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پیشگفتار 
ــی از  ــوان يک ــه عن ــع ب ــت و در واق ــا اس ــران آنه ــرای راهب ــازمان ها ب ــای س ــده فعالیت ه کنن ــس  ــه منعک ــات آیین ــار و اطاع آم
گذشــته و حــال ســازمان ها می باشــد. از رســالت های دانشــگاه های علــوم  يابــی فعالیت هــای  ــزار بررســی و ارز مهم تریــن اب
کــه يکــی  کیفیــت خدمــات بهداشــتی درمانــی اشــاره نمــود  پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی می تــوان بــه ارتقــاء ســطح 

کیفیــت می باشــد. از بارز تریــن شــالوده های دســتیابی بــه ایــن امــر، در اختیــار داشــتن آمــار و اطاعــات بــا 
آمــار و اطاعــات، نظــام ســامت را هدايــت می کنــد و تحقــق ایــن امــر بــه وجــود داده هــای صحیــح و اطاعــات موثقــی 
کــه از منابــع مختلــف تامیــن می شــود. ايفــای نقــش مثبــت آمارهــای نظــام ســامت و اســتفاده بهینــه از  بســتگی دارد 
ــق  ــن طری ــا از ای ــود و تنه ــه ش کارگرفت ــه  ــت ب ــم در مدیري ــر مه ــک عنص ــوان ي ــه عن ــار ب ــه آم ک ــت  ــر اس ــی امکان پذی ــا زمان آن ه
کاربــرد آن را افزايــش داد. مدیــران بــرای  کــرد و  می تــوان بهــره وری آمارهــا را در مدیريــت خدمــات بهداشــتی، درمانــی تضمیــن 
گــرد آوری  برنامه ریــزی صحیــح در فرآينــد تصمیم گیــری در امــور بهداشــتی و درمانــی بــه آمــار و اطاعــات نیازمنــد هســتند. 
ــر اثربخشــی فرآينــد تصمیم گیــری تاثیــر بــه ســزایی دارد.   کار آیــی و هــم ب ــر  صحیــح و دقیــق داده هــای نظــام ســامت، هــم ب
گوشــه ای از خدمــات و  کــه نمايانگــر  ســالنامه آمــاری مجموعــه ای مــدون از داده هــای منتخــب نظــام ســامت اســت 
فعالیت هــای انجــام شــده در نظــام ســامت می باشــد و جهــت برنامــه ریــزی امــور ســامت مفیــد فايــده مــی باشــد. بــه 
منظــور تــداوم و اســتمرار برنامه ریــزی صحیــح در امــور مربــوط بــه ســامت مــردم، ایــن دانشــگاه ســالنامه آمــاری خــود را 
کــه حاصــل تــاش انجــام شــده توســط  بــرای ســال 1399، بــا هــدف ترســیم وضعیــت دانشــگاه در طــی ســال، منتشــر نمــود 
ــاق معاونیــن،  ــی و وف گــروه آمــار مدیريــت آمــار و فنــاوری اطاعــات ایــن دانشــگاه در ســايه همــکاری، همدل کارشناســان 
مدیــران، رابطیــن آمــار وکارشناســان حوزه هــای مختلــف دانشــگاه می باشــد. امیــد اســت ایــن مجموعــه بــه طــور منســجم در 
ســال های آتــی بــه منظــور بنیانــی بــرای مقايســه آمــار و شــاخص های دانشــگاه و همچنیــن راهنمــای مناســبی بــرای حرکــت 

رو بــه تعالــی باشــد.

دکتر مجید جنگی
سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه
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تقدیر و تشکر از همکاران
گــروه آمــار  کــه در ســال 1400-1399 در  گروهــی و برنامه ریــزی شــده بــود  کاری  فراهــم آوری ســالنامه آمــاری دانشــگاه حاصــل 
کلیــه واحدهــای تابعــه بــرای ایــن مدیريــت بســیار  مدیريــت آمــار و فنــاوری اطاعــات دانشــگاه بــه انجــام رســید. همــکاری 
ــا  کــه ب کارشناســان و رابطیــن آمــاری دانشــگاه  کلیــه معاونیــن، مدیــران،  مغتنــم و قابــل تقدیــر اســت. لــذا بدیــن وســیله از 

همــکاری خــود ایــن مدیريــت را در تدویــن ســالنامه آمــاری يــاری نموده انــد، تقدیــر و تشــکر بــه عمــل می آيــد.
ــده، لیلــی شــیر محمدی،  ــده فروزن ــوکل، فري گنجــی، نفیســه ت معاونــت درمــان: دکتــر ســید مرتضــی حیــدری، دکتــر حمیــد 

کريمــی، زهــره امامــی، اعظــم صالحــی پروانــه محمــودی، شــقایق بابــک دوســت، ســمیه عباســی، راضیــه غفــوری، نــدا 
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث  دانشگاه: دکتر فرهاد حیدری، لیا السادات الصفی

گلــه داری، دکتــر فرزانه الســادات فــرود،  ينلیــان، دکتــر حمیــد  معاونــت بهداشــتی: دکتــر محمــد مهــدی امیــن، دکتــر مهــرداد ز
دکتــر رضــا فدایــی، دکتــر رامــش حســین خانی، دکتــر مهشــید احمديــان، دکتــر لیــا راســتی، دکتــر شــیما الســادات طایــی، 
ی، ســارا مختــاری، ســارا فاضلیــان، زهرا الســادات  ــری، مهــدی خســرو رســول حمامــی، محمــد آقابابایــی، مصطفــی صاب
ــا رحیمــی، راشــین پور اشــرف، عباســعلی قاســمی،  موســويان، ناهیــد مــرادی، دکتــر مهــدی فارســی، جــواد رمضانپــور، نادي

اســماعیل اختــر، فرزانــه حیــدری، مهــدی میر جهانیــان، فاطمــه فتحــی، هاجــر صفــاری، مريــم موالیــی
کريم ابراهیـم پـور، فیـروزه مصطفـوی، سـونیا معاونـت آموزشـی: دکتر غامرضا معصومی، دکتـر علیرضـا ايـرج پـور، دکتـر 

بحرانــــی، لیــــا امیــــن الرعايا، محمــــد شــــمس، مینا مینائیــــان، دکتــر نفیســــه طباطبائــی، پروانــه نصــــری، ســهیا الســادات 
کريمـی، مجیـد روح الهـــی، دکتـر حمیـد رضـا صادقـــی، جعفر قلـی ايـل بـگ عقیلـــی، مرضیـــه نـــوروزی، میثـــم 

کلیـه همـکاران معاونـت مطالعـات توسـعه و آمـوزش پزشـکی: دکتـر نیکـو يمانـی، آذر احمد پـور، سـهیا احسـان پـور و 
مدیريت مطالعـات توسـعه و آمـوزش پزشـکی

ــی،  ــس رحیم ــان، نرج ــده محمدي ــر فري ــامی، دکت ــدا قس ــنی، ن ــم ابو الحس ــاری، مري ــود اعتب ــر محم ــذا و دارو: دکت ــت غ معاون
دری آزاده 

معاونــت تحقیقــات و فنــاوری: دکتــر منصــور ســیاوش، دکتــر پريســا میر مقتدائــی، میتــرا ابرقوئیــان، مريــم افشــاری، رقیــه 
ی، مهنــاز عبدی نســب، مريــم زارعــان ی، مريــم مــرو قضــاو

کريمــی،  کرباســی، اصغــر آبــکار، زهــرا فاضلیــان، مرتضــی صادقــی، راضیــه  معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی: دکتــر مجتبــی 
ســودابه شــريفیان

گلشیرازی واحد شاهد و ایثارگر: محمد ابراهیم 
کوهستانی روابط عمومی: محمد رضا ابراهیمی، مرضیه حسینی 
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تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آموزشــگاه عالــی بهــداری اصفهــان در آذر مــاه ســال ۱۳۲۵ بــا حضــور جمعــی از مســؤوالن وقــت، از جملــه »دکتــر اقبــال«، 
اســتاد دانشــکده پزشــکی تهــران و وزیــر بهــداری، »پرفســور اوبرلــن« رئیــس دانشــکده پزشــکی تهــران و »دکتــر مصطفــی حبیبــی 
گلپايگانــی« اســتاد آن دانشــکده و بــازرس آموزشــگاه، در خانــه ی کوچکــی واقــع در خیابــان احمد آبــاد اصفهــان افتتــاح گرديد. 

