيط واحد-8- 14-2
  مورد 1648به تعداد انجام نمونه برداري باكتريولوژي آب آشاميدني درسطح شهر وروستا  -
  مورد   23989انجام كلر سنجي از شبكه هاي آشاميدني شهري وروستايي به تعداد  -
  مورد14انجام نمونه برداري شيميايي از  آب آشاميدني درسطح شهر وروستا به تعداد  -
  نظارت بر وضعيت بهداشتي آب انبارها به منظور صدورصالحيت بهداشتي  براي آبگيري -
 به متصديان  آب انبارهاتوزيع پركلرين  -

  تهيه بنر اطالعاتي در زمينه آبهاي نامطمئن   -
  اجراي برنامه ضربت بازديد از واحد هاي تصفيه آبشيرين كن -
تشكيل جلسه با مديران كارخانجات يخ سازي و مسئولين ارگانهاي زيربط بمنظور ساماندهي يخ توزيعي و انجام  -

  مكاتبات متعدد
  ته بندي شده توسط كارخانجات يخ سازياجراي برنامه توزيع يخ بس -
  نظارت بر توزيع صحيح و بهداشتي يخ در سطح شهر و جمع آوري دكه هاي غير بهداشتي   -
  انجام بازديدهاي مشترك با سازمان آب وفاضالب روستائي از شبكه آبرساني روستاها بمنظور بررسي وضعيت شبكه ها -
  كيلوگرم 440بمقدار  واستفاده از كلر مادر تحويل پركلرين براي گندزدايي مخازن آب -
براي روستاهايي كه دچار كم آبي يا فاقد آب آشاميدني سالم بوده اند ) تانكر سيار ( پيگيري تأمين آب به طور سيار  -

  از طريق سازمان آبفار
ب شهري و پيگيري موارد نامطلوب نتايج كنترل كيفي آب مناطق شهري و روستايي از طريق شركتهاي آب و فاضال -

  فرمانداري و بخشداريها و شوراهاي اسالمي –روستايي 
بازديد از پاركها ومراكز تفريحي بمنظور نمونه برداري از آب مصرفي درخصوص نصب تابلوهاي هشداردهنده آب  -

  غير شرب شرب و
  آموزش متصديان كليه صنوف در زمينه بهداشت آب در آموزشگاه اصناف -
  تخرهاي شنا و مكاتبه با مديران به منظور اخذ مجوزهاي بهداشتي قبل از بهره بردارياجراي برنامه بازديد از اس -
  معرفي  متخلفين  دفع غير بهداشتي فاضالب به مراجع قضايي -
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متر مربع كاشي و  96و سيفون و سنگ توالت  34ادامه اجراي طرح تشديد بهسازي توالتهاي روستايي و تحويل  -
  و بي بضاعتبه خانوارهاي روستايي  سراميك

 17سرويس بهداشتي به   35جهت بهسازي يا احداث مربع كاشي و سراميك متر  583سنگ توالت و ي سر 16تحويل -
  مسجد و حسينيه

 شير صابون مايععدد  38 سرويسهاي بهداشتي اماكن عمومي و تحويلمورد 9ر اجراي طرح لوله كشي مايع صابون د -
  عدد مخزن مايع صابون7وتحويل 

  مواد غذايي حساس  مورد  1015تنظيم و اجراي برنامه نمونه برداري از  -
  نفر از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي  678صدور گواهينامه بهداشت عمومي ويژه اصناف به  -
  صالحمورد متخلفين مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي به دادگاه   127معرفي  -
  كيلوگرم 126ي سبزيجات و ضد عفوني وسايل به مقدار تحويل پركلرين به خانوارها جهت سالم ساز -
نفرمتصدي نانوايي جهت قطع سهميه آرد به   99مورد نان به منظور تعيين جوش شيرين و معرفي   481نمونه برداري  -

  تعزيرات آرد و نان
اكز تهيه كيلوگرم نمكهاي تصفيه نشده و فاقد يد در مر 1105نظارت بر عرضه نمكهاي توزيعي ومصرفي وتوقيف  -

  ...وتوزيع مواد غذايي بويژه نانوائي ها خواربارفروشي ها ورستورانها و 
  اجراي طرح ستاره دار نمودن وضعيت بهداشتي آشپزخانه ها و رستوران ها -
  كنترل شير توزيعي مدارس و مهدكودكها ونمونه برداري از آن -
  تهيه آبليموي سنتي پاستوريزهطرح پيگيري  -
هاي زغالي از كبابي ها ، رستورانها و آشپزخانه ها جمع آوري منقل هاي زغالي و جايگزين حذف منقل ادامه طرح  -

  نمودن منقل هاي گازي ، تهيه دستگاههاي كباب زن و سيخ شور اتوماتيك در كبابي ها
  پيگيري بسته بندي بستني هاي سنتي وجلوگيري از عرضه بستني فله اي  در مراكزتهيه وتوزيع -
  ي آموزشي پدافند غير عامل جهت رده هاي بهداشتي و درمانيبرگزاري دوره ها -
اجراي مانور زلزله ساختمان در هفته سالمت و روز كاهش اثرات بالياي طبيعي در مراكز بهداشت شهرستانها ، مراكز  -

  بهداشتي درماني و بيمارستانها
 ريال بابت 24000000ي و جذب اماكن عموم مركز تهيه وتوزيع مواد غذايي و  240صدور صالحيت بهداشتي جهت  -

  صدور مجوز 
توزيع مواد غذايي واماكن عمومي و  مراكز تهيه و نفر از كاركنان 6952 صدور كارت تندرستي جهت -

 ريال بابت صدور كارت تندرستي 208560000جذب

  مورد بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي و اماكن عمومي 25019انجام    -
ي اصول و مهارتهاي بازرسي ويژه كاردانان و كارشناسان بهداشت محيط جمع آوري مواد برگزاري دوره آموزش -

  دخاني از قبيل قليان و سيگار از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي
  كنترل وضعيت مرغداريها به منظور جلوگيري از شيوع بيماريهاي آنفلوانزاي پرندگان -
رساني  در معابر و انظار عمومي توسط هيأت مدهبي از طريق اطالع) شترو گاو ( ام جلوگيري و خودداري از كشتار د -

 در همايش هاي هيئت هاي مذهبي جلسات آموزشي 

  نصب بنر و توزيع اطالعيه هاي بهداشتي و معرفي متخلفين به معاونت  سياسي  اجتماعي فرمانداري كاشان  -
راكز بهداشتي درماني، تجهيز بيمارستان ها به دستگاه امحاء كننده پيگيري  اجراي طرح تفكيك زباله هاي عفوني در م -
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  غير سوز، احداث سيستم دفع بهداشتي فاضالب در بيمارستان متيني 
  پيگيري انجام معاينات دوره اي پرسنل بيمارستانها -
مراكز انجام بازديد از مطب ها، دندانپزشكي ها و آزمايشگاههاي تشخيص طبي و مشاركت در صدور پروانه  -

  )فيزيو تراپي، آزمايشگاه و مطبها(پاراكلينيكي و باليني 
صدور مجوز عامليت فروش مواد دخاني جهت خواروبار فروشان، جمع آوري سيگار و ساير مواد دخاني از مراكز  -

فاقد عامليت فروش و پيگيري ترك افراد سيگاري در مركز مشاوره ترك دخانيات و تهيه و توزيع پمفلت مواد 
  ي مناسب ترك سيگار ويژه افراد سيگاريغذاي

ليتر ما يع صابون به  700صدور گواهي تندرستي جهت كليه آشپزان وخدمتگزاران مساجد و حسينه ها، تهيه وتحويل  -
كيلوگرم پركلرين ومواد ضد عفوني كننده ديگر به مساجد وهيات مذهبي، تهيه تراكت 50مساجد و تهيه وتحويل 

  وهيئات مذهبيآموزشي جهت كليه مساجد 
صدور كارت تندرستي جهت مستخدمين و متصديان بوفه مدارس، نظارت بر وضعيت توزيع شير و تغذيه رايگان  -

مدارس ونمونه برداري از آن، مشاركت در اجراي مدارس مروج سالمت، مشاركت در اجراي طرح بسيج سالمت 
جهت كليه مستخدمين مدارس، برگزاري   دوره آموزشي بهداشت محيط مدارس 6عمومي دانش آموزان، برگزاري 

  كالس آموزشي جهت دانش آموزان مدارس در زمينه بهداشت محيط 113
  . دزيمتري از كليه مراكز راديولوژي و برگزاري سمينار آموزشي بهداشت پرتوها جهت كاركنان بهداشتي درماني -
برگزاري آزمون مسئولين فني شركت هاي مبارزه با حشرات و جوندگان موذي در اماكن عمومي و خانگي، همكاري  -

با واحد مبارزه با بيماريها در خصوص سم پاشي و طعمه گذاري در راستاي برنامه كنترل سالك، پيگيري و 
خوابگاههاي دانشجويي ، ادارات و هماهنگي بازديد و سم پاشي نقاط آلوده و گزارش شده اماكن عمومي كليه 

  بيمارستانها و مراكز درماني، 
  ستاد فوريت هاي سالمت محيططي تماس گرفته شده با مورد شكايت بهداشتي مردم   593رسيدگي به  -
  15/1/89لغايت   1/12/88اجراي طرح تشديد فعاليتها در بسيج سالمت نوروزي از  -
  30/3/89لغايت  25/1/89از گالبگيران و گالب توزيعي در ايام گالبگيري برنامه ريزي و كنترل و نظارت بر فعاليت  -
استيكر سامانه ارتباطات مردمي ستاد فوريتهاي سالمت محيط و كار كشور در كليه مراكز تهيه  7000تهيه و نصب  -

  وتوزيع مواد غذايي واماكن عمومي و مراكز تجمعي در شهرستانهاي تابعه
  يبهداشت حرفه اواحد -9- 14-2

  كارگاه و كارخانه3814بازديد از  -
  مورد تكميل چك ليست پايش مسئول بهداشت كميته حفاظت فني و بهداشت كار صنايع 67 -
  تاييديه بهداشتي براي متصديان صنوف 122صدور  -
 كارخانه9بازديد مشترك كارشناس بهداشت حرفه اي و پزشك دوره ديده طب كار از  -

  يان متخلف از اصول بهداشتي به دادگاه تعزيرات و پيگيري آنپرونده كارفرمايان و متصد177ارجاع  -
  مورد مشاغل سخت و زيان آور كارگران كارخانجات 338تاييديه  -
  كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارخانجات مشمول10فعال نمودن  -
  مورد 39بازرس به تعداد اندازه گيري عوامل زيان آور در كارخانه و كارگاه توسط توسط كارشناس بهداشت حرفه اي و  - 
  مورد نمونه برداري از آب كارخانه ها 31 -
  كارگر 3997كارخانه و  108اجراي معاينات دوره اي در  -
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  مورد شكايات مردمي و ارائه بازخوراند 54رسيدگي به  -
  دوره بازآموزي براي كاردانها و كارشناسان بهداشت حرفه اي بخش دولتي و خصوصي 8برگزاري  -
  دوره بازآموزي بهگران و بهداشتكاران كارخانجات 5برگزاري  -
  اجراي يك دوره آموزش يك ماهه طرح بهگر -
  مورد معاينات دوره اي كارگران صنوف در مراكز بهداشتي درماني شهري 50انجام  -
  مورد بازديد مشترك كارشناس بهداشت حرفه اي معاونت و بازرس اداره كار و امور اجتماعي 27 -

  ت خانوادهبهداشواحد -10- 14-2
    3/2/89انجام اقدامات الزم در زمينه برگزاري پياده روي سالمندان مورخ  -
برگزاري اردوي تفريحي و آموزشي مرنجاب جهت بازنشستگان دانشگاه علوم پزشكي كاشان با همكاري كانون  -

  بازنشستگان دانشگاه
ان در مراسم قالي شويان مشهد وفشارخون و آموزش تغذيه جهت سالمند BMIبرگزاري چادرهايي براي بررسي  -

  اهداء جوائز نفرات برتر مسابقه برگزار شده در مراسم  اردهال و
ماهه با حضور اعضاي كميته وكارشناسان مسئول بعضي از  59برگزاري جلسه كميته مرگ ومير كودكان يكماهه تا  -

  واحد هاي معاونت بهداشتي
 ساله در خصوص شير مادر  6-12برگزاري مسابقه رنگ آميزي و جمله نويسي توسط كودكان  -

  نفر پرسنل و پزشكان 400هماهنگي و تشكيل جلسه جهت برگزاري آزمون تنظيم خانواده و اجراي آن جهت  -
  برگزاري جلسات مشاوره قبل از ازدواج -
 توزيع گاهنامه ويژه روز ملي سالمت زنان تهيه، چاپ و -

 :معاونت درمان دانشگاه  - 14-3
  : واحد مامايي -1- 14-3                    

  مورد  7: برنامه ريزي جذب نيرو  -
  مورد 1: برنامه ريزي انتقال نيرو -
  مورد 4: پيگيري برنامه هاي آموزشي -
  مورد 36: بازرسي   -
  مورد              4: كالس آموزشي برگزاري كارگاه، -
  كميته 4:احياء زايمان ايمن،  كودكان،  مراقبت مرگ  نوزادان،  دانشگاهي  مرگ و مير مادران،كميته هاي  -
  مورد 1: پيگيري مصوبات كميته ها -
  مورد2: آمار مرگ مادر باردار -5         مورد                  16: ماهه 1 -59آمار مرگ كودك  - 1
  مورد 14: شكايات مطرح شده - 6         مورد IUFD  :107آمار مرگ نوزاد  - 2
  مورد1: پاسخگويي به شاكي -7             مورد                             3170: آمار زايمان طبيعي - 3
  -: عدم موضوعيت شكايت -8           مورد                                     2764: آمار سزارين  - 4

  : واحد بيماريهاي خاص -  14-3-2
  :اران تحت پوشش بيم

  352:سرطان -5              79:هموفيلي -4           120:دياليزي-MS :116              3  -2         46:  تاالسمي -1  
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  :دياليز انجام شده 

  1805:سيدالشهداء  -3                    892:بهشتي -2                    11680:اخوان  - 1
  تحت پوشش جهت استفاده از راپامون               32:بيماران دريافت پيوند

  : درمانگاه ديابت 

  254: بيماران پذيرش جديد - 1
  3481:مراجعه بيماران - 2
                   2839:ويزيت پزشك عمومي- 3
                  286: ويزيت متخصص- 4
  -:ويزيت فوق تخصص - 5
     568: ويزيت تغذيه- 6
  3009: ويزيت پرستار -

  دفتر پرستاري  -14-3-3
  مورد زن                      34مورد مرد،  14: برنامه ريزي جذب نيرو
            مورد   12): بين واحدهاي تابعه يا شهرهاي ديگر(برنامه ريزي انتقال نيرو

  مورد                    5: پيگيري برنامه هاي آموزشي
    مورد 7: ساتپيگيري مصوبات جل

    مورد 17: شكايات مطرح شده - 1
  مورد 11: پاسخگويي به شاكي -2 
  مورد 6: عدم موضوعيت شكايت -3 

  واحد آمار و مدارك پزشكي ، ارزشيابي موسسات درماني   - 14-3-4
  مورد                                      8: برنامه ريزي جذب نيرو -  
  مورد 1: آموزشيپيگيري برنامه هاي  -
  مورد 1: برگزاري كارگاه يا كالس آموزشي -
  مورد  3: انجام ارزشيابي ساليانه  -
  مورد        9: انجام پيش ارزشيابي ساليانه   -
  مورد 4: برگزاري جلسات هماهنگي تيم ارزشيابي  -
  مورد  3: بيمارستانهاي تابعه  1389صدور گواهي نامه ارزشيابي سال  -
  مورد  3: طح بندي خدمات بستري بيمارستانها تنظيم س -
  مورد 60: بازرسي مراكز اعتياد -
  مورد 20: بازرسي مراكز پرستاري  -
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  مورد  2: بازرسي از مراكر در حال تاسيس  -

  :واحد تجهيزات پزشكي  -14-3-5
  ريال 489/856/689/9   :خريد تجهيزات مصرفي
  ريال 572/485/004/1: خريد تجهيزات اموالي 

  مورد                 8: بازرسي
  ريال 901/421/144:   تعميرات

  :امور اورژانسها - 4-3-6
  اورژانس گالبچي

  :پذيرش كل بيماران                 
 

 
 
 
    
 
 
 

  اورژانس امام خميني آران و بيدگل   
 
 
 
 
 
 
 

  اورژانس سرم درماني
  :پذيرش كل بيماران                 

 تعداد عنوان
 183715 ويزيت-1

 64302 تزريقات-2

 765 اعزام-3

 58 شستشوي معده-4

5-  ECG 3088 

6- CPR 3 

 تعداد عنوان
 56231 ويزيت-1
 84797 تزريقات-2
 205 اعزام-3
 104 شستشوي معده-4
5-  ECG 957 
6- CPR 2 

 تعداد عنوان
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  اخوان  بيمارستان
  : پذيرش كل بيمارستان

   مورد   127: مراجعين غير بومي -4مورد   825: مراجعين بومي -3   مورد 523: الكتيو -2مورد    409: اورژانسي - 1
ECT مورد       86: سرپاييECT مورد  457: بستري    

  : كلينيك
   مورد                442: مورد؛ مشاور روانشناسي 534: مورد؛ ويزيت فوق تخصص اطفال 426: ويزيت متخصص

  بستري               سرپايي                                        :پاراكلينيك  
  -: درمانيمورد                                      كار  419: گفتار درماني  

    EEG    :89                                                مورد EEG  :76                                            مورد  
  :آزمايشگاه

                                          66043: آزمايش هاي انجام شده                                            4068:پذيرش بستري 
     5880: آزمايش هاي انجام شده                                           391: پذيرش سرپايي 

  دريافتي        تزريقي                                             دريافتي          تزريقي     :         بانك خون 

  A−گروه خون                                                     A+گروه خون 

  B−گروه خون                                                    B+گروه خون   

     AB−گروه خون                                                   AB+گروه خون 

  O−گروه خون                                                    O+گروه خون    

                                                               FFBپالكت     

  بيمارستان شهيد رجايي 
  : پذيرش كل بيمارستان

 162648ويزيت  -1
 111024تزريقات -2
 1546اعزام -3
 157شستشوي معده -

ECG-5 6290 
CPR-614 

١٠٩ 

١٩٣ ١٨٤ 

٢٠ 

٨٩ 

١٨ 

٨٧ 

- -- -

١٠ ١١ 

٢ ٢ 

٢٤ ٢٥ 

٢٠ ٢٢ 
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  مورد 805: مراجعين غير بومي - 4مورد؛  1610:مراجعين بومي  -3مورد؛   1094: الكتيو -2مورد؛   1321: اورژانسي - 1

  0:مورد؛ زايمان با همراه  10:؛ زايمان در آب   0:مورد؛ زايمان فيزيولوژيك  304:مورد؛ زايمان سزارين  500:زايمان طبيعي 

  : آزمايشگاه 

  مورد 124836: مورد؛ آزمايش انجام شده 20875: سرپاييپذيرش مورد؛  8970:آزمايش انجام شدهمورد؛  2017:پذيرش بستري 

  : پاتولوژي

  مورد 37: مورد؛   نمونه منفي 164: مثبت /مورد؛   نمونه مشكوك  201: پذيرش نمونه 

  : داروخانه 

         1605: پذيرش بستري 

  :   بانك خون  

  دريافتي        تزريقي                                             دريافتي          تزريقي                            

  A−گروه خون                                                     A+گروه خون 

  B−گروه خون                                                    B+گروه خون   

     AB−گروه خون                                                   AB+گروه خون 

  O−گروه خون                                                    O+گروه خون    

                                                               FFPپالكت     

  : مددكاري   

  ريال 27190000: مورد ؛      مبلغ تخفيف  به مراجعين ايراني 36: مراجعين ايراني

                                                                            ريال 5180000: مورد؛  مبلغ تخفيف با اتباع خارجي  88: مراجعين اتباع خارجي

  بيمارستان متيني  
  :پذيرش كل بيمارستان

مورد؛  3912: مراجعين بومي -4مورد  4035: بستري الكتيو -3مورد؛   12: بستري اورژانس  -2مورد؛  21862: مراجعين اورژانس  - 1
عمل جراحي    -8مورد  938: عمل جراحي ليزيك -7مورد؛   3191: عمل جراحي چشم  - 6رد؛  مو 448:مراجعين غير بومي - 5

ENT :1340  مورد                                    
  : كلينيك 

  مورد 17812: مورد؛  ويزيت پزشك عمومي  ENT :3047مورد  ويزيت  متخصص  5555:ويزيت متخصص چشم   
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  مورد  18:مورد  اعزام بيمار   1706...)  :ج كردن اجسام خارجي، پانسمان ، سوچور ، خار( خدمات سرپايي 
  :          پاراكلينك 

  سرپايي                                                                                       بستري   
  مورد                 3887: پذيرش  آزمايش                مورد                                            1902: ليزر   

  مورد  23523: مورد                                               تعداد آزمايشات انجام شده 13134: بيومتري   
  مورد                               4023: مورد                                         پذيرش داروخانه  1938: گرافي ساده   

  مورد                                                   B :4513اسكن  
  مورد A   :4311اسكن  
ABR :97 مورد  

  مورد      2254: شنوايي سنجي
  مورد                                               431: ار درمانيگفت

  : مددكاري 
  ريال 600/965/324: به مراجعين ايراني ) ريالي(مبلغ تخفيف    مورد                        1102: مراجعين ايراني

  ريال000/980/66: ا اتباع خارجي ب) ريالي(مورد                        مبلغ تخفيف  3: مراجعين اتباع خارجي 

  بيمارستان سيدالشهداء  
  :          پذيرش كل بيمارستان

  مورد     830: مراجعين غير بومي - 4مورد    3084: مراجعين بومي - 3مورد   3057: الكتيو -2مورد    856: اورژانسي  - 1
                 مورد          103: عمل سرپايي   -7مورد    0 :عمل جراحي اورتوپدي      -6مورد    1008: عمل جراحي عمومي   -5 

  : ترياژ داخلي 
مورد؛  بيماران  1396: مورد؛  بيماران انتقالي به اورژانس داخلي  25208: مورد   ويزيت پزشك عمومي 3683: بيماران  پذيرش شده   

  مورد   2167:ترخيص شده
  :اورژانس داخلي 

  مورد R    :80مورد       693:مورد      بيماران انتقالي به بخش  1396:بيماران پذيرش شده     
  :واحدهاي پاراكلنيك 

  راديولوژي                   - 1
  سرپايي                                                                                        بستري              
  مورد                    2126:مورد                                    گرافي ساده و  تخصصي 7763:گرافي ساده و تخصصي     
  مورد 931:مورد                                                    سونوگرافي  3442:سونوگرافي     
                                             آزمايشگاه - 2

  سرپايي                                                                           بستري               
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                         مورد                   10029:مورد                                                        پذيرش  13240:پذيرش   
  مورد   50230:مورد                                 آزمايش هاي انجام شده  72508:آزمايش هاي انجام شده 

  داروخانه 
  مورد 13536پذيرش بستري                                    مورد 0پذيرش سرپايي 

  : بانك خون  - 3
  دريافتي        تزريقي                                             دريافتي          تزريقي                            

  A−گروه خون                                                     A+گروه خون 

  B−گروه خون                                                    B+گروه خون   

     AB−گروه خون                                                   AB+گروه خون 

  O−گروه خون                                                    O+گروه خون    

                                                               FFPپالكت     

                                                                                                                   

  پاتولوژي  - 4

  مورد 100رد                 نمونه منفي مو 185مورد                 نمونه مشكوك يا مثبت   285پذيرش نمونه 

  فيزيوتراپي  - 5

  مورد 809: مورد                                       پذيرش بستري 318: پذيرش سرپايي

  اكو  - 6

  مورد  264: مورد                                     پذيرش بستري 190: پذيرش سرپايي  

  تست ورزش - 7

  مورد  277: مورد                                    پذيرش بستري 249: پذيرش سرپايي 

  : مددكاري 

  ريال 000/220/71: مورد                          مبلغ تخفيف  به مراجعين ايراني  625: مراجعين ايراني 

  ريال 000/612/12:مورد                  مبلغ تخفيف با اتباع خارجي  122: مراجعين اتباع خارجي 
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  واحد آزمايشگاه -7 -14-3
                                  7:برنامه ريزي جذب نيرو  

تاييد خريد تجهيزات مصرفي آزمايشگاه بيمارستان هاي شهيد بهشتي، اخوان، نقوي، متيني، آزمايشگاه رفرانس، آزمايشگاه مرجع 
  سالمت

  هاي اخوان، سيدالشهدا آران و بيدگل و آزمايشگاه مرجع سالمت تاييد خريد تجهيزات اموالي آزمايشگاه بيمارستان
  مورد 26: بازرسي 

  
  
  

  واحد صدور پروانه ها -14-3-8
  مجوز                تمديد              تغيير مسئولين فني                                                              

  مجوز 3مركز تزريقات و پانسمان   - 1
  تمديد 2مجوز و  3: مركز خدمات پرستاري - 2
  مجوز،  3: مركز فيزيوتراپي  - 3

  پروانه دائم پزشكي  - 4

  البراتوار پروتز دهان و دندان - 5

  مركز جراحي محدود  - 6

  مجوز اصولي آزمايشگاه رفرانس  - 7

  مركز درمان سوء مصرف مواد  - 8

  مركز آمبوالنس خصوصي  - 9

  مركز تصوير برداري و سونوگرافي  -10

  مركز راديولوژي  -11

  مركز مامايي  -12

  موسسه عينك سازي  -13

  مركز تخصصي طب كار  -14

  مجوز درمانگاه شبانه روزي  -15

  مجوز شركت خدمات بهداشتي درماني -16

  مجوز درمانگاه شبانه روزي دندانپزشكي  -17
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  واحد آزمايشگاه شبكه آران و بيدگل
  مورد          2) بين واحدهاي تابعه يا شهرهاي ديگر(زن ؛ برنامه ريزي انتقال نيرو 5مرد،  1: برنامه ريزي جذب نيرو

  مورد             4: مورد؛  برگزاري كارگاه يا كالس آموزشي  3: پيگيري برنامه هاي آموزشي 
  مورد                  10: بازرسي

    
  واحد دفتر پرستاري شبكه آران و بيدگل  

  ورد      م 6...   ) : مراسم ويژه و(مورد زن ، برنامه ريزي اعزام نيرو 8مورد مرد،  1: برنامه ريزي جذب نيرو 
  مورد            2) : بين واحدهاي تابعه يا شهرهاي ديگر(برنامه ريزي انتقال نيرو

  مورد                  4: پيگيري برنامه هاي آموزشي 
  مورد             3: برگزاري كارگاه يا كالس آموزشي 

  مورد              12: تشكيل جلسات 
  مورد10: پيگيري مصوبات جلسات

  مورد 5: شكايات مطرح شده  - 1
  مورد 5: پاسخگويي به شاكي -2 
  مورد 1: عدم موضوعيت شكايت -3 

ماهه 9هاي پزشكي در مركز فوريت و رساني هاي ستاد هدايت واطالع آمار فعاليت  

  

   

89  نيآمار فعاليتهاي ستاد هدايت واطالع رساني به امور درمان در فرورد
عللي كه منجر به اعزام مجدد )2بيمارستانهاي كاشانپذيرش جهت بستري در) 1

 بيماران پذيرش شده گرديده
اعزام شده از كاشان به ساير شهرها) 3  

)2به استثناي ستون( تعداد بيمارستان پذيرش دهنده تعداد شهر پذيرش گيرنده 
267 شهيد بهشتي 75 نطنز

-------- 
علل اعزام به  تعداد شهراعزام شده

ديگرشهرهاي   126 تهران4 شبيه خواني 58 دليجان 
هاي اعزامشايعترين علت- متيني 121 بادرود جهت انجام آنژيو  86 اصفهان 

 گرافي عروق كرونر
يوپالستيآنژ  

 انجام بن اسكن
قلب كريم سيپ   
 يسوختگ تهايمسموم

و درمانهاي تكميلي 
.ديگر  

مورد آنژيوگرافي259- اخوان 11 محالت
يپالست ويآنژمورد  49  
قلب كريم سيمورد پ 2  

مورد ا سكن 56  
يمورد خودكش 28  
يمورد سوختگ 27  

مورد تاليوم اسكن 13

 304 قم
)وبيدگل آران(سيدالشهدا  - خمين  1 سايرموارد1 
 -- --- 15 ساير موارد

 524 جمع 272 جمع
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  )شهري وبرون شهري هاي درون ماموريت(هاي مركزفوريتهاي پزشكي  آمار فعاليت

 
  واحد كنترل عفونت   -9- 14-3

  مورد 10: بازديد از مراكز 
  مورد  3: انجام كشت از اتاق عملهاي بيمارستانهاي تابعه 

برگزاري سمينارهاي استانداردهاي بهداشتي و روشهاي پيشگيري، شيوه هاي كنترل عفونت بيمارستاني با همكاري آموزش مداوم 
  مورد  2: دانشگاه 

  واحد ترك اعتياد   - 14-3-10
  :مراكز تحت پوشش

  مركز دولتي  5 
  مركز خصوصي  29

  2891: تعداد بيمار تحت پوشش 
  44: بازرسي

  بيمارستان نقوي
  مورد 1244 :بستري -2                                                       مورد 0: اورژانسي -1 
  مورد 105 :مراجعين غيربومي-4                                          مورد 1139: مراجعين بومي-3 

  مورد 176 :جراحي نوروسرجري عمل                                    مورد 132:  عمل جراحي عمومي
  مورد 256:  عمل جراحي اورولوژي                          مورد 202   عمل جراحي ارتوپدي

  مورد 93: جراحي زنان                      مورد 40: جراحي پالستيك وترميمي 
     مورد 106: درمان طبي و داخلي                                    مورد ENT    :84عمل جراحي 

                                       3817: عمل جراحي سرپايي
  :                    اورژانس
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  مورد 29396 ...)پانسمان ،سوچور و (خدمات سرپايي  
  مورد 26735: ويزيت پزشك عمومي اورژانس  
  

  :كلينيك
                     مورد 16977: ويزيت فوق تخصص                     مورد 74574 :ت متخصصويزي
    مورد 401: گفتاردرماني                                         مورد 697 :تغذيه

  
  :     پاراكلينيك

  :بستري               :                                                          سرپايي       
  مورد 71 :سي تي اسكن                                              مورد 769: سي تي اسكن

MRI :8444 مورد                                                         MRI :0 مورد             
  مورد 326 :گرافي ساده                                             مورد 28585: گرافي ساده
  مورد 0 :فيزيوتراپي                                                 مورد 2806: فيزيوتراپي
  مورد 0:سونوگرافي                                                     مورد 0: سونوگرافي

NST :3041 مورد 781 :دوره آمادگي براي زايمان                                         مورد  
     مورد EEG  :69                    مورد 886: سپيرومتري  
  مورد 17961 :مراجعين  آزمايشگاه 

ECG :3443 مورد 76069 :موارد آزمايش                                        مورد 

   مورد 1093: تست ورزش
  مورد 41: آرترسكوپي                         مورد 313: نوار عصب و عضله

  مورد 43: شستشوي گوش  مورد              11507:  )كامپيوتر چشم(بينائي سنجي
  مورد9: ويدواستروبوسكوپي

  مورد 579: ..)،بيوپسي وIUDكولپوسكوپي ،كورتاژ،پاپ اسمير،(خدمات ويژه درمانگاه زنان
  ا و دارو ،آمار شش ماهه استبه علت واگذاري به معاونت غذ :داروخانه

  مورد 945:پذيرش بستري                                        20695 :پذيرش  سرپايي
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  مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي
  پذيرش كل بيمارستان              

            مورد 31262: الكتيو -2مورد               10678:  اورژانسي -1 
  مورد 9659: مراجعين غير بومي -4مورد        39740: مراجعين بومي  -3 