در آن زمــان دانشــجويان بعــد از چهــار ســال تحصیــل موفــق بــه اخــذ درجــه بهــدار می شــدند.
منــزل مزبــور متعلــق بــه يکــی از نیکــوکاران اصفهــان بــود و قــرار بــود ایــن محــل بــرای همیشــه در اختیــار آموزشــگاه باشــد و در 
مجــاورت آن نیــز بــه منظــور آمــوزش بالینــی، بیمارســتانی احــداث شــود کــه متأســفانه بــه داليلــی ایــن امــر محقق نشــد. به همین 
کــره کــرد و در نتیجه پــس از مذاکرات،  دلیــل آموزشــگاه بــرای تعییــن محــل برگــزاری کاس هــای خــود بــا اداره فرهنــگ وقــت مذا
کاس هــای دبیرســتان ســعدی بــرای درس هــای نظــری و همچنیــن از آزمايشــگاه های آن دبیرســتان بــرای  موافقــت شــد از 
کامــل در دبیرســتان  کوتاهــی آموزشــگاه عالــی بهــداری بــه طــور  کار آمــوزی عملــی دانشــجويان اســتفاده شــود. پــس از مــدت 

ســعدی مســتقر شــد.
کــه دانشــجويان پــس از  در ســال ۱۳۲۹ هجــری شمســی دانشــکده پزشــکی در جــوار آموزشــگاه عالــی بهــداری تأســیس شــد 
کــه بــه هّمــت دکتــر حکمــی زمین هــای  شــش ســال تحصیــل در آن موفــق بــه اخــذ درجــه دکتــرا می شــدند. در همیــن ســال بــود 

وســیع هــزار جريــب بــرای تأســیس دانشــگاه خريــداری و عملیــات ســاخت دانشــکده پزشــکی نیــز آغــاز شــد.
کــه قســمتی از ایــن ســاختمان آمــاده شــد، آموزشــگاه عالــی بهــداری نیــز بــه ایــن مــکان منتقــل گرديــد.  در ســال ۱۳۳۴ و زمانــی 
در همیــن ســال دانشــکده داروســازی تأســیس و بــه صــورت مشــترک بــا دانشــکده پزشــکی اداره می شــد. در ســال ۱۳۳۷ 
کنــار ایــن دو دانشــکده فعالیــت خــود را آغــاز  دانشــکده دارو ســازی از پزشــکی مجــزا شــد و همزمــان نیــز دانشــکده ادبیــات در 
نمــود. بدیــن ترتیــب موجوديــت دانشــگاه اصفهــان بــا ســه دانشــکده پزشــکی، داروســازی و ادبیــات از ۲۹ آذر-مــاه ســال ۱۳۳۷ 

و انتصــاب اولیــن رئیــس دانشــگاه تحقــق يافــت.
پــس از ادغــام آموزشــگاه عالــی بهــداری در دانشــکده پزشــکی در ســال ۱۳۴۱، ایــن دانشــکده نخســت بــا ۹ نفــر عضــو هیــأت 
در  و ســپس  آزمايشــگاه های دبیرســتان ســعدی  در  دانشــجويان  آمــوزش عملــی  زمــان  ایــن  در  فعالیــت می کــرد.  علمــی 
ــگاه- ــز در بخش هــای بیمارســتان خورشــید و درمان کار آمــوزی بیمارســتانی نی آزمايشــگاه های هــزار جريــب انجــام می شــد. 
کارمنــدان و اســاتید،  ــر عهــده داشــتند، انجــام می گرديــد.  کــه رياســت بخش هــای مربوطــه را ب هــای آن زیــر نظــر دانشــیارانی 
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کــه در  ــا مســابقه ای  کمیســیون مخصوصــی انتخــاب و ســپس ب ــه وســیله  ــر اســاس آئیــن نامــه دانشــکده پزشــکی در ابتــدا ب ب
دانشــکده پزشــکی تهــران برگــزار می گرديــد، انتخــاب می شــدند. افــزون بــر آن تعــدادی هــم بــه صــورت حــق التدريســی بــه عنــوان 

کار شــدند. اســتاد مشــغول بــه 
در شــهریورماه ۱۳۴۶ همزمــان بــا تصويــب قانــون تشــکیل هیــات امنــاء و تعییــن رئیس جديد دانشــگاه، فعالیت های دانشــگاه 
کــوی دانشــگاه، واقــع در خیابــان  گرفــت. در ایــن دوره ســاختمان های مختلفــی بــرای دانشــکده ها در  صــورت نوينــی بــه خــود 
هــزار جريــب ايجــاد شــد، دوره هــای تخصصــی پزشــکی شــروع بــه کار کــرد، دو واحــد آموزشــگاه عالــی داروئــی و آموزشــگاه عالی 
کــز پزشــکی آيــت اهلل  کلینیــك ویــژه دانشــگاه در مرا گرديــد و  پرســتاری و دوره شــبانه و رشــته لیســانس علــوم آزمايشــگاهی دائــر 

کــرد. کاشــانی، خورشــید و امیــن شــروع بــه کار 
گــون رو  گونا پــس از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی، رونــد افزايــش تعــداد دانشــکده ها و رشــته های تحصیلــی در مقاطــع 
گذاشــت و بــاال رفتــن انتظــارات و نیازهــای جامعــه بــه خدمــات ســامت، ضــرورت پاســخگویی را جدی تــر نمــود.  بــه فزونــی 
گســتردگی خدمــات ارائــه شــده در حیطــه ســامت، لــزوم فراهــم آوردن زمینــه بــرای آموزش هــای بالینــی و نیــاز بــه توجــه ویــژه بــه 
کــرد و ســرانجام در ســال ۱۳۶۴ بــا تصويــب  مقولــه بهداشــت و درمــان، ايــده اســتقال دانشــگاه های علــوم پزشــکی را مطــرح 
قانــون تشــکیل وزارت بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــکی، بــا انتــزاع دانشــگاه اصفهــان مجموعــه پیشــگفت تحــت عنــوان 
کــه بــا شــروع در ســال  دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اصفهــان بــه حیــات خويــش ادامــه داد. حیاتــی 
يــغ بــه مــردم و ســاحت مقــدس علــم بوده و همیشــه چراغی  کنــده از عطــر خدمــت رســانی بی در يــخ آ ۱۳۲۵، همــواره در طــول تار

فــرا راه بالندگــی و رشــد دينــی، فرهنگــی و علمــی در میهــن عزیزمــان، ایــران اســامی و سرتاســر جهــان بــوده و خواهــد بــود.
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انسانیت را چه زیبا معنا می کنید ای تجسم خوبیها
گرفتــه و در شــرايط بســیار ســخت  کار  کــه در ســودای تامیــن ســامت انســان ها، همــت خويــش را بــه  يــاد و خاطــره عزیزانــی 
گرامــی  کرونــا بــر جامعــه ســايه افکنــده اســت، مجدانــه تــا ســرحد جــان، تــاش نمودنــد را  کــه ویــروس منحــوس  کنونــی 

يــم.  می دار

شهید دکتر سید محمد موسویشهید دکتر سعید حقیقی

شهید ارحام مردانیشهید دکتر محمد گلشن

شهید دکتر سید محمود نوریانشهیده خدیجه صبوحی
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تعاریف و مفاهیم

بیمارستان
کــه بــا اســتفاده از امکانــات تشــخیصی، درمانــی، بهداشــتی، آموزشــی و پژوهشــی بــه  بیمارســتان يــک موسســه پزشــکی اســت 
منظــور درمــان و بهبــودی بیمــاران ســرپایی و بســتری به صــورت شــبانه روزی تاســیس می گــردد. بیمارســتان بايــد حداقــل دارای 
چهــار بخــش بســتری، داخلــی، جراحــی عمومــی، زنــان و زايمــان و اطفــال بــوده و بخش هــای آزمايشــگاه، داروخانــه، رادیولــوژی، 

يت هــای پزشــکی )اورژانــس( و تغذيــه نیــز همگــی اجــزای الينفــک بیمارســتان می باشــند.  و فور

تخت ثابت
کســب  ــر اســاس اجــازه رســمی دولــت براســاس آخریــن مجــوز  کــه بیمارســتان ب ــا مصــوب تعــداد تختــی اســت  تخــت ثابــت ي
شــده، مجــاز بــه نگهــداری و اســتفاده از آن می باشــد و بــر طبــق آن بايــد دارای پروانــه رســمی باشــد. همچنیــن در ســطح بندی 
ــال  ــت فع ــداد تخ ــا تع ــا ب ــوب الزام ــت مص ــه تخ ک ــت  ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب ــد. نکت ــده باش ــور ش ــتانی منظ ــای بیمارس تخت ه

بیمارســتان يکــی نیســت. 

تخت فعال
کــه در بخش هــای بســتری بیمارســتان مســتقرند و براســاس اســتاندارد دارای  تخت هــای فعــال شــامل تخت هایــی هســتند 
امکانــات تشــخیصی، درمانــی، پشــتیبانی، خدماتــی و پرســنلی بــوده و آمــاده جهــت بســتری و مراقبــت از بیمــار باشــد و بیمــار 
يافــت خدمــات درمانــی بــه طــور شــبانه روزی اقامــت می گزينــد و ایــن اقامــت معمــواًل بیــش از 6 ســاعت و  ی آن جهــت در بــر رو
بطــور عمــده بیــش از يــک روز اســت و مشــمول تعرفــه هتلینــگ می باشــند. بــه عبارتــی تعــداد تخت هــای اشــغال شــده يــا اشــغال 

گوينــد.  کــه قابــل اســتفاده بــرای بیمــاران بســتری در هــر روز اســت را تخــت فعــال  نشــده بیمارســتانی 

تخت ستاره دار
تخت هــای ســتاره دار شــامل تخت هــای بخــش اورژانــس ســرپایی، اتــاق عمــل، آنژیوگرافــی، شــیمی درمانی، تاالســمی، ديالیــز، 

يــکاوری، تخت هــای بخــش نابــاروری می باشــد.  واحدهــای زايمــان ســنتی )لیبــر، مامایــی و زايمــان(، ر

تخت روز اشغالی )تعداد روزهای بستری(
کــه تخت هــای يــک بخــش در يــک دوره زمانــی )مثــًا يــک مــاه ( اشــغال   تخــت روز اشــغالی شــامل مجمــوع روزهایــی اســت 
کــه در طــول يــک  بــوده اســت. مجمــوع تخت هــای اشــغال شــده روزانــه در طــول زمــان معیــن يعنــی تعــداد تخت هایــی اســت 

روز توســط بیمــاران اشــغال شــده اســت. تخــت روز اشــغالی همــان تخــت روز بســتری اســت. 