  مورد 384:مورد؛عمل سرپايي 10289: مورد؛ كل اعمال جراحي 631: مورد؛ زايمان با همراه ؛ زايمان سزارين 995:زايمان طبيعي
مورد؛ عمل جراحي   96:رجري مورد؛ عمل جراحي نروس 242:مورد ؛  عمل جراحي اورولوژي  1519:عمل جراحي اورتوپدي

                        مورد 835:عمومي
  : ترياژ داخلي 

  مورد                             6325:مورد             بيماران انتقالي به اورژانس داخلي 22056: بيماران  پذيرش شده   
  مورد                      543: به ساير بخشهامورد               انتقال از ترياژ  13926: بيماران ترخيص شده 

  :اورژانس داخلي 
  مورد                     4410: بيماران انتقالي به بخش              مورد        7166:بيماران پذيرش شده

  :                               ترياژ جراحي   
  مورد    20872:  ...)سوچر و  پانسمان ،( مورد                         خدمات سرپايي  27742:بيماران پذيرش شده 

  مورد 888:بيمارستان   CPRمورد               كل  6526:بيماران انتقالي به اورژانس جراحي    
                       مورد          146)   :مستقيم( بيماران انتقالي به ساير بخشها 

  :   اورژانس جراحي   
  مورد 5722:بيماران انتقالي به بخش
  :واحدهاي پاراكلنيك 

  راديولوژي      - 1
  سرپايي                                                                        بستري

  مورد 105222:مورد                                         گرافي ساده   8131:گرافي ساده    
  مورد 242: مورد                                    گرافي تخصصي     718:گرافي تخصصي   

  مورد 8563:مورد                                       سي تي اسكن   4423:سي تي اسكن
  مورد 12792:مورد                                            سونوگرافي  2197:سونوگرافي

  آزمايشگاه                         - 2
  سرپايي                                                                    بستري      

  مورد     64850:     پذيرش                 مورد                           21582:پذيرش     
  مورد   668090:  مورد                        آزمايش هاي انجام شده  206748:آزمايش هاي انجام شده   
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  : بانك خون  - 3

  دريافتي          تزريقي                        تزريقي                                            دريافتي                                           

  A−گروه خون                                                                             A+گروه خون 

  B−گروه خون                                                                           B+گروه خون   

     AB−گروه خون                                                                          AB+گروه خون 

  O−گروه خون                                                                         O+گروه خون    

                                                                                                                              FFPپالكت     

                                                                                                                              

  ) : ماهه 6(فيزيوتراپي  - 5
  ري مورد                                         پذيرش بست 1935:پذيرش سرپايي 

  آمار شش ماهه است: تراكم استخوان - 6
  مورد 70:مورد                                     پذيرش بستري  299:پذيرش سرپايي  

  اكو  - 7
  مورد 3718:مورد                                  پذيرش بستري  1639:پذيرش سرپايي    

  تست ورزش - 8
  مورد 265:پذيرش بستري                          مورد           1073:پذيرش سرپايي 

9 - EEG  
  مورد 403:مورد                                         پذيرش بستري  730:پذيرش سرپايي    

  اسپيرومتري  -10
  مورد 432:مورد                                            پذيرش بستري  314:پذيرش سرپايي

  پي كلي آندوسكو -11
  مورد 362:مورد                                         پذيرش بستري 699:پذيرش سرپايي   

  كلونوسكوپي  كلي -12
  مورد 108:مورد                                            پذيرش بستري  146:پذيرش سرپايي

  داروخانه  -15
  مورد                                            پذيرش بستري  30901:پذيرش سرپايي 
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  سنگ شكن  -16
  مورد 26:مورد                                  پذيرش بستري 972:پذيرش سرپايي  

  
  : كلينك 

  120مورد: رد ويژه مو968: مورد؛ ويزيت فوق تخصص صبح  747مورد؛  ويژه  10212: ويزيت متخصص  صبح  
  : مددكاري 

  ريال 433/760/461: مورد                                مبلغ تخفيف به مراجعين ايراني 1062:مراجعين ايراني 
  ريال748/023/169: مورد                           مبلغ تخفيف با اتباع خارجي  207: مراجعين اتباع خارجي

  :پيگيريها
  

                 

  11/8/89: زمان گزارش                 11: تعداد بند اجرا شده         32: تعداد بندمربوطه   هيئت رئيسه
  هيئت امنا

جلسه هيئت  29و  28(
  ) امناء

 ٢٣/١٠/٨٩و ١١/٨/٨٩: زمان گزارش                                   12: تعداد بند مربوطه 
             12: تعداد مصوبه اجرا شده و در حال اجرا 

 :فعاليتهاي انجام شده  عملكرد واحدها
  طراحي جداول و تحويل مراكز  -1
  جمع آوري كليه عملكردها سه ماهه اول و دوم  -2
  جمع آوري عملكرد سه ماهه سوم بيمارستانهاي تابعه  -1
  ماهه  9گزارش عملكرد  -2
  بيماران پذيرش شده بومي و غيربومي بيمارستانهاي تابعهگزارش آمار  -3

  مورد                        64: مورد                                    گزارش 108:بازرسي        بازرسي ها
  تعداد جلسات برگزار شده                                                       برگزاري كميته ها
 مورد                                    3       ارتقاء اورژانسها

 مورد                                    6      كسورات
                                                                                               مورد  3     هماهنگي با شبكه

                                                                                          مورد 3      فرمانداري
                                 مورد   4    مسئولين واحدهاي معاونت

                      مورد   ١٠     متفرقه
 .ماه به بعد مي باشدآمار فوق مربوط به مرداد  مالحظات
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 :معاونت پژوهشي دانشگاه  - 14-4 

 مقاله فارسي در مجالت داخلي 53چاپ  -

  مقاله انگليسي در مجالت معتبر علمي پژوهشي داخلي و خارجي  63چاپ -
  مقاله بصورت پوستر و سخنراني  33نفر از اعضاي هيات علمي در همايش هاي علمي خارج از كشور و ارائه  17اعزام  -
  مقاله در همايش هاي داخل كشور توسط اعضاي هيات علمي  124ارائه -
  عنوان كتاب تاليف و ترجمه شده توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه  5 چاپ -
  ده در مجالت داخلي و خارجي توسط اعضاي هيات علمي مقاله چاپ ش 89تشويق  -
  عنوان طرح تحقيقاتي پيشنهادي   43تصويب   -
 كارگاه ويژه اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشجويان 39برگزاري  -

  برگزاري هفته پژوهش در آذرماه و تقدير و تشكر از پژوهشگران برتر -
  نشگاهنفر از دستياران دا 12اعطاي پژوهانه به  -
  علوم تشريح در مراكز تحقيقات فيزيولوژي و PhD by Researchمجوز برگزاري دو دوره دكتري تخصصي پژوهشي اخذ  -
  Journal of Traumaاخذ مجوز مجله انگليسي  -
  Chinhalنمايه شدن مجله فيض در پايگاه اطالعاتي  -
 شبكه همكار كميته هاي تحقيقات دانشجوييانتخاب كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه به عنوان دبيرخانه  -

  سامانه علم و فناوري دانشگاهنسخه جديد  نصب وراه اندازي  -
  عنوان طرح تحقيقاتي به سامانه پژوهشي 42ورود اطالعات  -
  عنوان مقاله فارسي وانگليسي و خالصه مقاله همايش به سامانه پژوهشي 624ورود اطالعات -
  ارگاه آموزشي به سامانه پژوهشيعنوان ك 31ورود اطالعات  -
  به سامانه پژوهشي كتابعنوان  20ورود اطالعات -
  عنوان پايان نامه به سامانه پژوهشي 150ورود اطالعات  -
در سطح  هزينه هاي شركت در همايش هاي خارجي –پرداخت تشويقي مقاالت  اصالح فرايندها و تدوين آئين نامه هاي جديد -

  معاونت
  همايش دانشجويي 6برگزاري همكاري در  -
  اعزام كتابداران به كارگاه آموزشي كتابخانه الكترونيك  -
  جلد كتاب به معاونت دانشجويي  130خريد و ارسال  -
دومـين كنگـره رفسـنجان و اولـين      –شركت دانشجويي كميته تحقيقات دانشـجويي در يـازدهمين كنگـره سراسـري بنـدرعباس       -

  پزشكي ايران  همايش كشوري دانشجويي علوم
  )Iranmedex(عقد قرارداد با شركت سالمت پرداز جهت اشتراك بانك اطالعاتي مجالت فارسي  -
  عقد قرارداد برگزاري كارگاه آموزشي كاركنان با عنوان ايمني و بهداشت با شركت هامون نايزه -
  عقد قرارداد جهت واكسيناسيون كزار شركت سليمان كوثر كاشان -
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    فيضمجله  14-4-1

1389جدول فعاليتهاي دفتر مجله در نه ماهه اول سال   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :معاونت آموزشي دانشگاه -14-5
و دوره  (Mphil)دوره عالي پژوهش شاملرشته علوم اعصاب  phd by Researchفراخوان پذيرش دانشجو در مقطع  

  در مركز تحقيقات فيزيولوژي وعلوم تشريح  دانشگاه phd by Researchتخصصي پژوهشي 
 89آموزشي دستياري در آبان ماه Osceبرگزاري آزمون  

  حق محروميت از مطب -افزايش ضريب فوق العاده شغل -89احكام مربوط افزايش حقوق سال صدور  
  انجام امور مربوط به ترفيع پايه هاي استحقاقي و تشويقي 
 انجام امور مربوط به  واجدين شرايط تبديل وضعيت و ارتقاء مرتبه 

  : مي شاملانجام امور مربوط به پرونده هاي شركت كننده در فراخوان جذب هيئت عل 
  جلسه متعدد در خصوص بررسي صالحيت عمومي و علمي داوطلبان 12تشكيل  
  جلسه هيئت اجرايي جذب در خصوص تائيد مصوبات كميته هاي بررسي صالحيت عمومي و علمي 6تشكيل  
 گيري نهايي ميمجهت تص متبوع به وزارت) جذب اعضاء هيئت علمي، تبديل وضعيت، ارتقاء مرتبه(شده  تكميل هاي پرونده ارسال 

صدور ابالغ و احكام مربوط به پذيرفته شدگان شركت كننده در فراخوان جذب هيئت علمي و همچنين طرح و تعهدات  
 Kضريب  –قانوني 

دوازدهمين سمينار دانشجويي بهداشت  -برگزاري هجدهمين سمينار علمي پژوهشي دانشجويان رشته بهداشت محيط 
 89مقاله به صورت سخنراني در تيرماه  24ر دانشجويي بهداشت عمومي با ارائه حرفه اي و بيست و پنجمين سمينا

مقاله در  17 -مقاله در موضوع بهداشت روان 12در اين سمينارها : برگزاري سمينار علمي پژوهشي دانشجويان پرستاري 
كودك بصورت مقاله در موضوع بهداشت و سالمت جامعه و سالمت و  13 –جراحي  - موضوع پرستاري داخلي

  سخنراني و پوستر

كل مقاالت وصول 
 شده

مقاالت عودت داده 
 شده

تعداد مقاالت ارسالي 
 جهت انجام كارشناسي

مقاالت ارسالي جهت 
 مقاالت چاپ شده انجام اصالحات
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81 118 14 48 68 70 29 21 27 23 
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چهارمين سمينار دانشجويي بهداشت و سالمت جامعه و اولين -برگزاري اولين سمينار دانشجويي پرستاري بهداشت روان 
 سمينار دانشجويي سالمت و كودك و پنجمين سمينار دانشجويي پرستاري داخلي جراحي

 ط يكي از دانش آموختگان دانشگاهدر سي و هفتمين آزمون بورد تخصصي دوره توس 48كسب رتبه  

 خريد دستگاه كاغذ خردكني توسط معاونت آموزشي دانشگاه جهت امحاء اوراق امتحاني  

 معرفي وب سايت معاونت آموزشي بعنوان وب سايت برتر در دانشگاه 

 تفريحي جهت كاركنان حوزه معاونت آموزشي -برگزاري اردوي فرهنگي 

 –و تقدير از اساتيد برتر  89ارديبهشت ماه  12گراميداشت روز معلم در تاريخ برگزاري جشنواره شهيد مطهري و   
 اساتيد ارتقاء يافته –صاحبان فرآيند 

 جراحي وداخلي -راديولوژي –بازديد وزارت متبوع از گروههاي زنان و زايمان  

  كيدر دانشكده بهداشت و پيراپزش 5/7/89لغايت  31/6/89گراميداشت هفته دفاع مقدس مورخ  
ديدار از خانواده هاي شهيد فاطميه و شهيد احمد معصومي توسط دبيرستان دانشكده بهداشت و پيراپزشكي و جمعي از  

  اعضاي هيئت علمي
تجهيز مراكز بهداشتي درماني نياسر ، قمصر،برزك ، مرق ، وارقال و قهرود و معرفي آنها  به عنوان مراكز بهداشتي توسط  

 .گروه پزشكي اجتماعي 
زاري كارگاه هاي مهارتهاي ارتباطي ويـژه كـارورزان  بـه مـدت دو روز در مهـر مـاه توسـط دو مـدرس بـراي اولـين بـار در            برگ 

 .توسط گروه پزشكي اجتماعي) نحوه ابالغ خبر ناگوار، بر خورد با بيمار –نحوه ارتباط گرفتن با بيمار (دانشگاه با موضوعات 
بـراي  (معاونـت غـذا و دارو   ) براي آشنايي بـا مقـررات  و قـوانين بيمـه    (ماني حضور كارمندان در سازمان بيمه خدمات در 

و سازمان بيمه خدمات در ماني نيرو هاي مسلح براي اولـين بـار در دانشـگاه توسـط     ) آشنايي با نحوه منطقي تجويز دارو 
 گروه پزشكي  اجتماعي

قدير از كارمندان نمونه به همراه افطاري كاركنان دانشكده ها و ت برگزاري طرح ضيافت نور در حوزه معاونت آموزشي و  
 و خانواده آنان 

اقدام برگزاري طرح سراسري ضيافت انديشه ؛ اين طرح با هدف افزايش شور ، شعور و شادابي بين دانشجويان در فضاي  
 .معنوي ايام و ليالي ماه مباك رمضان و استفاده مضاعف ازاين ماه پر بركت اجرا شد

 موافقت وزارت بهداشت با تاسيس دانشكده دندانپزشكي  

 عفوني –راديو لوژي -ايجاد رشته تخصصي پاتولوژي  

 ايجاد رشته كارشناسي ارشد پرستاري مراقبتهاي ويژه 

 .برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان جديدالورود –گردي  اردوي كاشان 
جلسه معارفه دانشجويان ستاد شاهددانشكده -ويان  ويژه دانشجويان جديدالورودبرگزاري كارگاه ارتباط مؤثر ويژه دانشج 

با هدف آشنايي و معرفي دانشجويان جديد ستاد شاهد وبيان استفاده از  27/7/89بهداشت با اساتيد مشاوره مربوط مورخ 
 تسهيالت ويژه خاص اين عزيزان 

 .خانواده دانشجويانارسال پستي پمفلت خانواده با نام پيام مهر به  
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 25/6/89برگزاري آزمون هاي علوم پايه و پيش كارورزي مورخ  

 31/4/89دوره آزمون ارتقاء در تاريخ  29برگزاري  

مانا و احياي نوزادان  –كارگاه تغذيه با شير مادر  –اصول مستند سازي  –مهارتهاي باليني  –برگزاري روش  تحقيق  
 جهت دستياران 

 7/3/89ين المپياد قرآني كشوري در تاريخ برگزاري آزمون سوم 

 .برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با كليه كاركنان حوزه معاونت آموزشي و تقدير از زحمات آنان  
 پيگيري راه اندازي بايگاني ديجيتال تا وصول نتيجه  

 پيگيري سيستم جامع نقل وانتقاالت از طريق مكاتبات مستمر با وزارت متبوع  

 سيستم تلفن گويا  پيگيري ارتقاء 

 تكميل بانك اطالعات اتباع خارجي و تكميل نقص عملكرد احتمالي  

 صدور آنالين مجوز تحويل مدرك از طريق پورتال وزارتخانه  

 .استقرار شعبه پستي جهت ارسال تاييديه تحصيلي مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي دانشجويان جديدالورود 
 گواهينامه موقت تحصيلي  298  وتاييديه تحصيلي  123ديه موقت تحصيلي ، تايي 316دانشنامه تحصيلي،  108صدور  