تخت روز کل
کل عبارت است از مجموع تخت های فعال برای تمام روزهای يک دوره زمانی معین.   تخت روز 

 )Inpatient bed occupancy ratio( :درصد اشغال تخت
که در طی يک دوره زمانی معین در اشغال بیماران بوده است.  عبارت است از درصد تخت های روزهای فعالی 

کل ضرب  در صد می باشد.  کسر تخت روز اشغالی به تخت روز  درصد اشغال تخت حاصل 

)Average Length of Stay( متوسط مدت اقامت
ــی در بیمارســتان اقامــت  کــه بیمــاران در طــی يــک دوره زمان متوســط مــدت اقامــت بیمــار، میانگیــن تعــداد روزهایــی اســت 
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کســر تخــت روز اشــغالی در يــک دوره زمانــی معیــن بــه تعــداد بیمــاران بســتری شــده يــا  دارنــد. متوســط مــدت اقامــت حاصــل 
ــد.  ــی می باش ــان دوره زمان ــده در هم ــص ش ترخی

ICU :تخت ویژه
ک و جــدی بــا بهره گیــری از خدمــات  تخــت ویــژه ICU، تخــت بســتری بیمــاران بدحــال و يــا در معــرض صدمــات خطرنــا

و دارو می باشــد.  و پرســتاری، تجهیــزات  تخصصــی پزشــکی 

CCU تخت
تخــت CCU، تخــت بســتری بیمــاران مبتــا بــه عــوارض حــاد قلبــی بــا بهره گیــری از خدمــات تخصصــی پزشــکی و پرســتاری، 

تجهیــزات و دارو می باشــد. 

NICU تخت ویژه
 تخــت ویــژه NICU، تخــت بســتری جهــت ارائــه مراقبت هــای حمايتــی پیشــرفته ویــژه نــوزادان )0 تــا 28 روز( بــا اختــال عملکــرد 
ــوزادان دچــار ســندرم ديســترس  ــر از 32 هفتــه و ن کمت ــا ســن حاملگــی  گــرم و ي ــر از 1500  کمت ــا وزن  ــوزادان ب ــا ن ــی و ي چنــد  ارگان

تنفســی بــا بهره گیــری از خدمــات تخصصــی پزشــکی و پرســتاری، تجهیــزات و دارو می باشــد. 

آزمایشگاه تشخیص طبی
کــه درآن نمونه هــای   آزمايشــگاه تشــخیص طبــی مکانــی اســت دارای مجــوز از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
يابی  مختلــف حاصــل از بــدن انســان بــا هــدف بــه دســت آمــدن اطاعــات برای تشــخیص، پیشــگیری يا پیگیــری درمان و يــا ارز
ــرار می گیــرد و شــامل دو بخــش بالینــی و تشــريحی اســت. در ایــن مــکان، آزمايش هــای  و ســنجش ســامت، مــورد آزمايــش ق
يســت شناســی، ايمنــی شناســی، فیزيــک حیاتــی، ســلول شناســی، آســیب  خــون شناســی، میکــروب شناســی، ســرم شناســی، ز

شناســی، ژنتیــک ســلولی و ملکولــی، بافــت شناســی و ســایر آزمايش هــا انجــام می شــود. 

آزمایشگاه تشخیص طبی ژنتیک
 آزمايشــگاه تشــخیص طبــی ژنتیــک بــر اســاس مجوزهــای صــادره از وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه يکــی از دو 

نــوع آزمايشــگاه تشــخیص ژنتیــک مولکولــی پزشــکی وآزمايشــگاه ســیتوژنتیک پزشــکی اطــاق می گــردد. 

درمانگاه ویژه )کلینیک ویژه(
گــروه پزشــکی و  کــه بــا اســتفاده از پرســنل فنــی  کلینیکــی دولتــی اســت   درمانــگاه ویــژه يــک موسســه پزشــکی بالینــی و پارا
کــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه يــا دانشــکده ذیربــط و نیــز پرســنل و نیروهــای خــارج از دانشــگاه بــا  پیراپزشــکی شــاغل در مرا
کلیــه  رعايــت تعرفه هــای مصــوب قانونــی بــه منظــور ارائــه خدمــات ســرپایی تشــخیصی، درمانــی، توانبخشــی، مشــاوره در 
کــز آموزشــی  کلینیــک بــه بیمــاران در خــارج از بیمارســتان ها و مرا رشــته-های بالینــی اعــم از تخصصــی، فوق تخصصــی و پارا
درمانــی يــا داخــل محوطــه بیمارســتان بــه صــورت روزانــه در شــیفت های صبــح و عصــر پــس از اخــذ پروانه هــای قانونــی تاســیس 

اداره می شــود.  و 

درمانگاه عمومی
کــرده و حداقــل دارای 3  کــه خدمــات تشــخیصی، درمانــی را بــه بیمــاران ســرپایی ارائــه   درمانــگاه، موسســه شــبانه روزی اســت 

پزشــک عمومــی و متخصــص می باشــد. 
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درمانگاه دندانپزشکی
کــه بــه منظــور ارائــه خدمــات تشــخیصی، پیشــگیری، درمــان و امــور توانبخشــی  درمانــگاه دندانپزشــکی موسســه ای اســت 

بیماری هــای دهــان و فــک و صــورت بــر اســاس ضوابــط و مقــررات مربوطــه تاســیس می گــردد. 

درمانگاه پزشکی ورزشی
ــه خدمــات پزشــکی ورزشــی شــامل  کــه طبــق مقــررات، جهــت ارائ ــگاه تخصصــی پزشــکی ورزشــی درمانگاهــی اســت  درمان
ــه خدمــات تشــخیصی، درمانــی، پیشــگیری و  ــز و اجــرای نســخه ورزش درمانــیExercise prescription در بیمــاران، ارائ تجوی
ــا  ــه ورزشــکاران، تدویــن واجــرای برنامه هــای ورزشــی ب ــه خدمــات مشــاوره ای ب ــرم، ارائ ــی آســیب های ورزشــی و بافــت ن بازتوان
هــدف غربالگــری ورزشــکاران، پیشــگیری از بیماری هــا، مدیريــت وزن، ارتقــاء ســامت عمومــی و درمــان و بازتوانی آســیب های 

اســکلتی و عضانــی بــه طــور ســرپایی و روزانــه، پــس از اخــذ پروانه هــای قانونــی از دانشگاه/دانشــکده تأســیس می گــردد. 

درمانگاه خدمات ژنتیک
کــه خدمــات ژنتیــک بالینــی، ژنتیــک آزمايشــگاهی و خدمــات   درمانــگاه چنــد تخصصــی خدمــات ژنتیــک، مجتمعــی اســت 

پیراپزشــکی را بــه صــورت يکپارچــه و بــا رعايــت مفــاد آئیــن نامــه مربوطــه عرضــه می نمايــد. 

درمانگاه تخصصی چشم
کــه بــه منظــور شناســایی، پیشــگیری و درمــان بیمــاران چشــمی بــه صــورت ســرپایی   درمانــگاه تخصصــی چشــم مرکــزی اســت 

تاســیس می گــردد. 

درمانگاه تخصصی پوست و مو
کــه طبــق ضوابــط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش   درمانــگاه تخصصــی بیماری هــای پوســت و مــو بــه محلــی اطــاق می شــود 
پزشــکی پــس از اخــذ پروانه هــای قانونــی جهــت ارائــه خدمــات تخصصــی تشــخیصی و درمانــی پوســت و مــو بــه بیمــاران، 

ــردد.  ــیس می گ تاس

درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان
کــه بــه منظــور ارائــه خدمــات تشــخیصی، مشــاوره ای و درمانــی   درمانــگاه چنــد تخصصــی مغــز و اعصــاب و روان مرکــزی اســت 

ســرپایی بــه بیمــاران مبتــا بــه بیماری هــای مغــز و اعصــاب و روان تاســیس می گــردد. 

درمانگاه تخصصی غیر تهاجمی قلب و عروق
کــه بــه منظــور شناســایی، پیشــگیری، درمــان و پیگیــری بیماران  درمانــگاه تخصصــی غیــر تهاجمــی قلــب وعــروق مرکــزی اســت 

قلبــی عروقــی بــا اســتفاده از روش هــای غیرتهاجمــی، بــه دو طریــق ســرپایی و بســتری کمتــر از 24 ســاعت تاســیس می گــردد. 

درمانگاه تخصصی دیابت
کــه طبــق مقــررات جهــت ارائــه خدمــات مــورد نیــاز پیشــگیری،   درمانــگاه تخصصــی ديابــت بــه موسســه ای اطــاق می گــردد 
ــه و در دو نوبــت  ــه صــورت روزان مراقبــت و توانبخشــی بیماری هــای متابولیــک از جملــه ديابــت از طریــق آمــوزش و مداخلــه ب
کنتــرل و مراقبــت مســتمر از بیمــاران و افــراد در معــرض خطــر ابتــا بــه ديابــت پــس از اخــذ  کاری صبــح و عصــر بــا هــدف 

پروانه هــای قانونــی از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تاســیس می گــردد. 
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درمانگاه تخصصی داخلی
کــه طبــق مقــررات، جهــت ارائــه خدمــات تشــخیصی درمانــی و   درمانــگاه تخصصــی داخلــی بــه مرکــزی اطــاق می گــردد 
مشــاوره بــه طــور ســرپایی بــه بیمــاران مبتــا بــه بیماری هــای داخلــی بعــد از اخــذ پروانه هــای قانونــی از وزارت بهداشــت، درمــان 

ــود.  ــیس می ش ــکی تاس ــوزش پزش و آم

درمانگاه تخصصی ایمونولوژی و آلرژی
کــه بــه منظــور ارائــه خدمــات آموزشــی بــه بیمــاران وخانواده هــا، خدمات   درمانــگاه تخصصــی ايمونولــوژی و آلــرژی مرکــزی اســت 
کمبــود  يــک و  ــه بیمــاران آلرژ کوتراپــی و ايمونوتراپــی( ب ــی )نارما ــه خدمــات درمان ــه روش هــای پیشــگیری و ارائ مشــاوره ای، ارائ

ايمنــی بــر اســاس معیارهــای علمــی موجــود تاســیس می گــردد. 

درمانگاه تخصصی درد
ــا عارضــه درد هــای  ــه بیمــاران ب ــی ب ــه خدمــات تشــخیصی و درمان ــه منظــور ارائ کــه ب ــگاه درد pain clinic مرکــزی اســت   درمان
ــیس  ــی تاس ــای قانون ــذ پروانه ه ــس از اخ ــکی پ ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــررات وزارت بهداش ــط و مق ــق ضواب ــرپائی طب ــن س مزم

می گــردد. 

)Labor-Delivery-Recovery Room( LDR واحد
 واحــد LDR، فضایــی مناســب جهــت انجــام خدمــات مناســب مربــوط بــه درد زايمــان و پــس از زايمــان بــا حفــظ حريــم 
خصوصــی بــا ايجــاد آســايش روانــی بــرای بیمــار براســاس اســتانداردهای اعامــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

می باشــد. 

نوع مالکیت
ــان و  ــت، درم ــا وزارت بهداش ــامانه سیناس ــتورالعمل س ــق دس ــت طب ــوع مالکی ــده ن کنن ــک  ــا تفکی ــداول و نموداره ــه ج کلی در 

ــد:  ــر می باش ــوارد ذی ــامل م ــکی ش ــوزش پزش آم
دولتی-علوم پزشکی  �
ی انتظامی، آموزش و پرورش، ارتش و... (  � دولتی - سایر )سپاه پاسداران، شرکت نفت، نیرو
غیر دولتی - نهاد عمومی تامین اجتماعی �
غیر دولتی - سایر نهادهای عمومی )دانشگاه آزاد، بنیاد شهید، و... (  �
غیر دولتی - خصوصی  �
غیر دولتی - خیريه  �
غیر دولتی - سایر  �
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جدول1-1: مشخصات بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399

شهرستانبیمارستانردیف
تخت	
ثابت

تخت	فعال	
بخش	های	
بستری

تخت	فعال	
بخش	
اورژانس	
بستری

کل	تخت	فعال	
)بخش	های	
بستری	و	

بخش	اورژانس	
بستری(

مالکیتسطح	فعالیتنوع	فعالیت

علوم پزشکیجنرالآموزشی درمانی93176438802اصفهانالزهرا )س(1

علوم پزشکیتک تخصصیآموزشی درمانی12096096اصفهانامام موسی کاظم)ع(2

علوم پزشکیتک تخصصیآموزشی درمانی1801274131اصفهانشهید بهشتی3

علوم پزشکیتک تخصصیآموزشی درمانی19220623229اصفهانشهید چمران4

علوم پزشکیتک تخصصیآموزشی درمانی16017915194اصفهانسیدالشهداء)ع(5

علوم پزشکیتک تخصصیآموزشی درمانی1501094113اصفهانفیض6

علوم پزشکیجنرالآموزشی درمانی39419844242اصفهانآیت اله کاشانی7

علوم پزشکیجنرالآموزشی درمانی27626237299اصفهاننور و حضرت علی اصغر)ع(8

علوم پزشکیجنرالآموزشی درمانی15220029229اصفهانامین9

علوم پزشکیتک تخصصیآموزشی درمانی1601857192اصفهانامام حسین)ع(10

علوم پزشکیجنرالدرمانی28830342345اصفهانفارابی11

علوم پزشکیجنرالدرمانی5045247اصفهانحضرت زهرا )س(12

علوم پزشکیجنرالدرمانی2611229131اصفهانعیسی بن مریم13

علوم پزشکیتک تخصصیدرمانی4172903293اصفهانآیت اله مدرس14

علوم پزشکیجنرالدرمانی96741690فالورجانشفا15

علوم پزشکیجنرالدرمانی9211121132فالورجانامام خمینی)ره(16

علوم پزشکیجنرالدرمانی3229433نطنزفاطمیه17

علوم پزشکیجنرالدرمانی5029332چادگانبوعلی18

علوم پزشکیجنرالدرمانی9712825153خمینی شهر9دی منظریه19

علوم پزشکیجنرالدرمانی98611576خمینی شهرشهید اشرفی20

علوم پزشکیجنرالدرمانی126000خمینی شهرساعی21

علوم پزشکیجنرالدرمانی11010124125لنجانشهدا22

شاهین شهر گلدیس23
علوم پزشکیجنرالدرمانی12011318131و میمه

شاهین شهر حضرت محمد )ص(24
علوم پزشکیجنرالدرمانی32189و میمه

علوم پزشکیجنرالدرمانی15416326189نجف آبادشهید منتظری25

علوم پزشکیجنرالدرمانی114771794گلپایگانامام حسین)ع(26

علوم پزشکیجنرالدرمانی81692089سمیرمسیدالشهدا27

علوم پزشکیجنرالدرمانی10288391فریدنشهید رجایی28
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شهرستانبیمارستانردیف
تخت	
ثابت

تخت	فعال	
بخش	های	
بستری

تخت	فعال	
بخش	
اورژانس	
بستری

کل	تخت	فعال	
)بخش	های	
بستری	و	

بخش	اورژانس	
بستری(

مالکیتسطح	فعالیتنوع	فعالیت

علوم پزشکیجنرالدرمانی60641074اردستانشهید بهشتی29

علوم پزشکیجنرالدرمانی64551065خوانسارفاطمیه30

علوم پزشکیجنرالدرمانی54351247فریدونشهررسول اکرم)ص(31

علوم پزشکیجنرالدرمانی969615111مبارکهمحمد رسول اهلل )ص(32

علوم پزشکیجنرالدرمانی5647653نایینحشمتیه33

علوم پزشکیجنرالدرمانی14016324187شهرضاامیرالمومنین)ع(34

علوم پزشکیجنرالدرمانی8550050شهرضاصاحب الزمان35

علوم پزشکیجنرالدرمانی5050353نطنزخاتم االنبیا36

علوم پزشکیجنرالدرمانی5018321دهاقانشهدا37

علوم پزشکیجنرالدرمانی3314519تیران و کرونبهنیا38

خور و آفتاب هشتم39
علوم پزشکیجنرالدرمانی32639بیابانک

تامین اجتماعیجنرالدرمانی16010813121نجف آبادفاطمه زهرا)س(40

تامین اجتماعیجنرالدرمانی47032628354اصفهاندکتر شریعتی41

تامین اجتماعیجنرالدرمانی25623120251اصفهانغرضی42

غیردولتی-سایر جنرالدرمانی5050252اصفهاناصفهان43
نهادهای عمومی

غیردولتی-سایر جنرالدرمانی10090898اصفهانامیرالمومنین)ع(44
نهادهای عمومی

غیردولتی-سایر جنرالدرمانی35012020140لنجانشهید مطهری45
نهادهای عمومی

غیردولتی-سایر تک تخصصیدرمانی10080989نجف آبادشهید رجایی46
نهادهای عمومی

خصوصیجنرالدرمانی1241192121اصفهانسعدی47

خصوصیجنرالدرمانی5456662اصفهانمهرگان48

خصوصیجنرالدرمانی12083689اصفهانسپاهان49

خصوصیجنرالدرمانی24021515230اصفهانمیالد50

خصوصیجنرالدرمانی601103113اصفهانخانواده51

خصوصیجنرالدرمانی9190898اصفهانسینا52

خصوصیجنرالدرمانی3216521اصفهانرز53

دولتی سایرجنرالدرمانی25042547اصفهان577 ارتش54

دولتی سایرجنرالدرمانی25027421295اصفهانآیت اله صدوقی55

ادامه جدول1-1: مشخصات بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399
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شهرستانبیمارستانردیف
تخت	
ثابت

تخت	فعال	
بخش	های	
بستری

تخت	فعال	
بخش	
اورژانس	
بستری

کل	تخت	فعال	
)بخش	های	
بستری	و	

بخش	اورژانس	
بستری(

مالکیتسطح	فعالیتنوع	فعالیت

خیریهجنرالدرمانی3213821اصفهانامام خمینی )ره( جرقویه56

خیریهجنرالدرمانی10013512147اصفهانزهرای مرضیه )س(57

خیریهجنرالدرمانی6250252اصفهانحجت ابن الحسن عسگری58

خیریهجنرالدرمانی20023928267اصفهانعسگریه59

---885671757697944جمع کل

جدول 1-2: فعالیت بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399

تعداد	اعمال	جراحیتعداد	فوتیتعداد	بستری*شهرستانبیمارستانردیف

3005420477151اصفهانالزهرا )س(1
18281721878اصفهانامام موسی کاظم)ع(2
9103825769اصفهانشهید بهشتی3
128733151182اصفهانشهید چمران4
114047202701اصفهانسیدالشهداء)ع(5
99553913601اصفهانفیض6
1600434410925اصفهانآیت اله کاشانی7
117765052586اصفهاننور و حضرت علی اصغر)ع(8
96235014475اصفهانامین9
112421476156اصفهانامام حسین)ع(10
6751932310اصفهانفارابی11
373212809اصفهانحضرت زهرا )س(12
4257312901اصفهان عیسی بن مریم13
375430اصفهانآیت اله مدرس14
3121345771فالورجانشفا15
91512893570فالورجانامام خمینی)ره(16
7819149نطنزفاطمیه17
63040چادگانبوعلی18
88292923189خمینی شهر9دی منظریه19
28183170خمینی شهرشهید اشرفی20
000خمینی شهرساعی21
58982792220لنجانشهدا22
61885121817شاهین شهر و میمهگلدیس23