  نفر در مقاطع باالتر  137پذيرفته شدن  
ميز كنفرانس، سيستم صوتي، ويدئو پروژكتور، لپ تاپ (نفر با تجهيزات كامل اموزشي  60ايجاد كالس درسي با ظرفيت  

 در دانشكده پزشكي) و پرده متحرك

كاربر همزمان از برنامه هاي مختلف آموزشي به منظور ارتقاء آموزش و استفاده  80سته و استفاده نصب دوربين مدار ب 
 .حداكثري از زمان با  پخش برنامه آموزشي براي كاربران 

 .پارتيشن بندي آزمايشگاه گروه پاتولوژي و آماده سازي آن گروه جهت جذب رزيدنت 
 .ميكروب جهت ايجاد آزمايشگاه تخصصي تعمير و بهينه سازي انباري گروه آموزشي  
 .معرفي ونمايش تاليفات اساتيد دانشكده پزشكي در راستاي تشويق اساتيد و افزايش انگيزه دانشجويان 
 به روز رساني وب سايت در دانشكده ها  ومعاونت آموزشي در راستاي اطالع رساني به ذي نفعان  

 .دانشكده پزشكي ساماندهي اتاق كميته ارتقاء اعضاء هيئت علمي  
 .تعمير و تجهيزات آزمايشگاهي 
 .خريد لوازم مصرفي آزمايشگاههاي گروه هاي آموزشي 
 .كتاب  12ماه  12برگزاري پنج نشست با كارمندان در دانشكده پزشكي در راستاي طرح   
 .برگزاري جلسه توجيهي با دانشجويان جديدالورود در دانشكده ها 
 .در دانشكده پزشكي) گروه هاي آموزشي انگل، معارف اسالمي و عمومي (هاي آموزشي گروه جلسه اختصاصي با برگزاري 
 .به اتمام رسيدن برنامه مقدماتي طراحي ادغام دوره آموزشي فيزيو پاتولوژي در شهريور ماه سال جاري  
 جهت كليه گروههاي آموزشي دانشكده ها...) و ويدئو پروژكتور -LCD -كامپيوتر(خريد تجهيزات  

 زديد از گروه هاي آموزشي باليني و شركت در برنامه هاي اموزشي آن گروه ها با 
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 .باز نگري بر نامه هاي آموزشي علوم پايه  
 .بر گزاري جلسات ماهيانه سر پرست و معا ونين دانشكده پزشكي در راستاي بررسي مشكالت و حل آن 
 برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با دانشجويان در دانشكده بهداشت 

 )مورد 15اصفهان -تهران:(اجراي بازديد هاي علمي براي دانشجويان به شهرهاي  
 .خريد از طريق خريد هاي ارزي جهت آزمايشگاه بهداشت حرفه اي  
 .برگزاري كالس هاي توجيهي براي دانشجويان جديدالورود  
 گروه آموزشي  16ارائه و هدايت برنامه آموزشي  

 تا سيس گروه اتاق عمل  

 ي و برنامه ريزي رشته كارشناسي ارشد پرستاري داخلي و جراحي راه انداز 

 .اردوي علمي آموزشي بازديد از بيمارستان سوانح و سوختگي شهرستان اصفهان براي دانشجويان كار شناسي پرستاري  
لـب تهـران بـراي    ارائه بر نامه دو هفته آموزشي پرستاري در بيماريهاي قلبي و مراقبت از جراحي قلـب بـاز در بيمارسـتان ق    

 .دانشجويان كارشناسي ارشد مراقبت هاي ويژه
 .شركت چهار نفر از اعضاي هيئت علمي در برنامه آموزشي پرستاري  سالمندي 
 .مساعدت براي ادامه تحصيل سه نفر از اعضاي هيئت علمي در دوره دكتري در دانشكده پرستاري ومامايي  
 .علمي و دانشجويان كارشناسي ارشد در دانشكده پرستاري وماماييزورنال كالب توسط اعضاي هيئت  17ارائه  
 طرح پژوهشي در شوراي پژوهشي  دردانشكده پرستاري ومامايي  7تصويب  

 .يك سمينار دانشجويي كشوري در دانشكده پرستاري وماماييو سمينار دانشجويي دانشگاهي  3برگزاري  
 مقاله در كنگره هاي خارج از كشور در دانشكده پرستاري ومامايي 4و مقاله در كنگره هاي داخل كشور 50ارائه بيش از  

مقاله در ژورنال هاي علمي پژوهشي فارسي زبان توسط 20و به زبان انگليسي  ISI)( مقاله در ژورنال هاي سطح اول 6نشر  
 .اعضاي هيئت علمي دانشكده پرستاري ومامايي 

  كارگاه آموزشي تفكر انتقادي در دانشكده پرستاري ومامايي همكاري با كانون داشنجويي تسنيم جهت بر گزاري 
 .شركت فعال دانشجويان دانشكده پرستاري ومامايي در تيمهاي ورزشي  ومساعدت دانشكده براي شركت در مسابقات  
 كسب رتبه كشوري در مسابقات قراني توسط دانشجويان دانشكده پرستاري ومامايي  

 .نشجويان  در دانشكده پرستاري  وماماييبرگزاري جشن فراغت از تحصيل دا 
 در دانشكده ها) روز پرستار، روز ماما و روز دانشجوو ميالدها(همكاري در بر گزاري مناسبت ها  

 راه اندازي سالن امتحانات در دانشكده پرستاري ومامايي 

 .اضافه نمودن فضاي آموزشي جهت كالس دانشجويان كارشناسي ارشد  
 با استفاده از دستگاه مارك خوان 89/88حان در نيمسال دوم امت 182تصحيح تعداد  

 وتحويل به اساتيد مربوطه 89/88تصحيح وآناليز سئواالت چهار گزينه اي نيمسال دوم  

  به روز كردن طرح درس هاي باليني توسط كليه گروه هاي باليني  
  لي از طرف كميته آموزش باليني برگزاري گزارش صبحگاهي توسط گروه هاي باليني بر اساس دستورالعمل ارسا 
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 بازديد از برنامه آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  

شركت تعدادي از اعضاء كميته آموزش باليني در برنامـه هـاي گـزارش صـبحگاهي و رانـدهاي  گـروه هـاي كودكـان ،          
  داخلي و جراحي جهت بررسي وضعيت آموزشي  

  روشهاي نوين ارزشيابي باليني و ) ژه اعضاء  هيئت علميوي(برگزاري كارگاه استدالل باليني  
  برگزاري جلسات با رياست محترم بيمارستان شهيد بهشتي جهت تعيين وضعيت درمانگاه و اصالح نقايص موجود  
  اقدام جهت بهبود آموزش درمانگاهي   
  برگزاري چندين جلسه با نمايندگان دانشكده ها جهت به روز كردن فرم هاي ارزشيابي اساتيد  
ادامه اصالحات الزم در مورد فرم هـاي ارزشـيابي بـاليني از ديـدگاه دانشـجويان بهداشـت، محـيط، علـوم آزمايشـگاهي،           

  پرستاري ، مامايي، پزشكي و پزشكي اجتماعي 
  رم افزار ارزشيابي اساتيد پيگيري هاي  الزم جهت ارتقاء ن 
ويرايش فرم ارزشيابي مهارت عملي اساتيد از ديدگاه دانشجويان  در رشته مامايي و ارسال آن دانشكده پرستاري و مامايي  

و ويرايش فرم ارزشيابي مهارت عملي اساتيد از ديدگاه دانشجويان رشته هوشبري و علوم آزمايشـگاهي و ارسـال آن بـه    
 يدانشكده پيراپزشك

  :برنامه ريزي كارگاهها جهت هيئت علمي به ترتيب اولويت 
  اصول نگارش طرح درس و اهداف آموزشي    
  تحليل آزمون هاي چند گزنيه اي و تشريحي   
  دانش پژوهي آموزشي   
  مهارت هاي ارتباطي   
  ارزشيابي كارگاهها  –اجرا  –طراحي   
  روش هاي تدريس   
  سنجي و ارسال آن به گرو ههاي آموزشي تهيه فرم نظر 
   فرم پزشكي 28 -ارزيابي فرم هاي نياز سنجي اعضاء هيئت علمي  
  هاي تقويتي زبان انگليسي ويژه اعضاء محترم هيئت علمي در قالب دوره هاي كوتاه مدت  برگزاري كالس 
  بررسي كتاب و منبع زبان عمومي دانشگاه در نيمسال گذشته  
Academic Medical Wriزمينه ن كارگاه زبان در سال جاري در برنامه ريزي اولي  ng Workshop(1)    
  برگزاري كالس هاي زبان براي دستياران تخصصي  
  %)100(عمومي براساس استانداردهاي ملي آموزش پزشكي عمومي  ارزيابي دروني برنامه آموزشي رشته پزشكي 
ارزيابي برنامه آموزشـي رشـته آنـاتومي  مقطـع كارشناسـي      –% ) 100( رشناسي ارشدارزيابي برنامه آموزشي رشته انگل شناسي مقطع كا 

ارزيـابي برنامـه آموزشـي رشـته     –% ) 50( ارزيابي برنامه آموزشي رشته ميكـروب شناسـي  مقطـع كارشناسـي ارشـد       –% ) 100( ارشد 
  %)100(عمل مقطع كارشناسي  ارزيابي برنامه آموزشي رشته اتاق - -% )50( بهداشت محيط  مقطع كارشناسي ارشد

  كارشناسي پيوسته بهداشت محيط ،علوم آزمايشگاهي ،راديولوژي ،مدارك پزشكي هاي شروع ارزيابي دروني گروه 
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  تكميل پروپوزال برنامه اتاق عمل  
  تكميل پرسشنامه اعتبار بخشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ارسال به وزارتخانه 
  تشكيل جلسه و تصميم گيري براي تداوم ارزيابي آزمون هاي چند گزينه اي گروههاي علوم پايه  
اي و تشريحي   گزينهتحليل آزمون هاي چند و  اعتباريابي آزمون هاي چندگزينه اي با آشنايي هايكارگاهبرنامه ريزي  

  ر نيمه دوم سال جاري د
  21/7/89برگزاري كارگاه تحليل آزمون ها مورخ   
  بيوشيمي از نظر شاخص هاي روان سنجي  -انگل شناسي  –بررسي آزمون هاي گروه هاي آناتومي  
  بررسي پرونده هاي ارتقاء دانش پژوهي تعدادي از اعضاي هيئت علمي و ارسال به وزارتخانه  
هاي سازي اسـتاندارد  و خون و گوارش قابل ارائه در دوره فيزيوپاتولوژي توسط كميته پياده اعالم مباحث جراحي و اطفال 

  ملي آموزش پزشكي عمومي
  و آشنايي با آن  ICMپيشنهاد بازديد از برنامه  
  اصفهان      ICMپيشنهاد  كمك از برنامه  
  . كارورز آموزش كارورزي را ارائه داده است29براي) ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد،شهريور(ماه  5كميته پزشكي جامعه نگر طي  

  :موضوعات آموزشي ارائه شده در كالسهاي بدو دوره هر ماه 
پزشكي، مرور شاخصهاي سالمتي، توجيه دوره، مفاهيم سالمت، پزشكي مبتني بر شواهد، كاربرد آمار در پزشكي، تشخيص بيماريها در 

توجيه فيلد، نظام شبكه سالمت و وظايف پزشك در آن، كنترل يك اپيدمي، آموزش سالمت، برنامه ريزي و انواع آن در نظام سالمت، 
هارتهاي شنيدن پزشكي، نظام مراقبت بيماريها و اپيدميولوژي بيماريهاي غير واگيردار، مهارتهاي مديريتي موثر، م كاربرد اپيدميولوژي در

  .واكسيناسيون فعال در مديريت، مراقبتهاي ناخوشيهاي اطفال و مراقبت كودك سالم، مراقبتهاي ادغام يافته مادران،
  :برنامه كار آموزي گروه پزشكي اجتماعي

  :در اين فيلد براي كارآموزان برنامه هايي به صورت زير تدوين شده است
توجيه دوره و مفاهيم سالمت،ذيج حياتي و پرونده ( اين كارگاه اول تا هفتم هر ماه با موضوعات:  phcكارگاه هاي  .1

اپيدميولوژي بيماريهاي -،آموزش سالمت، واكسيناسيون ،نظام مراقبت بيماريهاphcخانوار،مراقبتهاي كودك سالم و مانا،نظام 
اري، برنامه هاي سالمت ،بهداشت حرفه اي،تنظيم خانواده، مراقبت سالمندان، غيرواگيردار، ذيج حياتي و پرونده خانوار، مراقبتهاي بارد

  .مدرس  در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد 13توسط ) اپيدميولوژي بيماريهاي واگيردار
 عنوان،بيان مساله،اهداف و فرضيات متغير،گزارش(اين كارگاه هشتم تا دهم هر ماه با موضوعات: كارگاه پروپوزال نويسي .2

مدرس  ارائه  3توسط ) نهايي،مرور متون،روشهاي جمع آوري اطالعات،تجزيه و تحليل آماري، نمونه گيري و روش آن،انواع مطالعات
  .مي گردد

  .وكتبي گرفته مي شود OSCEدر پايان هر دوره از تمام مطالب آموزش داده شده و ارائه شده ازكارآموزان امتحان به صورت 
كالسها و دوره هاي آموزشهاي ارائه شده به كارآموزان، مورد نظرسنجي از آنها قرار گرفته است الزم به ذكر است تمام  

  .و ارزيابي نظرات به اساتيد و فيلد آموزشي ارائه گرديد تا اقدامات الزم براي برگزاري بهتر اين دوره انجام گيرد
كارگاه ها و سمينارهاي )پست تست -پره تست( اوراق –تصحيح مكانيزه آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم دانشجويان  

  آموزش مداوم و آزمون هاي ضيافت نور دانشگاه كاشان
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  بازبيني پرونده اعضاي هيات علمي،رفع نواقص تهيه فايل پشتيباني و تحويل پرونده هاي كاغذي به مديران گروهها 
  تشويقيصدور و محاسبه كارنامه عملكرد اعضاي هيات علمي جهت اعطاي پايه  
  )ورود كد ملي كليه اعضاي هيات علمي با گزارش كارگزيني( به روز نمودن مشخصات فردي اعضاي هيات علمي  
  شركت در آزمون دكترا و  ارائه به مراجع مختلف علمي جهت هيات عملكرد اعضاي مورد گزارش كامل 26صدور بيش از  
  ارسال فرمهاي پايه ساليانه 
پايه ساليانه و طرح موارد متعدد از قبيل طراحي و راه اندازي و واحد معادل فعاليت هاي بازنگري دستورالعمل اعطاي  

 مختلف اعضاي هيات علمي در شوراي آموزشي

 اعمال نمره پژوهشي جهت صدور پايه ساليانه با همكاري معاونت محترم پژوهشي طبق دستورالعمل 

 تايمكارنامه عملكرد اعضاي هيات علمي فول 94صدور و محاسبه  

  
  :به شرح زير مي باشد 89ماهه اول  9ثبت شده در برنامه بانك اطالعات طي  dataتعداد 

 

 تحصيلي با حضور روانشناسبرگزاري جلسات هسته پيشرفت  

برگزاري كالس و جلسات منظم براي ارتقاء دانش اساتيد درزمينه مشاوره و راهنمايي و طرح مسائل آموزشي و بحث و  
 تبادل نظر پيرامون آنها 

 برگزاري كالس زبان انگليسي براي اعضاء هيئت علمي در دانشكده پيراپزشكي 

جلسه اختصاصي با نمايندگان  2ان با حضور رياست و معاونت آموزشي و برگزاري دو جلسه عمومي با كليه دانشجوي 
دانشجويان با حضور رياست و معاونت آموزشي و يك جلسه با دبير شوراي صنفي دانشجويان جهت بررسي مشكالت 

 آموزشي آنان 

 برگزاري سمينار خانواده براي آشنا نمودن والدين با مشكالت دانشجويان 

 فاع مقدس و برگزاري همزمان نمايشگاه كتاب  در دانشكده بهداشت وپيراپزشكيگراميداشت سالگرد د 