ادامه جدول1-1: مشخصات بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399



سالناهم آماری 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

www.ict.mui.ac.ir
معاونت درمان 26

تعداد	اعمال	جراحیتعداد	فوتیتعداد	بستری*شهرستانبیمارستانردیف

1501205شاهین شهر و میمهحضرت محمد )ص(24
111795313806نجف آبادشهید منتظری25
52932972050گلپایگانامام حسین)ع(26
4325861065سمیرمسیدالشهدا27
54662292277فریدنشهید رجایی28
20331281020اردستانشهید بهشتی29
198078927خوانسارفاطمیه30
9313742فریدونشهررسول اکرم)ص(31
40742182519مبارکهمحمد رسول اهلل )ص(32
2373130951نایینحشمتیه33
90533273018شهرضاامیرالمومنین)ع(34
10461270شهرضاصاحب الزمان35
16081001205نطنزخاتم االنبیا36
18820دهاقان شهدا37
5400تیران و کرونبهنیا38
400خور و بیابانکآفتاب هشتم39
107431936308نجف آبادفاطمه زهرا)س(40
2574779413596اصفهاندکتر شریعتی41
1731857212808اصفهانغرضی42
352303365اصفهان اصفهان43
6060664948اصفهانامیرالمومنین)ع(44
63771594217لنجانشهید مطهری45
103800نجف آبادشهید رجایی46
13149218572اصفهانسعدی47
6659115334اصفهانمهرگان48
4174181897اصفهانسپاهان49
1983716315253اصفهانمیالد50
14009958989اصفهانخانواده51
11660518349اصفهانسینا52
7900اصفهانرز53
19593765اصفهان577 ارتش54
2711435416850اصفهانآیت اله صدوقی55

ادامه جدول 1-2: فعالیت بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399
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تعداد	اعمال	جراحیتعداد	فوتیتعداد	بستری*شهرستانبیمارستانردیف

7130725اصفهانامام خمینی )ره( جرقویه56
123331357343اصفهانزهرای مرضیه )س(57
285362195اصفهانحجت ابن الحسن عسگری58
3365126317729اصفهانعسگریه59

44839012488232032 جمع کل
کلیه بخش های بستری بیمارستان به جزء بیماران بستری سطح ۱، ۲ و ۳ ترياژ در بخش اورژانس می باشد.  *تعداد بیمار بستری شامل بیماران بستری 

  جدول 1-3: شاخص های درصد اشغال تخت، متوسط مدت اقامت 
بیمارستان  های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399

متوسط	مدت	اقامت*درصد	اشغال	تخت*شهرستانبیمارستانردیف

63/534/7اصفهانالزهرا )س(1
28/435/42اصفهانامام موسی کاظم)ع(2
61/433/17اصفهانشهید بهشتی3
80/493/98اصفهانشهید چمران4
68/673/89اصفهانسیدالشهداء)ع(5
53/611/93اصفهانفیض6
82/023/46اصفهانآیت اله کاشانی7
69/934/34اصفهاننور و حضرت علی اصغر)ع(8
70/704/45اصفهانامین9
60/293/60اصفهانامام حسین)ع(10
62/049/75اصفهانفارابی11
56/892/07اصفهانحضرت زهرا )س(12
68/265/34اصفهان عیسی بن مریم13
74/4820/42اصفهانآیت اله مدرس14
78/805/85فالورجانشفا15
70/413/07فالورجانامام خمینی)ره(16
24/633/06نطنزفاطمیه17
25/042/49چادگانبوعلی18
63/702/89خمینی شهر9دی منظریه19
75/985/27خمینی شهرشهید اشرفی20
00خمینی شهرساعی21
52/842/96لنجانشهدا22
59/803/56شاهین شهر و میمهگلدیس23

ادامه جدول 1-2: فعالیت بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399
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متوسط	مدت	اقامت*درصد	اشغال	تخت*شهرستانبیمارستانردیف

7/921/92شاهین شهر و میمهحضرت محمد )ص(24
68/793/27نجف آبادشهید منتظری25
56/333گلپایگانامام حسین)ع(26
412/39سمیرمسیدالشهدا27
45/872/47فریدنشهید رجایی28
23/802/65اردستانشهید بهشتی29
27/742/69خوانسارفاطمیه30
15/481/81فریدونشهررسول اکرم)ص(31
39/833/23مبارکهمحمد رسول اهلل )ص(32
45/143/06نایینحشمتیه33
52/392/88شهرضاامیرالمومنین)ع(34
45/425/40شهرضاصاحب الزمان35
37/463/50نطنزخاتم االنبیا36
7/102/50دهاقان شهدا37
3/052/38تیران و کرونبهنیا38
12/301/36خور و بیابانکآفتاب هشتم39
61/82/6نجف آبادفاطمه زهرا)س(40
583/1اصفهاندکتر شریعتی41
59/92/8اصفهانغرضی42
22/71/1اصفهان اصفهان43
47/72/2اصفهانامیرالمومنین)ع(44
36/32/5لنجانشهید مطهری45
68/618/4نجف آبادشهید رجایی46
561/8اصفهانسعدی47
491/5اصفهانمهرگان48
22/31/6اصفهانسپاهان49
602/1اصفهانمیالد50
61/31/7اصفهانخانواده51
62/61/8اصفهانسینا52
35/31اصفهانرز53
52/43/7اصفهان577 ارتش54
64/92/6اصفهانآیت اله صدوقی55

 ادامه جدول 1-3: شاخص های درصد اشغال تخت، متوسط مدت اقامت 
بیمارستان  های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399
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متوسط	مدت	اقامت*درصد	اشغال	تخت*شهرستانبیمارستانردیف

151اصفهانامام خمینی )ره( جرقویه56
67/92/5اصفهانزهرای مرضیه )س(57
25/21/6اصفهانحجت ابن الحسن عسگری58
62/21/6اصفهانعسگریه59

59/323/19کل
* در محاسبه شاخص های درصد اشغال تخت، متوسط مدت اقامت بیمار ،  آمار اورژانس بستری سطح ۱، ۲ و ۳ ترياژ لحاظ نشده است. 

 جدول 1-4: توزیع فراوانی بیمارستان ها، تخت  مصوب،
تخت فعال و بیماران بستری دانشگاهی و غیردانشگاهی به تفکیک شهرستان در سال 1399*

تخت	مصوببیمارستانشهرستان
تخت	فعال	بخش	های	بستری	

و	بستری	اورژانس
بیمار	بستری**

160742033اردستان
3162225661343070اصفهان

1331954تیران و کرون
15032630چادگان

332122911647خمینی شهر
164651980خوانسار

13294خور و بیابانک

15021188دهاقان
181894325سمیرم

شاهین شهر و 
21521406203میمه

222523710099شهرضا
1102915466فریدن

15447931فریدونشهر
218822212272فالورجان
1114945293گلپایگان

246026512275لنجان
1961114074مبارکه
156532373نائین

341439922960نجف آباد
282862389نطنز
5988567944448266جمع

* شهرستان های برخوار و بوئین و میاندشت، فاقد بیمارستان می باشند. 
کلیه بخش های بستری بیمارستان به جزء بیماران بستری سطح۱، ۲ و ۳ ترياژ در بخش اورژانس می باشد.  **تعداد بیمار بستری شامل بیماران بستری 

 ادامه جدول 1-3: شاخص های درصد اشغال تخت، متوسط مدت اقامت
 بیمارستان  های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399
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نمودار 1-1: درصد فراوانی بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی به تفکیک نوع مالکیت در سال 1399

    جدول1-5: توزیع فراوانی تخت های بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی به تفکیک شهرستان در سال 1399*

روان	پزشکیتخت	ویژه**تخت	CCUتخت	NICUتخت	ICU	تخت	فعالشهرستان

7440640اردستان
5661482155164637568اصفهان

1900000تیران و کرون
3200000چادگان

2291709170خمینی شهر
6550550خوانسار

900000خور و بیابانک
2100000دهاقان
8950650سمیرم
2373269380شهرضا

1401007100شاهین شهر و میمه
911206120فریدن

4700000فریدونشهر
22211014110فالورجان
9450850گلپایگان

26510013100لنجان
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روان	پزشکیتخت	ویژه**تخت	CCUتخت	NICUتخت	ICU	تخت	فعالشهرستان

11150650مبارکه
5350350نایین

3992518194380نجف آباد
8650450نطنز

7944633179279812648جمع
* شهرستان های برخوار و بوئین و میاندشت، فاقد بیمارستان می باشند. 

**تخت ویژه شامل تخت های ICU )شامل تخت های ICU، PICUجراحی، ICU داخلی، ICUجنرال، ICUقلب، BICU( و NICU می باشد و تخت های 
تور ندارند، به عنوان تخت ویژه تلقی نمی گردند.  CCU با توجه به اينکه در طرح تحول نظام سامت به عنوان تخت ویژه لحاظ نشده اند و همچنین نیاز به ونتیا

نمودار 1-2: توزیع فراوانی تخت های فعال به تفکیک نوع مالکیت در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال 1399
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 نمودار 1-3: درصد فراوانی تخت های فعال به تفکیک نوع مالکیت 
در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال  1399

 

 CCU و ICU، NICU نمودار 1-4: توزیع فراوانی تخت های 
به تفکیک نوع مالکیت در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال 1399
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نمودار 1-5: نسبت تخت فعال به ازای هزار نفر جمعیت به تفکیک شهرستان در سال1399
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نقشه 1-1: توزیع پراکندگی جغرافیایی تعداد تخت فعال به ازای هزار نفر جمعیت در سال1399 
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نمودار 1-6: نسبت تخت ویژه به ازای صدهزار نفر جمعیت به تفکیک شهرستان در سال1399*

 *سایر شهرستان ها فاقد تخت ویژه می باشند. 
تخت های  و  می باشد   NICU و   )BICU ICUقلب،  ICUجنرال،  داخلی،   ICU ICU، PICUجراحی،  تخت های  )شامل   ICU تخت های  شامل  ویژه  *تخت 
تور ندارند، به عنوان تخت ویژه تلقی نمی گردند.  CCU با توجه به اينکه در طرح تحول نظام سامت به عنوان تخت ویژه لحاظ نشده اند و همچنین نیاز به ونتیا
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نمودار 1-7: نسبت تخت CCU به صد هزار نفر جمعیت به تفکیک شهرستان در سال1399*

 

*سایر شهرستان ها فاقد تخت CCU می باشند. 
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نمودار 1-8: درصد تخت ویژه به تخت فعال به تفکیک شهرستان در 1399*

 

*سایر شهرستان ها فاقد تخت ویژه می باشند. 
و تخت های  ویژه شامل تخت های ICU )شامل تخت های ICU، PICUجراحی، ICU داخلی، ICUجنرال، ICUقلب، BICU( و NICU می باشد  * تخت 
تور ندارند، به عنوان تخت ویژه تلقی نمی گردند.  CCU با توجه به اينکه در طرح تحول نظام سامت به عنوان تخت ویژه لحاظ نشده اند و همچنین نیاز به ونتیا

جدول1-6: توزیع فراوانی تخت های ستاره دار بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال1399

شهرستان	بیمارستان
اورژانس	
سرپایی

هموفیلیتاالسمی
تخت	
اتاق	
عمل

تخت	
اتاق	
عمل	
اوژانس

لیبردیالیز
تخت	
زایمان

آنژیوگرافیمامایی
شیمی	
درمانی

ریکاوری

1100243110001032اصفهانالزهرا )س(
600510000006اصفهانامام موسی کاظم 

4008121400008اصفهانامین
400400000007اصفهانحضرت زهرا 

40017210000020اصفهانآیت اله کاشانی 
200401000400اصفهانشهید چمران

500611005009اصفهانعیسی بن مریم )ع(
8004112000006اصفهان فارابی 
200900000014اصفهان فیض

9006090000010اصفهان امام حسین )ع(
نور و حضرت علی 

اصغر )ع(
12005021000209اصفهان
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شهرستان	بیمارستان
اورژانس	
سرپایی

هموفیلیتاالسمی
تخت	
اتاق	
عمل

تخت	
اتاق	
عمل	
اوژانس

لیبردیالیز
تخت	
زایمان

آنژیوگرافیمامایی
شیمی	
درمانی

ریکاوری

2007007200012اصفهانشهید بهشتی 
123844010010497اصفهانسیدالشهدا )ع(
200000000000اصفهان آیت اله مدرس 
19003012002002اردستانشهید بهشتی 
1000000000000خمینی شهرشهید اشرفی 

000000000000خمینی شهرساعی
300004100000دهاقان شهدای دهاقان 

400205220003خوانسارفاطمیه 
1000209003003سمیرمسیدالشهدا) ع(
300307220002فریدونشهر رسول اکرم 
1700417400003فریدنشهید رجائی 

7003117002003فالورجانامام خمینی )ره( 
400316000003فالورجانشفا 

3005019002005شهرضا امیرالمومنین 
500000000000شهرضاصاحب الزمان )عج(

گلدیس 
شاهین شهر 

6004115001005و میمه

حضرت محمد 
شاهین شهر 

200006110000و میمه

6004111001001گلپایگانامام حسین )ع( 
6004021002004لنجان شهدا

6000111200004نایینحشمتیه
120052212000012نجف آباد شهید منتظری
500308001002نطنزخاتم االنبیاء 

محمد رسول اهلل 
)ص(

7003011003003مبارکه

600216111002نطنزفاطمیه 
700009001000تیران وکرونبهنیا 
500210222002چادگان بوعلی 

آفتاب هشتم
خور و 
300003313000بیابانک

4005125200005خمینی شهر9 دی منظریه
300400004009اصفهانمهرگان

ادامه جدول1-6: توزیع فراوانی تخت های ستاره دار بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال1399
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شهرستان	بیمارستان
اورژانس	
سرپایی

هموفیلیتاالسمی
تخت	
اتاق	
عمل

تخت	
اتاق	
عمل	
اوژانس

لیبردیالیز
تخت	
زایمان

آنژیوگرافیمامایی
شیمی	
درمانی

ریکاوری

600300000004اصفهان577ارتش
400410511004اصفهاناصفهان

600610000000اصفهانامام خمینی جرقویه
800610620007اصفهانامیرالمونین)ع(

000600000005اصفهانرز
حجت ابن الحسن 

عسگری
9003065152003اصفهان

4008000200014اصفهانبهارستان
600110157200024اصفهاندکتر شریعتی

6007012230012اصفهانغرضی
3005121000008اصفهانزهرای مرضیه)س(

600410520005اصفهانسپاهان
70070002710010اصفهانسعدی
900160000512221اصفهانمیالد
500910620109اصفهانسینا

900220100201234اصفهانآیت اله صدوقی
10007006200011لنجان شهید مطهری

70081010601012اصفهانعسگریه
300400621006نجف آباد فاطمه زهرا)س(
000000000000نجف آبادشهید رجائی 

354384300274238743532173368جمع 

ادامه جدول1-6: توزیع فراوانی تخت های ستاره دار بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال1399
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نمودار 1-9: توزیع فراوانی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی به تفکیک نوع مالکیت در سال 1399

 

 نمودار1-10: درصد فراوانی مراجعین سرپایی به پزشکان 
درمانگاه های بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی به تفکیک نوع مالکیت در سال1399
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جدول 1-7: توزیع فراوانی زایمان ها در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال 1399

شهرستانبیمارستان
نوع	زایمان

تعداد	کل	زایمان
درصد	سزارین	
به	کل	زایمان

درصد	زایمان	طبیعی	
به	کل	زایمان )NVD(طبیعی	زایمان)C/S(سزارین

39673990795750/149/9اصفهانعسگریه
حجت ابن الحسن 

3605178775941اصفهانعسگری

15302093362357/842/2اصفهانشهیدصدوقی
26631813447640/559/5اصفهانزهرای مرضیه)س(

13092354366364/335/7اصفهانمیالد
13702426379663/936/1اصفهانشهیدبهشتی
7181183190162/237/8اصفهاندکتر شریعتی

10101608261861/438/6اصفهانخانواده
6392577321680/119/9اصفهانسعدی
3282866319489/710/3اصفهانمهرگان
522616113854/145/9اصفهانغرضی

120591793367اصفهانعیسی بن مریم
446871131766/133/9اصفهانسپاهان

802794159649/750/3شهرضاامیرالمؤمنین )ع(
4221052147471/428/6اصفهانسینا

422757117964/235/8اصفهانامیرالمؤمنین )ع(
1043494537723اصفهانالزهرا)س(

حضرت زهرا)س( 
90048413843565اصفهانزینبیه

15723939660/439/6اصفهانامین
510769127960/139/9اصفهاناصفهان

795368116331/668/4فالورجانامام خمینی)ره(
51242894045/554/5فریدنشهیدرجایی

41153294356/443/6گلپایگانامام حسین)ع(
38533772246/753/3لنجانشهدای لنجان
966115738/961/1لنجانشهیدمطهری
00000خمینی شهر9دی منظریه
42132174243/356/7خمینی شهرشهید اشرفی

25324850149/550/5شاهین شهر و میمهگلدیس
160160100شاهین شهر و میمهحضرت محمد)ص(
36225661841/458/6مبارکهمحمدرسول ا... )ص(
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شهرستانبیمارستان
نوع	زایمان

تعداد	کل	زایمان
درصد	سزارین	
به	کل	زایمان

درصد	زایمان	طبیعی	
به	کل	زایمان )NVD(طبیعی	زایمان)C/S(سزارین

22524747252/347/7نائینحشمتیه
24022446448/351/7سمیرمسید الشهداء)ع(

1501332834753اردستانشهیدبهشتی
11113824955/444/6خوانسارفاطمیه

1229822044/555/5فریدونشهرحضرت رسول اکرم
387811667/232/8نطنزخاتم النبیاء

812206040نطنزفاطمیه
6060100تیران وکرونبهنیا
6060100چادگانبوعلی
3030100دهاقانشهدا

665774143953/846/2نجف آبادفاطمه الزهرا)س(
972860183246/953/1نجف آبادشهیدمنتظری

24096325325662857/442/6کل 

جدول1-8: توزیع فراوانی زایمان طبیعی و سزارین به تفکیک نوع مالکیت بیمارستان در سال 1399

نوع	مالکیت	/نوع	
زایمان

نوع	زایمان
درصد	زایمان	طبیعی	به	کل	زایماندرصد	سزارین	به	کل	زایمانکل	زایمان

سزارینطبیعی

848986311712050/449/6علوم پزشکی
518818133661/238/8غیردولتی سایرنهادها
4664120971676172/227/8غیردولتی خصوصی
غیردولتی تامین 

19052573447857/542/5اجتماعی

699063201331047/552/5غیردولتی خیریه
15302093362357/842/2دولتی سایر

24096325325662857/442/6کل

ادامه جدول 1-7: توزیع فراوانی زایمان ها در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال 1399
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نقشه 1-2: توزیع پراکندگی جغرافیایی واحدهای پرتونگاری در سال 1399
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نقشه 1-3: توزیع پراکندگی جغرافیایی واحدهای آزمایشگاهی در سال 1399

 



سالناهم آماری 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

معاونت درمان
www.ict.mui.ac.ir45

نمودار 1-11: توزیع فراوانی واحدهایLDR بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی به تفکیک شهرستان در سال 1399*

 

*سایر شهرستان ها، فاقد واحد LDR می باشند. 