 تعداد  عنوان فعاليتتعداد عنوان فعاليت
  تدريس

  نگارش آثار علمي
  طراحي و راه اندازي فعاليتها

  طرح پژوهشي
  نامه دانشجويي هدايت پايان

  ...سخنراني در كارگاهها و سمينارهاو
 علمي همايشها، سمينارها و كارگاههاعضوكميته 

1369
8 

17 
64 

166 
442 
41 

  ارتقاء دانش فردي
  استاد راهنماي دانشجويي

  مقاله و خالصه مقاله
  عملكرد آموزش باليني

  فعاليتهاي جانبي آموزشي و پژوهشي
 فعاليتهاي اجرايي

491 
312 
662 
945 

1416 
231 

 6164 جمع كل
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به همايش كشوري  88راه يافتن فرآيند ارتقاء برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مدارك پزشكي ورودي  
 شهيد مطهري 

 ويژه دانشجويان كارشناسي مدارك پزشكي  SPSSبرگزاري كارگاه  

 دانشگاه  89-90تدريس كارگاه اصول مستندسازي دستياران جديدالورود  

  89تدريس در كارگاه بازآموزي ويژه پرسنل مدارك پزشكي استان مركزي در سال  
 89برنامه ريزي تدريس كارگاه بازآموزي ويژه پرسنل مدارك پزشكي تأمين اجتماعي در سال  

مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و رشته فن آوري اطالعات سالمت با تنظيم و به روزرساني برنامه ريزي هاي درسي  
واحد درس اطالع رساني پزشكي در برنامه ريزي درسي مقطع كارشناسي ارشد در  1توجه به نياز دانشجويان و گنجاندن 

 همين راستا 

 ارآموزي مدارك پزشكي ك خريداري كتب و تجهيزات آموزشي مورد نياز كارآموزان مدارك پزشكي و تجهيز فيلدهاي 

 اقدام براي تغيير نام گروه مدارك پزشكي به مديريت اطالعات بهداشتي درماني  

جلسه ژورنال كالب با حضور دانشجويان كارشناسي ارشد مدارك پزشكي و اساتيد اين گروه آموزشي در  4برگزاري  
 گروه مدارك پزشكي 

 نطيم پايان نامه كارشناسي ارشد مدارك پزشكي تنظيم فرمت پروپوزال پايان نامه و دستورالعمل ت  

برنامه ريزي و اجراي تغيير شيوه تدريس درس روش تحقيق دانشجويان كارشناسي مدارك پزشكي به نحوي كه   
 دانشجويان بتوانند در پايان ترم سوم كار پژوهشي تمام شده را به گروه تحويل دهند        

ي داخل تراشه با همكاري دانشجويان هوشبري و ارائه آن در جشنواره شهيد طراحي مولتي مدياي آموزشي لوله گذار 
  89مطهري سال 

همكاري با دانشجويان هوشبري در جهت راه اندزي وب سايت دانشجويان هوشبري دانشگاه علوم پزشكي كاشان به  
  عنوان اولين وب سايت دانشجوئي در دانشگاه و همكاري در تهيه اطالعات علمي آن 

مانكن پيشرفته احيا با قابليت شوك دادن و , تجهيزات مورد نياز پراتيك گروه هوشبري منجمله دستگاه الكتروشوك تهيه  
  ....تزريق دارو و انجام تراكئوستومي و 

  هاي خوني ريزي بازديد دانشجويان هوشبري از مركز انتقال خون كاشان جهت آشنائي با فرايند توليد و تهيه فراورده برنامه 
  ترويج روش تدريس تعاملي در گروه  
  برگزاري نشست هاي دوره اي با دانشجويان جهت آشنائي با مشكالت تحصيلي و آموزشي آنان   
  برگزاري جلسات مكرر گروهي و انفرادي مشاوره دانشجوئي توسط اساتيد مشاور گروه  
هر كارآموزي و نظارت در جهت ارتقاء كيفيت فرايند كارآموزي بيهوشي از طريق مشخص كردن اهداف آموزشي  

 دستيابي به اهداف فوق
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برگزاري جلسات هماهنگي با مدرسين گروههاي خارج از دانشكده به منظور آشنائي آنها با نيازهاي تخصصي دانشجويان  
  هوشبري و ترغيب آنان به ارائه طرح درس و رفع مشكالت آموزشي دانشجويان

  و بيمار ويژه كارورزان پزشكي تدريس در كارگاههاي مهارت ارتباط پزشك  
  تدريس در كارگاه مقدماتي روش تدريس ويژه اعضاي هيئت علمي  
  تربيت دانشجوي هميار درگروه هوشبري دانشكده پيراپزشكي    
  برگزاري اولين المپياد جامع علمي راديولوژي 
     برگزاري سمينار علمي گروه هاي كارآموزي راديولوژي  

 روز راديولوژي جهت بزرگداشت وتقدير از كارمندان ودانشجويان نمونه راديولوژي برگزاري ساليانه مراسم 

  اخذ مجوز كنترل كيفي دستگاههاي تصويربرداري تشخيصي توسط گروه از مركز حفاظت در برابر اشعه كشور 
  نفر از اعضاي هيئت علمي گروه 3اخذ گواهينامه كنترل كيفي توسط   
ه جهت حضور روانشناس در موقع برگزاري امتحانات براي كمك به دانشجويان  جهت هماهنگي با واحد مشاوره دانشكد 

  كاهش اضطراب دانشجويان 
طراحي و تحويل فرم ارزيابي آزمون به دانشجويان حين اجراي امتحانات جهت دريافت نظرات آنان در مورد شرايط  

  فيزيكي و اجرائي امتحانات و نحوه طراحي سئواالت آزمون 
مهارت  -20/8/89و 4/8/89و  22/7/89هاي  حل مسئله  در تاريخ:  احد امور كارگاهها دانشكده پيراپزشكيعملكرد و 

آشنايي با كتابخانه و نرم افزار پارس آذرخش در تاريخ هاي  -26/7/89و 25/7/89ارتباط بين فردي در تاريخ هاي 
 25/8/89و  18/8/89و  10/8/89و   89/ 3/8هاي  مهارت ابراز وجود در تاريخ  -13/8/89و  6/8/89و29/7/89
كارگاه درتاريخ  ‐24/8/89Endnoteو 23/8/89و 17/8/89هاي  روشهاي مطالعه در تاريخ -11/9/89و 25/9/89و

22/8/89- Spss15  12/8/89كارگاه  در تاريخ  
  )پزشكي و بهداشت  مدارك(  88-89در نيمه دوم )  XPو  ITمباني، ( برگزاري كارگاه آموزشي مهارت هاي سه گانه  
 ) 89خرداد ( براي مدارك پزشكي در دو روز  PPTبرگزاري كارگاه  

 89بهار  برگزاري كالس زبان در دو گروه براي همه رشته ها در 

 برگزاري كارگاه كار با حيوانات آزمايشگاهي  

 برگزاري كالس زبان مقدماتي  

 براي دانشجويان مدارك پزشكي END NOTEبرگزاري كارگاه  

 براي دانشجويان علوم آزمايشگاهي PCRگزاري كارگاه بر 

  )در دانشكده پيراپزشكي ( فرهنگي پيرامون  –انتشار مجله علمي  
  )مجله اختصاصي دانشجويان مديريت اطالعات سالمت ( فرهنگي سهيم  –انتشار دو شماره از مجله علمي  
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  )ويژه دانشجويان راديولوژي(فرهنگي پرتو  –انتشار دو شماره از نشريه علمي  
برگزاري جلسه معرفي رشته فناوري اطالعات سالمت  و آينده پيش روي اين دانش آموختگان با همكاري گروه مدارك  

  پزشكي وتهيه پمفلت معرفي رشته فناوري اطالعات سالمت 
  برگزاري مراسم گراميداشت روز فناوري اطالعات سالمت  
  علمي بين دانشجويان دانشكده پيراپزشكي با هدف معرفي رشته فناوري اطالعات سالمت، هوشبري، راديولوژي مسابقه برگزاري 
  برگزاري جشن دانش آموختگي دانشجويان رشته مدارك پزشكي  
  با همكاري و هماهنگي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده  Endnoteبرگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزار  
   ICDLري كارگاههاي آموزشي و كالسهاي دوره اي آموزش مهارتهاي برگزا 
  برگزاري همايش آشنايي با عوارض سوء مصرف  مواد مخدر با همكاري و هماهنگي معاونت بهداشتي دانشگاه  
  )به صورت عملي ( برگزاري نمايشگاه آشنايي با رشته هوشبري و آموزش روشهاي احيا 
  با همكاري گروه ميكروبشناسي دانشكده پيراپزشكي PCRبرگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با تكنيكهاي  
  بازديد از آزمايشگاههاي انيستيتوپاستور با همكاري گروه علوم آزمايشگاهي  
  "سالروز كشف اشعه ايكس  ") آبان ماه  17( برگزاري همايش روز راديولوژي  
  قيقاتي سازمان انرژي اتمي تهران و بخش راديوايزوتوپ آن مركز برگزاري بازديد از راكتور تح 
  همكاري با انجمن پرتونگاران شمال غرب استان اصفهان با تشكيل جلسات هماهنگي و همكاري در چاپ  
  ) مجله انجمن علمي پرتونگاري ايران ( خبرنامه مجله پرتونگار  
و  شيوه ) پارس آذرخش(و آشنايي با نرم افزار  كتابخانه  www.inlm.orgبرگزاري كارگاه آشنايي با كتابخانه ديجيتال 

search ويژه دانشجويان جديدالورود)بخش كتابخانه(و همچنين از طريق سايت دانشگاه كتابها از طريق اين نرم افزار 
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  :تشويق دانشجويان ممتاز -14-5-1
در سالن آمفي تئـاتر دانشـگاه   1332آذر سال  16آذر و گراميدشت ياد شهداي دانشجوي  16مراسم روز دانشجودر آستانه  

  .علوم پزشكي كاشان طي مراسمي برگزار شد
 -برتـرين قرآنـي و ورزشـي    -تحصيالت تكميلي -ها هاي تحصيلي مختلف دانشكده به دانشجويان برتر اول تا سوم در رشته 

  .جوايز و لوح تقدير اهدا گرديد
 :ستاد استقبال از دانشجويان جديدالورود -14-5-2

  شهريور ماه در دانشكده پيراپزشكي و بهداشت 31لغايت  27برگزاري ستاد استقبال از دانشجويان جديدالورود طي روزهاي  
در آمفي تئاتر برگزار شد كه 5/7/89برپايي جشن ويژه دانشجويان جديدالورود در دانشكده بهداشت در تاريخ  

شوراي  -هاي علمي معرفي كانون(پمفلت -لوح فشرده واليت -كتاب مهارت زندگي: ويژه شاملهاي  بسته
  .به دانشجويان اهداء گرديد) كتابخانه ديجيتال -صنفي

با هدف ارتقاء سطح آگاهي دانشجويان بدو ورود به  13/7/89كارگاه آموزشي قوانين و مقررات آموزشي مورخ  
اينترنت و آشنايي با   Serachكارگاه . هاي آموزشي تشكيل شد نامه آئيندانشگاه جهت آشنايي با ضوابط و 

 .برگزارشد 27/7/89و  10/7/89افزار كتابخانه مورخ  نرم
  :توسعه نقش اساتيد راهنما -14-5-3

هماهنگي با واحد مشاوره دانشكده پيراپزشكي جهت حضور روانشناس در موقع برگزاري امتحانات براي كمك  
  جهت كاهش اضطراب دانشجويان به دانشجويان

ارزيابي فعاليت اساتيد محترم مشاوردانشكده بر اساس سازگار موجود و تحويل كارنامه نتايج به سرپرست  
  دانشكده به منظور ارائه باز خورد به اساتيد مشاور در بانك اطالعات

وره آموزش مهارتهاي ورود به با نام دو د 1389ارائه فرايند برتر دانشگاهي به جشنواره كشوري شهيد مطهري  
  دانشگاه ويژه دانشجويان جديدالورود

  آموزشي در همايشهاي كشوري مربوط به فرآيند اجرا شده –مقاله روانشناختي  8همكاري در ارائه  
هاي  جلسه آموزشي در ارتباط با شرح وظايف استاد مشاور و ارائه گزارش از وضعيت مشاوره 15برگزاري  

  اتيد مشاور دانشجويي توسط اس
  پذير جلسه هسته پيشرفت تحصيلي ويژه دانشجويان آسيب 4همكاري و برگزاري  
پمفلت آموزشي ويژه اساتيد به منظور مطالعه و استفاده در جلسات گروهي مشاوره تحصيلي با  5تهيه و توزيع  

  . دانشجويان تحت راهنمايي
دعوت و بكارگيري اساتيد مشاور مدعو از دانشكده پزشكي به منظور مشاوره در گروههاي آموزشي علوم  

  ) و ارائه فولدر راهنما (آزمايشگاهي و راديولوژي 
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 نظر سنجي از دانشجويان در خصوص عملكرد استاد مشاور در هر نيمسال  

  به روز رساني وب سايت دانشكده در بخش اساتيد مشاور  
 استفاده از دانشجوي هميار استاد مشاور ترويج 

همكاري در مراسم استقبال از دانشجويان جديدالورود در بخش آموزش دانشجوي هميار به منظور معرفي گروه  
نام شده و ارزيابي تاثير آن در  آموزشي، رشته تحصيلي و فيلد آموزشي و استاد مشاور به دانشجوي تازه ثبت

 ايجاد انگيزه تحصيلي

چگونه از روابط ( پمفلت آموزشي به دانشجويان جديدالورود و برگزاري مسابقه و اهداء جوايز در مسابقه  ارائه 
 )بهتر با استاد بهرمند شويم

 .همكاري با دفتر مشاوره دانشكده در برگزاري كنفرانس هاي آموزشي ماهيانه در دانشكده 

  "رود به دانشگاه مهارتهاي و "همكاري با مدير علمي و اجرايي دوره آموزشي  

   89نظارت علمي جهت اجراي سمينار خانواده و دانشگاه در ارديبهشت  
  نظارت علمي سمينار اعتياد ويژه دانشجويان بيهوشي  
اجراي كارگاههاي مهارتهاي زنـدگي بـا عنـاوين ، كارگاههـاي مهارتهـاي ارتبـاط، ابـراز وجـود، حـل مسـئله و            

  و دانشجويان ورودي قبل 89ريزي موفق براي دانشجويان جديدالورود  گيري و روشهاي مطالعه و برنامه تصميم
 500ماهنامه پيام مشاور و معرفي از طريق تابلوي مشاور و همچنين ارائه بيش از  300دراختيار گذاردن بيش از  

   پيامك مشاور از طريق تابلوي پيامك و تعامل فعال از طريق تابلوي مشاوري تحصيلي با دانشجويان
ت متعدد مشاورين با اساتيد مشاور جهت بررسي وضعيت روحي رواني دانشجويان و همفكري و تبادل نظر جلسا 

  در زمينه مساعدت به آنها 
 شركت مشاورين در جلسات هسته پيشرفت تحصيلي به جهت تصميم گيري در مورد وضعيت تحصيلي 

   دانشجويان داراي افت تحصيلي
ه دانشجويان دانشكده بهداشت و پييراپزشكي با موضوع خودباوري و اجراي جلسات آموزشي عمومي براي كلي 

  موفقيت تحصيلي و نوسانات خلقي و غلبه بر آنها 
اجراي جدول اجراي كارگاههاي نيمسال اول سال تحصيلي به خانواده جهت اطالع رساني به همراه بروشورهاي  

  فصل امتحانات
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  :استعدادهاي درخشاناقدامات انجام شده جهت دانشجويان  -14-5-4
  انجام فعاليت ها در خصوص المپياد 

  مديريت نظام سالمت  -3علوم پايه  -2 علوم باليني -1هاي  انتخاب و صدور ابالغ  سرپرست حيطه -
  اعزام سرپرست هر حيطه به كالس هاي آموزشي توجيهي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز  -
  ثبت نام دانشجويان مشمول المپياد دادن فراخوان و اطالعيه به دانشكده ها جهت  -
  برگزاري  كارگاه هاي علمي جهت دانشجويان مشمول هر حيطه هاي المپياد  -
  برگزاري آزمون درون دانشگاهي جهت دانشجويان متقاضي شركت  در المپياد  -
  انتخاب نفرات برتر و برگزاري كارگاه براي آنها   -
  ، خرداد و تير  برگزاري كالس هاي آموزشي  در ماههاي ارديبهشت -
  معرفي نفرات برتر به دبير خانه دومين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور  -
لغايت  7/5/89نفر از دانشجويان حائز رتبه هاي برتر به همراه سرپرستان هر سه حيطه  و كارشناسان مركز  از تاريخ   9شركت  -

  شيراز در المپياد كشوري دانشگاه علوم پزشكي  14/5/89
  :نتايج آزمون المپياد كشوري 

  .دانشگاه علوم پزشكي  دانشجويان اين دانشگاه رتبه هاي زير را كسب نمودند  44در بين 
  انفرادي   8گروهي و  11كسب رتبه :  حيطه علوم باليني -
  انفرادي   11گروهي و  19كسب رتبه :  حيطه علوم پايه  -
  گروهي  21كسب رتبه :  حيطه مديريت نظام سالمت -

  فعاليت ها ي انجام شده جهت ثبت نام از دانشجويان داراي شرايط استفاده از آئين نامه ورود بدون آزمون به مقاطع باالتر  
رود بدون آزمون به مقاطع دادن فراخوان و اطالعيه به دانشكده ها جهت ثبت نام از دانشجويان داراي شرايط استفاده از آئين نامه و 

  باالتر  
  تشكيل جلسات بررسي پرونده هاي ارسالي به معاونت وبررسي پرونده ها طبق آئين نامه ها  
  معرفي دانشجويان به مركز سنجش و دانشگاه هاي علوم پزشكي درخواست شده از طرف دانشجو    
  ن در برنامه نرم افزار سايت سنجش آموزش پزشكي وارد كردن  اطالعات دانشجويان مشمول آئين نامه ورود بدون آزمو 

  هاي حيطه مديريت عناوين كارگاه 
  عدالت در نظام سالمت  -1
 كارگاه مديريت جامع كيفيت -2

 FOCUS POCAكارگاه -3

 كارگاه آشنايي با ساختار نظام سالمت -4

 كارگاه نظام هاي پرداخت -5

 كارگاه ابزارهاي بهبود و مستمر كيفيت -6

 گاه روش هاي تصميم گيري گروهي كار-7

 كارگاه عدالت از ديدگاه اسالم -8

  كارگاه خالقيت و نوآوري  -9
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 :معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه -14-6

  :دفتر معاونت -14-6-1
  جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون دانشجويي فرهنگي و دانشجويان 7برگزاري  -
  دانشجويي فرهنگي وزارت متبوع و دانشجويان در هفته خوابگاه هابرگزاري نشست با حضور معاون  -
جلسه شامل جلسات كميتـه هـا و شـوراهاي دانشـجويي و فرهنگـي ،       166شركت و حضور معاون دانشجويي فرهنگي در  -

  ...جلسات هيئت رئيسه دانشگاه و 
  مديريت امور دانشجويي -14-6-2

   هياداره تغذ* 
  س غذاپر 282848 عيطبخ و توز -  
  ها و سمينارهاي دانشگاه  شيشركت كنندگان در هماو  شهياند افتيشركت كننده در طرح ض انياز دانشجو ييرايپذ -  
عدد صندلي، دو خط سلف و ارتقا سيستم  720خريداري انجام عمليات تكميلي سلف سرويس مركزي دانشگاه با  -   

  اتوماسيون تغذيه و ساير موارد مورد نياز
  امور خوابگاهها اداره* 

    شهياند در خوابگاه متر مربع  160تجهيزات و امكانات مناسب با زيربناي  باسالن مطالعه  يراه انداز -  
  هنفر 250خوابگاه  يكلنگ زن -  
  مترمربع  24بعنوان سالن مطالعه در خوابگاه الغدير به مساحت  يك دستگاه كانكس نصبتجهيز و  ،تهيه  -  
  متر 4700به طول  شهيو اند يخوابگاه امام عل ياتاق ها LANشبكه نصب و راه اندازي  -  
يك دستگاه لباسشويي پيشرفته با ظرفيت ، وتريدستگاه كامپ 12، يآب صنعت هيدستگاه تصف 3ي نصب و راه انداز د،يخر -  

  ها جهت خوابگاه يتريل 20عدد سماور  7 و كيلوگرم 20
و تجهيـز   ينـ يب شيپـ  نيو همچنـ  انيدانشـجو  بـراي تمـامي  حوادث  مهيبو عقد قرارداد ها  ساختمان خوابگاهبيمه نمودن   -      
  ها خوابگاه هيدر كل قيحر و اطفاء اعالن ستميس

  شهيواند يدر خوابگاه امام عل ومينيبا آلوم يچوب يدرب ها ضيتعو -  
  خوابگاه تقاضاي اسكان در  ينترنتينام ا منظور ثبتاجراي سيستم الكترونيكي به اوليه  يريگيوپ يبررس -      

  در ايام تعطيالت ابتداي سال و الزهرا شهيدر خوابگاه اند ينوروز همانيم 200اسكان  -  
  : خوابگاه انديشه) الف
   ياضطرار يپله هاو راه اندازي نصب  -     
  سراميك هاي كف سرويس هاي بهداشتي و سقف كاذبو اصالح  ضيتعو  -     
   مترمربع 700گام پشت بام خوابگاه  به مساحت زويا  -    
  متر 1000تعويض كامل شبكه آب و فاضالب خوابگاه به طول   -    
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  پارك مجاور خوابگاهفضاي سبز و  2فاز  يراه انداز -   
  :امام علي خوابگاه )ب

  ،با اعتبار هشتاد ميليون ريال تيدرب سكور 6خريد و نصب  -  
  دانشگاهخانه مركزي  هيبه تصف يفاضالب خوابگاه امام عل ستميس نمودن وصل  -       
  نصب مشعل دو گانه سوز جهت موتور خانه خوابگاه   -      
  پارك خوابگاه  فضاي سبز و آسانسور ، يراه انداز  -      
  كليه فضاهاي عمومي و رنگ آميزي اجراي سقف كاذب   -      
  :الزهرا خوابگاه )ج

  خوابگاه  يشيوسرما يشيگرما ستميبهبود س به منظورفرسوده  يفنكوئل ها ضيتعو -  
  متر 400 طولبه   فرسوده آب سرد و گرم يلوله ها ضيتعو -  
  اتاق ها يو  درب هاي تورها پرده  تعويض -       

  
  دانشگاه  يبدن تياداره ترب -14-6-3

در رشته تكواندو و چهار مدال طـال   ينائب قهرمان مقام در كرمانشاه وكسب انيدانشجو يورزشفرهنگي  اديشركت در المپ -  
  نقره در شطرنج   كيو برنز در رشته شنا و 

معـاون محتـرم دانشـجويي فرهنگـي     ( يتركستاندكتر سركار خانم  با كلنگ زنيچمن  نيزم انيتماشاچ گاهيجا آغاز احداث -
درصد پروژه در قسمت هاي اسـكلت، رخـتكن، سـكو و سـرويس      90كنوندر ارديبهشت ماه سال جاري كه تا) وزارت متبوع

  .انجام شده استبهداشتي  يها
  ي بهداشت سيبا امكانات جانبي مانند رختكن و سرو يرزم يو افتتاح سالن ورزشها ليتكم -
  راه اندازي ورزش مفرح اسب سواري  -
   يدنب تيسالن دارت در طبقه دوم ساختمان ترب يراه اندازتاسيس و  -
  يبدن تيترباطراف محوطه  يساز بايزو  ورزش تيراندازي با تير و كمان افتتاح -
  و آماده نمودن مكان مناسب جهت استفاده نمودن از آنها دختر انيدانشجو يهفت دستگاه دوچرخه برا ديخر - 

و فعـال بـودن   خـواهران و بـرادران    ژهيـ شش دوره كالس آموزش شنا و يبرگزار ،در استخر  يسانس آب درمان يراه انداز -
  استخر دانشگاه در تمام سال به جز ايام ماه مبارك رمضان

و  ونيبه صـدور كـارت اتوماسـ    اتوماسيون پذيرش استخر با ثبت نام و اخذ مدارك مربوط سيستم پيگيري جهت راه اندازي - 
   خريد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري آن

  و شنا الييفوتبال، فوتسال، وال ك،يمناستيژ ت،ياسك يدر رشته ها كنانفرزندان كاربراي  يانتابست يكالسها يبرگزار - 
و  يو طنـاب كشـ   نهي، پرس سـ  تراك فتيفوتسال ، ل يبه مناسبت هفته خوابگاه ها در رشته ها ييمسابقات دانشحو يبرگزار -

  )جام خوابگاهها ( انيمسابقات فوتسال دانشجو يبرگزار
   شهياند افتيشركت كننده در طرح ض انيجهت دانشجو يورزش يبرنامه ها يبرگزار -
  استخرآب  ضيتعو و خشك يسونا يسقف استخر ، رنگ كار راتيتعم اجراي -
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  هت ورزشهاي گروهي و انفراديجويژه ورزش بانوان فضاي  تاسيس -
  دانشجويان  يياداره مشاوره و راهنما  -14-6-4

  )مورد207(فردي روزانه دانشجويان هاي پذيرش و انجام مشاوره -
و  يكـار  اهمـال  يروانشناسـ ، پـرورش آن  يراههـا  و تيـ كارگـاه خالق  ي،مقابله با خلق منف يآموزش هاي كارگاه يبرگزار -

   انيدانشجو ژهيمقابله با اضطراب امتحان و يكالس آموزش
بـه   ياجتمـاع  يروانـ  يهـا  بيموضوع خوابگاه و آسمقاله در قالب مسابقه با  فراخواني و آموزش يپمفلت ها عيو توز انتشار -

  ها نيبه برتر زيمناسبت هفته خوابگاهها و اهداء جوا
  )مورد 27( يمشروط انيدانشجو يو مشاوره فرد انيدانشجو يليافت تحص يو انجام طرح درمان چند بعد يريگيپ -
  ريپذ بيآس ياندانشجو يمددكارو انجام خدمات ) سه جلسه (يروانشناخت تهيكم يجلسه كارشناس ليتشك -
  خوابگاهها يناظمه ها يبرا يارتباط يمهارتها يكالس آموزش يبرگزار - 

   دالوروديجد انيدانشجونفر از  354براي  يو روان يجسم يو انجام كامل سالمت سنج يزيبرنامه ر  -
چـون تعامـل خـانواده     يبـا موضـوعات  ) نفـر 148به تعـداد  (دالوروديجد انيدانشجو نيوالد ژهيو يهيكالس توج15 يبرگزار  -

  ...با دانشگاه و  نيوالد ييدانشجو،آشنا يدر سازگار نينقش والد ودانشگاه،
 

  اداره رفاه دانشجويان  -14-6-5
 توضيحات)ريال( مبلغ تعداد نوع تسهيالترديف   

نفر 1091 وام تحصيلي1 ريال 438780000   
ريال 1658850000نفر مجرد 971  
ريال 309930000نفر متأهل  120  

نفر 176 وام مسكن2 ريال 234500000   
ريال 68000000نفر مجرد به مبلغ  102  

ريال 166500000نفر متأهل به مبلغ  74  

نفر 22 وام وديعه مسكن3 ريال 437500000   
ريال 325000000نفر مقاطع تكميلي به مبلغ  13
ريال 112500000نفر مقاطع عادي به مبلغ  9  

نفر 417 وام ضروري4 ريال 550551000   
ريال 406550000نفر ضروري عادي به مبلغ  369

ريال129000000نفر حج عمره به مبلغ  43  
ريال 15.000.000نفر رتبه علوم پايه و كارورزي به مبلغ  5  

5
 وام شهريه شبانه

)2تبصره (  
نفر 270 ريال 608.972.380   

  نفر  214صدور دفترچه بيمه خدمات درماني براي -
نفـر   32نفر دكتراي عمـومي،   81نفر تخصص،  34(دانشجو  610و تشكيل پرونده جمعاً به تعداد  1389ثبت نام از دانشجويان ورودي  -

  )نفر كارشناسي پيوسته 338نفر كارشناسي ناپيوسته ،  133كارشناسي ارشد ، 
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  معاونتامور عمومي  -14-6-6
  با حضوردانشجويان ، اساتيد و مسئولين واحدهاي دانشگاههفته خوابگاهها جشن گراميداشت جشن روز دانشجو و  برگزاري -
در آبان ماه با حضور پرشور دانشجويان  انتخابات شوراهاي صنفي دانشجويان دانشكده ها و خوابگاهاي دانشگاه برگزاري -
  دانشجويان خوابگاهها و دانشكده ها و شوراي صنفي مركزيجديد شوراهاي صنفي ار شروع به كو ) راي1000آرا ماخوذه (
پرداخـت  پيگيـري جهـت   واحد دانشگاه و  23دانشجو به  180نام از دانشجويان متقاضي انجام كار دانشجويي و معرفي  ثبت -

  حق الزحمه آنها 
كـه  به نحـوي  اونت و قرار دادن آنها در وب سايت معاونت خبر، اطالعيه و گزارش از اقدامات مع 200و تنظيم بيش از  تهيه -

  .سه سايت برتر دانشگاه معرفي گرديدبه عنوان وب سايت حوزه معاونت دانشجويي در ارزيابي ساالنه 
  

  مديريت فرهنگي  -14-6-7
برنامـه هـاي شـاد    با همكاري امور بـانوان دانشـگاه و اجـراي    ) ره(و امام خميني ) س(برگزاري جشن ميالد حضرت زهرا  -  

  متنوع همراه با اهداي جوايز نفيس و ارزنده
و مقام اول ، شركت فعال در دومين جشنواره فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور وكسب مقام اول بخش پژوهشي -  

اف بخش هنري، مقام سوم نشريات سياسي، مقام سوم بخش معارف و شركت فعال در همايش حجاب و عفسوم و چهارم در 
  در دانشگاه هاي علوم پزشكي ياسوج و شهيد بهشتي تهران

جزء قرآن كريم در بيست و پنجمين جشـنواره ملـي مسـابقات قـرآن كـريم دانشـگاه هـاي         20كسب مقام چهارم در رشته حفظ  -  
  كشور 

  تفريحي خزرآباد ساري  - نفر از دانشجويان به اردوي فرهنگي 180اعزام بيش از  -  
با حضـور بـيش از    با برگزاري اعمال ام داوود و 89در تير ماه  براي نخستين بار در دانشگاه م معنوي اعتكافبرپايي مراس -  

  اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان دانشگاه هاي كاشان و آران وبيدگل   ازنفر  100
 معنـوي  مناطقاز  بازديد به منظور 89سال ي روزه راهيان نور در تعطيالت نوروز 5نفر از دانشجويان به اردوي  200اعزام  -  

   دفاع هشت ساله كشورمان و آشنايي با رشادتهاي جوانان ايراني در مقابله با متجاوزين به ميهن اسالمي
مشهد مقدس، قم، جمكران ،تهـران،  :شاملاستان  در داخل و خارجزيارتي  و اردوي فرهنگي، سياحتي 75برپايي بيش از  -  

  ... ابيانه، مرق، نشلج، قمصر، قلعه مرنجاب، برزك و نطنز و  -عباساصفهان، آقا علي 
روسـتاهاي آرنجـن و   (كمـك بـه منـاطق محـروم      و نفر از دانشجويان دانشگاه در اردوي طـرح هجـرت   50حضور فعال  -  

كسب مقام برتر  كه دانشگاه موفق بهو انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي، تبليغي، آموزشي، پزشكي در اين روستاها ) وركان
  .گرديد اردوهاي جهادي در سطح استان

   با حضور مردم ،مسئولين و دانشجويان برگزاري دومين مراسم سالگرد شهداي گمنام دانشگاه -  
برگزاري جشن معارفه دانشـجويان   همراه بافرهنگي   هاي برپايي مراسم استقبال از دانشجويان جديدالورود و اهداي بسته -  