 

  نمودار 1- 12-1: نمودار پابون السو)Pabon Losso( بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال 1399

 



سالناهم آماری 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

www.ict.mui.ac.ir
معاونت درمان 46

نمودار 1-12-2: نمودار پابون السو)Pabon Losso( بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال 1399

 

تفسیر نمودار پابون السو
کــه در ناحیــه اول قــرار دارنــد، دارای درصــد اشــغال تخــت و همچنیــن چرخــش اشــغال تخــت  ناحیــه 1: بیمارســتان هایی 

کــز عرضــه تخــت بیــش از تقاضــا بــرای خدمــات درمانــی می باشــد.  پایینــی می باشــند. معمــواًل در ایــن مرا
کــه در ناحیــه دوم قــرار دارنــد، دارای درصــد اشــغال تخــت پاییــن و چرخــش اشــغال تخــت باالیــی  ناحیــه2: بیمارســتان هایی 
کــز می توانــد نشــان دهنــده بســتری غیرضــروری بیمــاران و يــا نشــان دهنــده ظرفیــت تخــت اضافــی  کــه در برخــی از مرا می باشــند 

کــز باشــد.  در برخــی از مرا
کــه در ناحیــه ســوم قــرار دارنــد، دارای درصــد اشــغال تخــت بــاال و همچنیــن چرخــش اشــغال  ناحیــه3: بیمارســتان هایی 

کارایــی خوبــی برخوردارنــد و از حداقــل تخــت ممکــن اســتفاده بهینــه می کننــد.  کــز از  تخــت باالیــی می باشــند. ایــن مرا
کــه در ناحیــه چهــارم قــرار دارنــد، دارای درصــد اشــغال تخــت بــاال و چرخــش اشــغال تخــت پایینــی  ناحیــه4: بیمارســتان هایی 
می باشــند. ایــن وضعیــت نشــان دهنــده بســتری طوالنــی مــدت بیمــاران و تحمیــل هزينه هــای باال می باشــد. )بیمارســتان هایی 

بــا بســتری طوالنــی مــدت ماننــد بیمارســتان های روانپزشــکی در ایــن ناحیــه قــرار دارنــد(. 

گرفتــه انــد، بــه دلیــل بحــران پاندمــی  الزم بــه ذکــر اســت، علــت اينکــه در ســال 1399برخــی از بیمارســتان ها در ناحیــه1 و 4 قــرار 
کاهــش يافتــه و  کــه وضعیــت عــادی بیمارســتان ها را تغییــر داده، اعمــال جراحــی الکتیــو در بیمارســتان ها  يــد 19 می باشــد  کوو

يــد19 بــه طبــع افزايــش يافتــه اســت.  کوو بســتری بلنــد مــدت بیمــاران در بخش هــای داخلــی و ICU جهــت بیمــاران 
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جدول1-9: توزیع فراوانی فعالیت اورژانس بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399

شهرستانبیمارستانردیف
درصد	بیماران	تعیین	تکلیف	

شده	ظرف	6	ساعت

درصد	بیماران	خارج	
شده	از	اورژانس	ظرف	

مدت	12	ساعت

درصد	ترک	با	مسئولیت	
شخصی	از	بخش	اورژانس

72/3878/887/5اصفهانالزهرا )س(1
99/198/13اصفهانامام موسی کاظم)ع(2
100992/8اصفهانشهید بهشتی3
86/1771/8316/1اصفهانشهید چمران4
99/2991/692/4اصفهانسیدالشهداء)ع(5
98/2784/0417/6اصفهانفیض6
78/9388/5514/1اصفهانآیت اله کاشانی7
99/1164/887/9اصفهاننور و حضرت علی اصغر)ع(8
82/4173/838/5اصفهانامین9
94/2182/6710/7اصفهانامام حسین)ع(10
79/8480/98/7اصفهانفارابی11
1001001/2اصفهانحضرت زهرا )س(12
89/590/735/1اصفهانعیسی بن مریم13
10070/632/2اصفهانآیت اله مدرس14
91/1577/095/7فالورجانشفا15
89/680/0910/5فالورجانامام خمینی)ره(16
1001001/5نطنزفاطمیه17
95/289/1819/9چادگانبوعلی18
91/699/938/7خمینی شهر9دی منظریه19
89/9932/1311/4خمینی شهرشهید اشرفی20

___خمینی شهرساعی21

91/890/6316/2لنجانشهدا22
90/1191/368/7شاهین شهر و میمهگلدیس23
92/9875/210/6نجف آبادشهید منتظری24
73/9492/4814/7گلپایگانامام حسین)ع(25
96/0479/8412سمیرمسیدالشهدا26
87/589/8310/1فریدنشهید رجایی27
96/5697/2312/2اردستانشهید بهشتی28
73/4470/3210/8خوانسارفاطمیه29
84/6194/1813/1فریدونشهررسول اکرم)ص(30
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شهرستانبیمارستانردیف
درصد	بیماران	تعیین	تکلیف	

شده	ظرف	6	ساعت

درصد	بیماران	خارج	
شده	از	اورژانس	ظرف	

مدت	12	ساعت

درصد	ترک	با	مسئولیت	
شخصی	از	بخش	اورژانس

8788/679/2مبارکهمحمد رسول اهلل )ص(31
91/2693/9817نایینحشمتیه32
9382/24/1شاهین شهر و میمهحضرت محمد )ص(33
78/9875/8314/2شهرضاامیرالمومنین)ع(34

___شهرضاصاحب الزمان35

81/183/85/5نطنزخاتم االنبیا36
98/1999/269/8دهاقانشهدا37
96/6197/613/6تیران و کرونبهنیا38
91/6210040/5خور و بیابانکآفتاب هشتم39
99/8495/769/9نجف آبادفاطمه زهرا)س(40
97/1697/476اصفهاندکتر شریعتی41
7785/338/7اصفهانغرضی42
99/941000/6اصفهاناصفهان43
84/4796/475/9اصفهانامیرالمومنین)ع(44
89/9688/0518/4لنجانشهید مطهری45
98/289/671/5نجف آبادشهید رجایی46
10010018/6اصفهانسعدی47
97/5798/420/2اصفهانمهرگان48
96/7596/752/7اصفهانسپاهان49
89/610013اصفهانمیالد50
91/193/27/1اصفهانخانواده51
99/6569/530/9اصفهانسینا52

___اصفهانرز53

1001000/9اصفهان577 ارتش54
91/183/5312/2اصفهانآیت اله صدوقی55
1001002/8اصفهانامام خمینی )ره( جرقویه56
84/2895/8اصفهانزهرای مرضیه )س(57
99/4989/241/6اصفهانحجت ابن الحسن عسگری58
81/4590/127/7اصفهانعسگریه59

91/4088/659کل

ادامه جدول1-9: توزیع فراوانی فعالیت اورژانس بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سال 1399



سالناهم آماری 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

معاونت درمان
www.ict.mui.ac.ir49

جدول1-10: توزیع فراوانی درمانگاه ها به تفکیک شهرستان در سال 1399*

نوع		درمانگاه/	نوع	مالکیتشهرستان

دولتی	-	

دانشگاه	علوم	

پزشکی

دولتی	-	

سایر

غیر	دولتی	-	

نهاد	عمومی	

تامین	اجتماعی

غیر	دولتی	-	

سایر	نهادهای	

عمومی

غیر	دولتی	-	

خصوصی

غیر	دولتی	-	

خیریه

غیر	دولتی	-	

سایر
جمع

اصفهان

ویژه )کلینیک 
1000000010ویژه(

18102916055عمومی
1300870091دندانپزشکی

تخصصی پزشکی 
00001001ورزشی

چند تخصصی 
00001001خدمات ژنتیک

00002002تخصصی چشم
تخصصی پوست 

0000240024و مو

تخصصی و 
چند تخصصی مغز 
و اعصاب و روان

00002204

غیر تهاجمی قلب 
10003004و عروق

00005005تخصصی دیابت
00006107تخصصی داخلی

  تخصصی 
ایمونولوژی و 

آلرژی
00001001

00001001تخصصی درد

سمیرم
01000001عمومی

00001001دندانپزشکی

گلپایگان
00001102عمومی

00000101تخصصی داخلی

شاهین 
شهر و 
میمه

02000002عمومی
00004004دندانپزشکی

تخصصی پوست 
00002002و مو

تیران و 
کرون

00100102عمومی
00001001دندانپزشکی

خمینی 
شهر

01003206عمومی
0000120012دندانپزشکی
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نوع		درمانگاه/	نوع	مالکیتشهرستان

دولتی	-	

دانشگاه	علوم	

پزشکی

دولتی	-	

سایر

غیر	دولتی	-	

نهاد	عمومی	

تامین	اجتماعی

غیر	دولتی	-	

سایر	نهادهای	

عمومی

غیر	دولتی	-	

خصوصی

غیر	دولتی	-	

خیریه

غیر	دولتی	-	

سایر
جمع

00001001دندانپزشکینایین
00010001عمومیفریدن

مبارکه
01100103عمومی

00001001دندانپزشکی

نجف آباد
021251011عمومی

00007108دندانپزشکی
00000202داخلی

لنجان
02006008عمومی

00004004دندانپزشکی

فالورجان
01002003عمومی

00008008دندانپزشکی

شهرضا
01103005عمومی

01003004دندانپزشکی

برخوار
00003003دندانپزشکی

10000001تخصصی داخلی
142353229290303جمع

*سایر شهرستان ها، فاقد درمانگاه می باشند

ادامه جدول1-10: توزیع فراوانی درمانگاه ها به تفکیک شهرستان در سال 1399*
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جدول 1-11: توزیع فراوانی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مهم به تفکیک شهرستان در سال 1399

آنژیوگرافیMRIسی	تی	اسکنشهرستان	/نوع	تجهیزات

100شاهین شهر و میمه
100اردستان
261313اصفهان

200خمینی شهر
100سمیرم
200شهرضا
100فریدن

200فالورجان
100گلپایگان

200لنجان
100مبارکه
100نائین

310نجف آباد
441413جمع

جدول 1-12: توزیع فراوانی تجهیزات سرمایه ای مهم به تفکیک نوع مالکیت در سال 1399

آنژیوگرافیMRIسی	تی	اسکننوع	مالکیت	/	تجهیزات

2556علوم پزشکی
1064غیردولتی خصوصی

411غیردولتی تامین اجتماعی
--1غیردولتی سایرنهادها

211غیردولتی خیریه
211دولتی سایر

441413کل
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 جدول 1-13: توزیع فراوانی بیماران بستری و فوتی مبتال به کووید 19 ) قطعی یا مشکوک( 
در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال1399