  بدين منظورها  جديدالورود و فضاسازي فرهنگي دانشگاه و خوابگاه
  هاي فرهنگي و توزيع در سطح دانشگاه جهت بهرمندي در فعاليت" جالبيب"تهيه بسته فرهنگي حجاب و عفاف با عنوان  -  
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  كارگاه فرهنگي،سياسي،اجتماعي بصيرت ويژه فعاالن فرهنگي دانشگاه  دو دورهبرپايي  -  
هاي كشوري و  تهيه، تكثير و توزيع كتاب معرفي حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه جهت استفاده در جشنواره -  

  رساني به دانشجويان جديدالورود اطالع
  نفر از آنها براي اعزام به عمره 33و معرفي  ثبت نام و تكميل پرونده دانشجويان جهت اعزام به حج -  

  هاي مهدويت در آمفي تئاتر پرستاري به صورت هفتگي در مهر ماه برگزاري سلسله گفتمان  -        
  تئاتر مركزي دانشگاه االسالم و المسلمين قرائتي در آمفي برپايي جشن بزرگ عيد غدير با حضور حجت -       
نفـر از دانشـجويان و كاركنـان در     160لعاتي قلم مطهر با هدف مطالعه كتاب شهيد مطهري و حضور تشكيل گروه مطا -       

  اين طرح و اتمام مطالعه كتاب گفتار شيرين
  و روز ملي دختران در آمفي تئاتر پرستاري ) س(برپايي جشن ميالد حضرت معصومه   -       
هـاي علـوم   ¬يان و پانزدهمين جشنواره قرآني كاركنان و اسـاتيد دانشـگاه  فراخوان شانزدهمين جشنواره قرآني دانشجو -       

  ريزي ويژه جشنواره جلسه برنامه 3پزشكي كشور و تشكيل كميته قرآني دانشگاه و برگزاري 
       نفر  167هاي مختلف جشنواره در پايگاه اينترنتي وزارت بهداشت و شركت  كنندگان بخش انجام ثبت نام شركت -       

  نفر دانشجو 294هيئت علمي و كاركنان و          
  ها  پخش فيلم سينمايي، به صورت هفتگي در خوابگاه -      
   مهر و آذر ويژه فعاالن فرهنگي دانشگاه به ماه هاي هاي فرهنگي سياسي اجتماعي بصيرت در  برگزاري سلسله كارگاه  -      

  نفر  40تعداد         
  نفر از دانشجويان 130با شركت  در سطح دانشگاه روزانه دو صفحه البالغه خواني كل نهج بزرگ ترجمهاجراي طرح  -      
  دانشجويان و هيئت علمياعضاي هاي غرب و مهدويت ويژه كاركنان،  هاي سينما استراتژيك، سلسله گفتمان برپايي سلسله برنامه -       
   ديدار با خانواده شهدا به صورت هفتگي و عه، دعاي توسلهاي دعاي ندبه، نماز جم برپايي مراسم -      
  برگزاري مراسم دعاي عرفه در كربالي شهداي ايران شلمچه -      
  و مقام اول اساتيد و سوم كاركنان دانشگاه قرآني احراز مقام اول در زمينه شركت دانشجويان در شانزدهمين جشنواره  -      

  قرآني دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در پانزدهمين جشنواره        
  جلسه كرسي آزاد فكري 2برگزاري  -     
  برپايي گفتمان هاي مهدويت براي دانشجويان بصورت هفتگي -     
  برگزاري سلسله نشست هاي فرهنگ مهدوي با حضور اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه  -     

  
  :ستاد شاهد  -14-6-8

  دانشجويانو پيشنهاد به درخواست توجه ا بمسابقه و خريد كتاب  4برگزاري  -برگزاري اردوي مشهد -
 ،نفـر  30نفـر، هديـه ورود    10بـه  نفر از دانشجويان، كمـك شـهريه   100هماهنگي با بنياد شهيد در پرداخت كمك هزينه به  -

  نفر 39 به نفر و پيشرفت تحصيلي 18هديه ممتازين 
  )كالس 18(تقويت بنيه علمي و فوق برنامه  برگزاري كالس  -
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  جلسه 13تشكيل جلسات با اساتيد مشاور و دانشجويان به تفكيك هر دانشكده  -
  آنها...) و  انتقاليغيبت، مردودي، ( پيگيري مشكالت آموزشيو  نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر 110و اسكن اطالعات  ثبت -
آبان ماه در محل آمفـي تئـاتر پرسـتاري بـا حضـور       18جديدالورود شاهد و ايثارگران در روز برگزاري همايش دانشجويان  -

 اساتيد مسئولين

 
  :دانشگاه توسعه مديريت و منابع معاونت -14-7
  :توسعه و منابع انسانياهم اقدامات انجام شده  مديريت  -14-7-1

 برگزاري كميته دانشگاه به طور ماهانه  -1

 ات و برنامه ريزي منابع انساني به طور ماهانهبرگزاري كميته مطالع -2

 ارائه راهكارهاي مناسب در كميسيون تحول اداري به منظور ايجاد بستر الزم در ارتباط با مديريت توسعه  -3

برگزاري جلسات كميته اصلي و فرعي طبقه بندي مشاغل دانشگاه به منظور بررسي و تصويب گروه هاي اسـتحقاقي   -4
 مورد  1215عاً به تعداد و انتصاب كاركنان جم

 –الـف  /180496/4/2تبديل وضعيت استخدام كاركنـان از پيمـاني بـه  آزمايشـي رسـمي باسـتناد مصـوبات شـماره          -5
 24/4/89مورخ  20149/222سرپرست اداره كل منابع انساني و پشتيباني وزارت متبوع منضم به نامه شماره  17/5/89

وســعه مــديريت و ســرمايه انســاني رئــيس جمهــور و نامــه شــماره   دفتــر امــور نظامهــاي جبــران خــدمت معاونــت ت 
 معاونت تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران 14/2/89مورخ  779/820/53011

 تبديل وضعيت استخدام فرزندان معظم شهدا -6

 پيگيري الزم جهت اخذ مجوزهاي استخدامي مورد نياز دانشگاه  -7

 انساني از طريق وب سايت دانشگاه انجام مراحل اوليه جذب نيروي -8

 تهيه آمار و اطالعات پرسنل دانشگاه بر اساس نياز واحدهاي مختلف -9

    kپيگيري الزم در خصوص امور مربوط به پزشكان متخصص ضريب -10
انجام امور مربوط به پذيرش و صدور ابالغ و احكام مشمولين طرح نيـروي انسـاني و انجـام مراحـل صـدور گـواهي       -11
  ن طرح نيروي انساني پايا
  نفر از كاركنان مشمول بازنشستگي 85بررسي پرونده و صدور احكام بازنشستگي -12
  كاركنان و تعيين واجدين شرايط دريافت گروه هاي تشويقي و فوق العاده هاي برجستگي 88امور ارزشيابي سال -13
  طريق برنامه جامع ارزشيابي نظارت بر انجام كليه مراحل ارزشيابي واحدهاي تابعه دانشگاه از-14
  برگزاري جلسات رسيدگي به شكايات ارزشيابي كاركنان-15
  كاركنان و اعضاء هيأت علمي و نيروهاي طرحي  89صدور احكام سال -16
  نظارت بر صدور احكام واحدهاي تابعه دانشگاه از طريق برنامه جامع پرسنلي و رفع اشكاالت رابطين واحدها -17
  ات قانوني فراخوان جذب اعضاء هيأت علمي انجام مقدم -18
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پذيرش و جذب متقاضيان عضويت در كادر علمـي و درمـاني دانشـگاه بـه منظـور انجـام خـدمت نظـام وظيفـه و يـا           -19
  تعهدات قانوني

  و قرارداد كار معين 2ماده  3امور مربوط به نيروهاي مشمول قرارداد تبصره -20
  واده و ماما روستا شاغل در واحدهاي تابعه دانشگاهامور مربوط به نيروهاي پزشك خان -21
  شركت در جلسات ساماندهي نيروهاي درماني-22
برگزاري جلسات كميته نقل و انتقاالت دانشگاه جهت بررسي و تصـويب تقاضـاي انتقـال و مأموريـت كاركنـان بـه       -23

  دانشگاه و بالعكس
  اظهارنظر در مورد پيشنهادات واصله به كميتهشركت در جلسات شوراي پيشنهادات دانشگاه و بررسي و -24
  ارائه نظارت كارشناسي در خصوص پيشنهادات مربوط به حوزه مديريت توسعه-25
  تشكيل جلسات و ارائه راهكار مربوط به كميته جذب نيرو جهت تأمين نيازهاي ضروري دانشگاه -26
  ي مجوز به واحدهاي تحت پوشش دانشگاهتشكيل جلسات متعدد جهت بررسي سهميه هاي استخدامي و اختصاص-27
  تشكيل جلسات در خصوص انتخاب كارمندان نمونه پيشنهادي از واحدهاي تابعه-28
  بررسي شناسنامه هاي آموزش كاركنان كليه واحدهاي تابعه دانشگاه   -29
  نظارت بر صدور گواهي آموزش خدمت واحدهاي تابعه ازطريق برنامه جامع آموزش-30

  آموزش ضمن خدمت كاركنان  -14-7-2
 برگزاري كميته هاي اجرايي آموزش دانشگاه -1

 عنوان دوره آموزشي در كميته اجرايي250بررسي وتصويب بيش از  -2

 دوره هاي مصوب را در بر مي گيرد % 80بررسي واخذ اطالعات دوره هاي برگزار شده كه حدود  -3

  دوره آموزشي بهبود مديريت ويژه مديران 10برگزاري حداقل  -4

 براي اولين بار در دانشگاه  –برگزاري دوره هاي عمومي ويژه كليه پرسنل دانشگاه بصورت الكترونيكي و اينترنتي  -5

  تدوين و برنامه ريزي واطالع رساني دوره آموزش آشنايي با نظام هدفمند كردن يارانه ها - 6

  مديريت امور مالي  - 14-7-3
  اجراي نظام نوين مالي –الف 

امين اموال واحدهاي تابعه دانشگاه در قالب تئوري و عملي با استفاده از پرسنل  –انبارداران  –آموزش كليه حسابداران -
  توانمند امور مالي 

شناسايي و ارزش گذاري دارائيهاي كليه واحدهاي بهداشتي درماني ، آموزشي دانشگاه در قالب يك جلد كتاب و ثبت  -
  نوين مالي  آنها در نرم افزار نظام

  قلم كاالي اموالي ، تجهيزاتي و ثبت آن در نرم افزار حسابداري تعهدي  57000شناسايي و ارزش گذاري  -
  تهيه و تنظيم الگوهاي ثبت اسناد حسابداري تعهدي هزينه اي و درآمدي به منظور هماهنگي بين واحدها در اجراي روش -
آن به وزارت متبوع جهت اعزام به كارگاههاي آموزشي مستقر در تربيت مربي آموزش حسابداري تعهدي و معرفي  -

  اصفهان ويژه حسابداران دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور
  فعال نمودن كليه حسابداران واحدها جهت استفاده از نرم افزار نظام نوين مالي  -
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  دهااجراي قطعي روش حسابداري تعهدي از ابتداي سالجاري توسط امور مالي واح -
  اجراي دو سيستم حسابداري نقدي و تعهدي به طور همزمان در سالجاري -
 

  عملكرد ساير فعاليتهاي امور مالي  –ب 
بررسي و بازبيني قراردادهاي خدمات درماني و پاراكلينيكي دانشگاه با سازمانها و موسسات بيمه گر طرف قرارداد و -

  همچنين بيمه هاي تكميلي
  با مسئولين سازمانهاي بيمه گر جهت ايجاد تعامل و همكاري بيشتر و اخذ راهكارهاي مناسب برگزاري جلسات متعدد -
  برگزاري جلسات متعدد با واحدها در خصوص كاهش كسورات بيمه اي -
  پيگيري و رايزني با واحدها ي درآمدي بيمارستانها در خصوص ارسال به موقع اسناد و صورتحسابها به سازمانهاي بيمه اي  -
 -ابالغ به موقع تعرفه هاي پزشكي ، بيمارستانها ، پاراكلينيك به صورت همزمان و هماهنگ به كليه واحدها جهت اجرا  -

  انبارگرداني و شمارش موجودي انبارها براي اولين بار با حضور حسابرس در پايان سال گذشته 
  ياجراي شبكه بين امور مالي كليه واحدها و ستاد از طريق سرور مركز -
  به روز رساني اكثر پرداختهاي پرسنلي دانشگاه در سالجاري  -
  ساماندهي امورات مربوط  به بازنشستگان به ويژه بازنشستگان پيش از موعد در خصوص مطالبات معوقه آنها -
تامين اجتماعي و سازمان  –اداره امور اقتصادي و دارايي  –هيئت امنا دانشگاه  –رايزني با نهادهاي نظارتي ديوان محاسبات  -

  تهيه گزارشهاي به موقع در خصوص اطالعات درخواستي و تالش در جهت افزايش اجراي موارد قانوني
  تهيه وتنظيم گزارشات مورد نياز حسابرس دانشگاه  -
  ارائه عملكرد مديريت امور مالي در خصوص اجراي نظام نوين مالي در جلسه هيئت امنا واجالس روساي دانشگاهها -
  كاتبات متعدد با بانكهاي عامل در خصوص اخذ تسهيالت بانكي جهت پرسنلم -
معاونت بهداشتي  –بيمارستان نقوي  –در ستاد مركزي  ATMمكاتبات متعدد با بانكهاي عامل جهت نصب دستگاههاي  -
  بيمارستان متيني  –
  به بخش خصوصي 88پيگيري در خصوص واگذاري واحدهاي بهداشتي درماني در قالب كميته ماده  -

  مديريت بودجه و برنامه ريزي منابع  -14-7-4
  گروه بودجه هزينه اي ) الف

  ماه از كليه واحدها به تفكيك و ريز هزينه جهت ابالغ اعتبار  9اخذ عملكرد  -
  تهيه و تنظيم تخصيص واحدها بر اساس عملكرد اعتبارات هزينه شده  -
  ابالغ تخصيص به كليه واحدها به ميزان اعتبار مصوب شده سازمان مديريت در نه ماهه سالجاري  -
  انجام مكاتبات متعدد در خصوص كسريهاي بودجه جاري دانشگاه  -
  انجام مكاتبه با واحدهاي تابعه دانشگاه در خصوص بررسي كسريها و نيازهاي اعتباري سالجاري و تأمين آن  -
  رايزني با سازمان مديريت در خصوص جذب اعتبارات اختصاصي در سال جاري دانشگاه پيگيري و  -
  پيگيري جهت مبادله موافقتنامه اي تفضيلي در سالجاري  -
  پيگيري اخذ اعتبارات مصوبات با سازمان مديريت و وزارت متبوع -
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  ت متبوع تهيه آمار و اطالعات درخواستي جهت ارزيابي عملكرد توسط كارشناسان وزار -
  تهيه گزارش عملكردهاي رديفهاي ابالغي  -
  تهيه گزارشات نظام نوين پزشكان و پرسنل بصورت ماهانه و دور هاي سه ماهه  -
  تهيه جريان فرايندهاي بودجه اي جهت درج در وب سايت بودجه  -
  تأمين اعتبار نيروهاي طرحي بر اساس صورتجلسه تنظيمي جهت واحدهاي تابعه  -
  برگزاري جلسه توجيهي با واحدهاي ذيربط جهت تأمين نيروهاي طرحي مورد نياز آن ها  -
  مكاتبه با وزارتخانه در ارتباط با نيروهاي طرحي جهت اخذ اعتبار   -
   89و  88پيگيري اعتبارات بازنشستگان پيش از موعد سال  -
  نت آموزشي و معاونت پژوهشي وزارت متبوع پيگيري اعتبار رديف هاي ابالغي حوزه معاونت دانشجويي، معاو -
  88سال سابقه و پيش از موعد سال  30مكاتبه با وزارتخانه در خصوص ارسال اطالعات بازنشستگان  -
  تحت عنوان حمايت از بيماران خاص و صعب العالج  52000011مكاتبه با وزارتخانه در خصوص ارسال عملكرد رديف  -
  88صوص ارسال عملكرد پناهندگان و بيماران خارجي سال مكاتبه با وزارتخانه در خ -
  تحت عنوان پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد مخدر 101034مكاتبه با وزارتخانه جهت ارسال عملكرد رديف  -
  گروه بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي) ب

ر بخش بهداشت و درمان، آموزش عالي و بودجه عمراني دانشگاه شامل بودجه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي د     
تكميل طرحها و پروژه هاي نيمه تمام و در حال  تحقيقات مي باشد كه در قالب طرحها و پروژه هاي مختلف جهت احداث ،

بهبود استاندارد و تامين  -تاسيسات و تعميرات اساسي ساختمانها  -تامين فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي -اجرا 
روستاههاي تحت پوشش و بودجه  شهرها وبهداشت  تعمير، تجهير مراكز و خانه هاي احداث،-تجهيزات مورد نياز واحدها 

  .مي باشد دانشگاه ونگهداري حيوانات آزمايشگاهي مركز تحقيقات
  ي تهيه و تنظيم موافقتنامه طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، استان -
  پيگيري موافقتنامه طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ساير دستگاه ها  -
  نظارت بر حسن انجام عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، استاني  -
  پيگيري تخصيص و اعتبارات طرحاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، استاني  -
انشگاه از محل اعتبارات طرحها، رديفها و درآمد اختصاصي در قالب بودجه تملك ارائه تخصيص به واحدهاي تابعه د -

  داراييهاي سرمايه اي 
  نظارت بر تخصيص ها و اخذ عملكرد واحدها جهت هزينه در راستاي تخصيص هاي دريافتي  -
  زم بررسي مشكالت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و ارائه راه حل و راهنمايي هاي ال -
 سرمايه اي ملي  طرحهاي تملك دارائيهاي1390سال بودجه اليحه تهيه و تنظيم  -

  طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي ، استاني يگيري و اخذ اعتبار براي مطا لبات و پروژه هاي جديدپ-
بهينه اعتبارات ابالغي و  جمع آوري اطالعات الزم درزمينه امورمربوط به بودجه ريزي واولويت بندي پروژه هاوتوزيع -

  تملك 
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گزارش گيري از پيشرفت كار طرح ها و فعاليتها و پروژه ها به منظور ارزشيابي عمليات از نظر مطابقت نتايج به دست امده  -
  با هدفها و سياست هاي تعيين شده و موافقت نامه هاي مبادله شده تملك 

  رتبط انجام ساير امور مرتبط و مكاتبات اداري و غيرم -
تشكيل جلسات با واحدها در خصوص بررسي، كارشناسي و پيگيري پروژه هاي تملك و رفع تنگناها و مشكالت بودجه  -

  عمراني و ارائه راهكارهاي مناسب 
پيگيري مصوبات سفرهاي استاني هيئت محترم وزيران و ارسال گزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص پروژه هاي  -

  مصوب به دستگاه هاي متبوع 
هماهنگي با معاونت ها و مديريت هاي ذيربط جهت تجزيه و تحليل و بررسي پيشنهادات واحدها جهت طرح در سفرهاي  -

  استاني هيئت وزيران 
  و تنظيم فرم هاي اطالعاتي مورد نيازو ارسال فرم ها به واحدهاي ذيربط جهت دريافت اطالعات مورد نياز تهيه  -
  ارسال ماهانه گزارش آخرين وضعيت اعتبارات طرحها و پروژه هاي عمراني دانشگاه به استانداري  -
هاي عمراني مربوط به اين دانشگاه به ملي و استاني نظارت بر طرح  تكميل و به روزآوري اطالعات مندرج در سامانه -

  صورت ماهانه 
 تكميل و به روزآوري اطالعات مندرج در سامانه ملي مصوبات سفرهاي استاني مربوط به اين دانشگاه به صورت ماهانه -

بـا سـازمان و مـديريت و برنامـه ريـزي و وزارت       الزم درخصوص تامين اعتبار پروژه هاي عمرانـي دانشـگاه  كاتبات انجام م -
 .متبوع و ساير دستگاهها

  مديريت فني  - 14-7-5
 انجام عمليات تكميلي سلف سرويس مركزي دانشگاه  -

 انجام عمليات تكميلي اورژانس تروما  -

 انجام عمليات تكميلي ساختمان مركز تحقيقات حيوانات آزمايشگاهي  -

 ن بيمارستان شهيد بهشتي شروع ساخت ساختمان پاويون پزشكا -

 تكميل و بهره برداري شبكه فاضالب بيمارستان متيني و پكيج تصفيه فاضالب  -

 تكميل و بهره برداري ايستگاه پمپاژ و شبكه جمع آوري فاضالب خوابگاه امام علي و ساختمان ده واحدي مسكوني  -

 تكميل شبكه فاضالب اورژانس تروما و مركز اعصاب و روان  -

 گير و تكميل شبكه جمع آوري فاضالب سلف سرويس مركزي دانشگاه اتصال تا تصفيه خانه  ساخت چربي -

 انجام عمليات بازسازي و محوطه سازي تصفيه خانه هاي فاضالب و راه اندازي مجدد آن  -

 احداث شبكه جمع آوي فاضالب مركز تحقيقات حيوانات آزمايشگاهي  -

 ري و سلف سرويس مركزي احداث كانال آدم رو حد فاصل دانشكده پرستا -

 احداث كانال آدم رو حد فاصل دانشكده پزشكي و مركز تحقيقات حيوانات آزمايشگاهي  -

 شروع احداث موتورخانه مركزي اعصاب و روان  -

 شروع احداث كانال آدم رو مركز اعصاب و روان  -
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 شروع عمليات ساختماني مركز بيماريهاي خاص  -

 عمليات محوطه سازي حد فاصل مسجد و سلف سرويس مركز  -

 احداث پروژه سوانح سوختگي آران و بيدگل  -

 احداث پروژه مركز بهداشتي شهيد بهشتي آران و بيدگل  -

 انجام نازك كاري و تكميل نماي ساختمان و مركز اعصاب و روان  -

 احداث مركز مادر و كودك گالبچي  -

 شهداي گمنام دانشگاه انجام عمليات نازك كاري مقبره  -

 پروژه ديواركشي پرديس دانشگاه  1تكميل فاز  -

 شروع عمليات ساختمان ستاد بحران  -

  نواب شروع عمليات ساختمان درمانگاه -
  مديريت خدمات  -14-7-6

  امور قراردادها –الف 
  انعقاد قرارداد با پيمانكارانمورد مناقصه عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه مناقصه و مزايده و همچنين  17برگزاري -
  مورد مناقصه محدود جهت ادامه پروژه هاي عمراني و همچنين تجهيزات  70برگزاري  -
  مورد قرارداد جهت اتوبوس و ميني بوس و سواري جهت واحدهاي تابعه دانشگاه  60انعقاد قرارداد  -
  ريال 000/000/550/1شگاه به مبلغ واگذاري فضاي سبز دانشگاه به بخش خصوصي براي اولين بار در دان -
  ريال  000/500/80واگذاري داروخانه بيمارستان نقوي به بخش خصوص با اجاره ماهيانه  -
  واگذاري فروشگاه شهيد بهشتي -
  واگذاري تست نوار مغز نقوي به بخش خصوصي -
  وگذاري بخش سونوگرافي بيمارستان نقوي به بخش خصوصي -
  فيزيوتراپي بيمارستان نقوي به بخش خصوصيواگذاري مركز  -

  واحد نقليه –ب 
  دستگاه آمبوالنس تويوتا از وزارت بهداشت 6اخذ -
  استان اصفهان 2خريد يكدستگاه مزدا دو كابين جهت حوزه معاونت بهداشتي بر اساس مجوز اخذ شده از كميسيون ماده  -
  115در اختيار قراردادن آنها به  دستگاه آمبوالنس اسپرينتر از وزارت بهداشت و 6اخذ  -
  برون شهري) ميانگين ( مورد ماموريت  70انجام  -
  مورد ماموريتدرون شهري از طريق آژانسها  30انجام روزانه  -
  دستگاه از اتومبيلهاي اسقاطي دانشگاه به مركز اسقاط 24فروش  -
  نفر به صورت مديريتي 692 –انعقاد قرارداد با شركت خدماتي  -
  نفر به صورت مديريتي  71 –انعقاد قرارداد با شركت تاسيساتي  -
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  : معاونت غذا و دارو – 8 – 14 
با توجه به تعداد واحد هاي دولتي وخصوصي تحت پوشش در حوزه هاي غذايي و دارويي و همچنين امكانات موجود        

با موافقت مراجع ذيصالح وزارت متبوع 1386من ماه سال در دانشگاه، معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشكي كاشان  از به
گفتني است واحدهاي اين معاونت براساس ساختار قبلي دانشگاه هاي علوم پزشكي بدواً تحت پوشش . تشكيل گرديد

  . به عنوان مديريت مستقل  غذا ودارو فعاليت مي نمودند 1385معاونت درمان ودارو دانشگاه واز ابتداي سال 
لكرد مطلوب معاونت در سالهاي اخير منجر به كسب موفقيت هايي در عرصه هاي مختلف از جمله در رتبه بندي عم      

  .گرديده است) 1387رتبه اول در سال -1386رتبه اول در سال -1385رتبه دوم در سال (معاونت غذا ودارو وزارت متبوع 

  :1389ماهه اول سال  9اهم فعاليت ها در 
رت بر غذامديريت نظا: الف   

  تعداد  شرح رديف  تعداد  شرح رديف
  26  معرفي واحدهاي متخلف به مراجع قضايي 4 45 كارخانجات وكارگاه هاي تحت پوشش  1
-صدور-تمديد(پروانه هاي صادره  2

  )گواهي-اصالح
  6  جلسات كميته فني غذايي  5 187

  5  جلسه با مديران كارخانجات تحت پوشش  6 390  * بازرسي ها  3
   92 شكايات بررسي شده در واحد اطالع رساني  4

سردخانه ها و انبار هاي نگهداري مواد غذايي و بهداشتي - مراكز عرضه لوازم بهداشتي آرايشي  -كارخانجات وكارگاهها*  
  
  
  آزمايشگاه كنترل غذا :ب

  جدول نمونه ها                                    
 
 
 
 

 تعداد شرح رديف
 ١٠١١ دريافتی از معاونت غذا و دارو  ١
 ١٢٥٢  دريافتی از معاونت بهداشتی  ٢
 ٢٢٦٣  نمونه هاجمع آل  ٣

 

 جدول آزمايشات انجام شده
                     

 تعداد شرح رديف
 ٣٧٤٩  بخش ميكروبي  ١
 ٥١٣٧  بخش شيميايي ٢
 ٨٨٨٦  جمع آل آزمايشات انجام شده ٣
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  مديريت نظارت بر دارو و مواد مخدر  :ج

 تعداد شرحرديفتعداد شرحرديف
 4  20جلسات كميسيون قانوني ماده  ٥ 66 داروخانه هاي دولتي وخصوصي تحت پوشش ١
 3  جلسات كميته تجويز ومصرف منطقي دارو ٦ 156 بازرسي از داروخانه ها ٢
صدور حواله هاي داروهاي مخدر مراكز ترك ٣

  بيمارستان ها و بيماراناعتياد، 
جلسات فرهنگ سازي مصرف دارو براي  ٧ 1143

  دانش آموزان
5 

 13  )اصالح –صدور  –تمديد (پروانه هاي صادره  ٨ 810 صدور حواله هاي دارويي ريتالين ودگزامين ٤

  مديريت امور عمومي: د

 تعداد شرحرديف تعداد شرحرديف
جلسات شوراي امربه معروف و نهي از ١

 8  منكر
ارسال گزارشـات مختلـف عملكـرد     ٧

 30  معاونت به مراجع ذيربط

 جلسات شوراي مديران ٢

8 

ــراي آزمايشــگاه   ٨ ــزات ب ــد تجهي خري
 -ديونـايزر  -هود المينـار   -تيتراتور(

سه دستگاه هـات   -ترازوي ديجيتال 
 )پليت

ريال453,723,300  

 جلسات كميته خريد دارو ٣
8 

بــرداري از ســرور  خريــد و بهــره ٩
دستگاه 1  اختصاصي معاونت             

نسخه 1 خريد نرم افزار نسخه پرداز ١٠ 6549 مكاتبات انجام شده ٤  
ــده ٥ ــاي آموزشــي برگزارش ــا(دوره ه ب

 2  )مجوز
ميزان ريالي داروي خريداري و  ١١

ريال 41,732,330,567  تعهد شده   

خريد وبهره برداري از راهنماي تلفنـي ٦
 1  ارباب رجوع

ميزان ريالي ديون پرداختي ١٢
ريال27,404,277,469  88مربوط به سال   
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  : نتيجه گيري و جمع بندي گزارش - 15
در  1389با توجه به، كسب رتبه اول دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان درجشنواره شهيد رجايي  سال 

  : بين كليه  دستگاه هاي اجرايي استان اصفهان  و با نگاه اجمالي به شاخص ها و عملكرد دانشگاه در
  : بخش آموزش،  پژوهش و فرهنگي دانشجويي دانشگاه

  اصولي ايجاد دانشكده دندان پزشكياخذ موافقت  
 در مركز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه Ph.D.by researchراه اندازي دوره هاي دكتراي تخصصي پژوهشي  

  در مركز تحقيقات علوم تشريح دانشگاه Ph.D.by researchو دكتراي تخصصي پژوهشي 
ندكس شده داخلي و خارجي  و مشاركت در محور توليد دانش، افزايش نسبت مقاالت چاپ شده در مجالت اي 

 دانشجويان در طرحهاي پژوهشي 
  :كسب رتبه در جشنواره ها و المپيادهاي ورزشي و فرهنگي دانشجويي از جمله 

نقره در شطرنج در  كيدر رشته تكواندو و چهار مدال طال و برنز در رشته شنا و  يكسب مقام نائب قهرمان-
  كرمانشاه انيدانشجو يفرهنگي ورزش اديالمپ

   :هاي شركت فعال در دومين جشنواره فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور وكسب مقام -
  بخش معارف  سوم، نشريات سياسي  سوم، و سوم و چهارم در بخش هنري اول، در بخش پژوهشي اول

 استان اصفهانكسب رتبه اول تيم اردوي جهادي بسيج دانشجويي دانشگاه در بين مراكز آموزش عالي  -
سوم  اول اساتيد و  و مقامدر شانزدهمين جشنواره قرآني احراز مقام اول در زمينه شركت دانشجويان  - 

  كاركنان دانشگاه در پانزدهمين جشنواره قرآني دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
 بخش بهداشت، درمان و غذا و دارو   

 يرين در دانشگاه برگزاري همايش خيرين سالمت و جلب مشاركت فعال خ 
 : تجهيز و راه اندازي مراكز درماني تخصصي در شهرستان بويژه  

 تجهيز و راه اندازي بخش آنژيوگرافي جراحي قلب  -
 بخش شيمي درماني در مجتمع بيمارستاني شهبد بهشتي  -
 بخش  انكولوژي در مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي  -
 بيمارستان شهيد بهشتيتجهيز واحد درماني امام علي در مجتمع   -
   ICUافزايش تعداد تخت هاي   -

 در بخش بهداشت  با راه اندازي يونيت سيار دندانپزشكي براي اولين بار در كشور  
جلب مشاركت فعال جامعه بويژه برنامه داوطلبان سالمت جهت تحقق بخشيدن به هدف شهر و شهرونداني سالم با   

 مشاركت داوطلبان سالمت
 بهداشتي درماني افتتاح مراكز  
 غربالگري بيماري ديابت و آموزش مهارتهاي زندگي  
 بازديد كامل از داروخانه هاي تحت پوشش و تجهيز آزمايشگاه هاي معاونت غذا و دارو دانشگاه 
 برگزاري جلسات فرهنگ سازي مصرف دارو براي جامعه تحت  پوشش 

 
رود  كليه شاخص هاي آموزشي،  پژوهشي،  سالمت و غذا و دارو  دانشگاه از رشد مطلوبي برخوردار بوده است و  اميد مي  

در جهت ارتقاء سالمت ... با همبستگي درون سازماني و همكاري بين بخشي با نهادهايي چون فرمانداري، نيـروي انتظامي و 
  .شود مردم هر چه بيشتر گامهاي مثبتي برداشته

 
 