شهرستانبیمارستانردیف
تعداد	بیماران	بستری	
قطعی	و	مشکوک	

کووید	19

تعداد	بیماران	قطعی	و	
مشکوک	کووید19	بستری	

ICU	های	بخش	در	شده

تعداد	کل	فوتی	قطعی	و	مشکوک	
کووید19	PCR(	مثبت	و	منفی(	در	
بخش	های	اورژانس،	عادی،	ویژه

868123341453اصفهانالزهرا)س(1
2701952372اصفهانامین 2
2547576334اصفهاننور و حضرت علی اصغر )ع(3
2690203410اصفهانغرضی 4
2947424325اصفهانعیسی بن مریم )ع( 5
2752297371خمینی شهرشهید اشرفی 6
2370439360فالورجانشفا 7
5433295547اصفهاندکتر شریعتی 8
2418106225اصفهانآیت اله صدوقی 9
2865438420نجف آبادآیت اله منتظری 10
1654351281اصفهانسیدالشهدا)ع(11
100793117نجف آبادفاطمه الزهرا )س ( 12
105619133اصفهان امام حسین)ع( 13
1439253103اصفهانشهید چمران 14
70311569اصفهانفارابی 15
109236167اصفهانآیت اله کاشانی 16
1407277337شاهین شهر و میمهگلدیس 17
1295142121شهرضاصاحب الزمان18
134922495شهرضاامیرالمومنین 19
1009214152فریدنشهیدرجائی 20
1031115217گلپایگانامام حسین)ع( 21
1128216177مبارکهمحمدرسول اهلل)ص(22
125161157فالورجانامام خمینی )ره( 23
1539190214لنجانشهدا24
1209269197اصفهانعسگریه 25
1023133166خمینی شهر9 دی منظریه 26
35612869نطنزخاتم االنبیا ء27
7619798اصفهانزهرای مرضیه )س( 28
515143134اردستانشهید بهشتی 29
478157101نایینحشمتیه 30



سالناهم آماری 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

معاونت درمان
www.ict.mui.ac.ir53

شهرستانبیمارستانردیف
تعداد	بیماران	بستری	
قطعی	و	مشکوک	

کووید	19

تعداد	بیماران	قطعی	و	
مشکوک	کووید19	بستری	

ICU	های	بخش	در	شده

تعداد	کل	فوتی	قطعی	و	مشکوک	
کووید19	PCR(	مثبت	و	منفی(	در	
بخش	های	اورژانس،	عادی،	ویژه

47319256خوانسارفاطمیه 31
1057160132اصفهانمیالد 32
47401اصفهان577 ارتش33
34229نطنزفاطمیه 34
66211467سمیرمسیدالشهداء35
983030اصفهانفیض36
24204فریدونشهررسول اکرم )ص( 37
1139834اصفهانامام موسی کاظم )ع( 38
92534122لنجانشهید مطهری 39
183691اصفهانشهید بهشتی 40
53610339اصفهانخانواده 41
1207214اصفهانسینا 42
2700اصفهانسعدی 43
7613اصفهانسپاهان 44
900نجف آبادشهید رجایی 45
17000اصفهانآیت اله مدرس 46
30904چادگانبوعلی 47
200تیران و کرونبهنیا 48
1600دهاقانشهدا49
3901خور و بیابانکآفتاب هشتم50
1407اصفهانحضرت زهرا )س(51
3302اصفهانحجت ابن الحسن عسگری52
4421اصفهانمهرگان53
1615313اصفهانامیرالمؤمنین )ع( 54

63716106948262جمع کل
يد ۱۹ نداشته اند/  کوو سایر بیمارستان ها در سال ۹۹ فعالیت در خصوص بیمار 

 ادامه جدول 1-13: توزیع فراوانی بیماران بستری و فوتی مبتال به کووید 19 ) قطعی یا مشکوک( 
در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در سال1399
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جدول 1-14: اهم شاخص های معاونت درمان در سال های 1398 و 1399

واحد	شاخصعنوان	شاخصردیف
شاخص	دانشگاه

13981399

3/54/06روزمتوسط اقامت بیمار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان*1
67/961/09درصددرصد اشغال تخت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان*2
54/957/45درصددرصد سزارین در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی3
47/250درصددرصد سزارین در بیمارستان های دانشگاهی4
0/70/7نفرنسبت پرستار به تخت موجود در بیمارستان های دانشگاهی**5
0/81نفرنسبت کل کادر پرستاری به تخت موجود در بیمارستان های دانشگاهی**6

3/183/08تعدادنسبت دستگاه MRI به ازای یک میلیون نفر جمعیت7

2/962/86تعدادنسبت دستگاه آنژیوگرافی به یک میلیون نفر جمعیت8
9/559/69تعدادنسبت دستگاه سی تی اسکن به یک میلیون نفر جمعیت9

* در خصوص شاخص های متوسط مدت اقامت بیمار، درصد اشغال تخت، الزم به ذکر است اطاعات اورژانس بستری )سطح ۱، ۲و ۳ ترياژ( در این شاخص 
لحاظ نشده است/ 

کلیه بخش های بستری ) به همراه اورژانس بستری )بیماران سطح۲، ۱ و ۳ ترياژ((، تخت های ستاره دار )اورژانس  ** تخت موجود شامل: تخت های فعال 
يکاوری( و همچنین  سرپایی، تاالسمی، هموفیلی، اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس و سرپایی، ديالیز، لیبر، زايمان، مامایی، ناباروری، آنژیوگرافی، شیمی درمانی، ر

کسترا و انکوباتور پرتابل می باشد/  کات نوزادان، ا تخت های 
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فصل 

مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی
 و مدیریت حوادث دانشگاه
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56 و مدیریت حوادث دانشگاه

تعاریف و مفاهیم

پایگاه امداد شهری
کــز شهرســتان ها، شــهرهای دارای دانشــگاه يــا دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی، درمانــی و   ایــن پايــگاه در مرا
ــز ارتباطــات و فرماندهــی  ــز پیــام و مرک ــا مرک ــا جمعیــت بیــش از 50 هــزار نفــر ايجــاد می شــود. پايگاه امــداد شــهری ب شــهرهای ب

عملیــات در ارتبــاط بــوده و دارای دو دســتگاه آمبوالنــس می باشــد. 

پایگاه امداد جاده ای
کثــر 40کیلومتــر و  کمتــر از 50 هــزار نفــر جمعیــت بــا فاصلــه حدا پايــگاه جــاده ای در جاده هــا و در مبــادی شــهرهای بــا جمعیــت 
کثــر زمــان رســیدن بــه محــل حادثــه )15دقیقــه( ايجــاد می شــود. هــر پايــگاه جــاده ای دارای يــک دســتگاه  گرفتــن حدا بــا در نظــر 

آمبوالنــس فعــال بــوده و بــا مرکــز ارتباطــات و فرماندهــی عملیــات و يــا مرکــز پیــام در ارتبــاط می باشــد. 

پایگاه امداد هوایی
کــه میــزان تــردد در آنهــا بــاال باشــد و نیــز در  پايــگاه هوایــی در مســیرهای صعب العبــور، محورهــای حادثه خیــز، محورهایــی 
ــتقرار  ــول روز اس ــرد در ط ــتفاده از بالگ ــکان اس ــن ام گرفت ــر  ــا درنظ ــد ب ــر نباش ــل امکان پذی ــه مح ــی ب ــی زمین ــه دسترس ک ــی  مناطق

می يابــد. 

ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی 115
کــه در مواقــع اضطــراری ماننــد تصــادف، بیمــاری حــاد،  يــت پزشــکی اورژانســی   بــه مجموعــه خدمــات و مهارت هــای فور
يت هــای پزشــکی قبــل از رســیدن بیمــار يــا مصــدوم  پديده هــای طبیعــی يــا ســاخته دســت بشــر در قالــب نظــام شــبکه فور

حادثــه ديــده بــه بیمارســتان ارائــه می شــود، اطــاق می گــردد. 

میانگین زمان پاسخگوئی اورژانس پیش بیمارستانی 115)دقیقه(
يــت   میانگیــن مــدت زمــان صــرف شــده از لحظــه برقــراری تمــاس مددجــو تــا لحظــه رســیدن تکنســین اورژانــس 115 بــه محــل فور

می باشــد. 

میانگین زمان واکنش )زمان تاخیر( اورژانس پیش بیمارستانی 115)دقیقه(
يـت  يـت بـه پايـگاه تـــا لحظـه حرکت آمبوالنـس ۱۱۵بـــه سـمت محـل فور میانگیـــن مـــدت زمـــان صـــرف شـــده از لحظـــه ابـــاغ فور

می باشــد. 

میانگین زمان در صحنه اورژانس پیش بیمارستانی 115)دقیقه(
يـــت تـا لحظـه حرکت بـه ســـمت بیمارسـتان  میانگیـــن مـــدت زمـــان صـــرف شـــده از لحظـــه رســـیدن آمبوالنـس ۱۱۵بـه محـل فور

می باشــد. 

میانگین زمان انتقال اورژانس پیش بیمارستانی 115)دقیقه(
میانگیـن مـدت زمـان صـرف شـده از لحظـه حرکت آمبوالنـس ۱۱۵بـه سـمت بیمارسـتان تـا لحظـه رسـیدن بـه ترياژ بیمارســتان 

می باشــد. 

میانگین زمان کل ماموریت های انجام شده اورژانس پیش بیمارستانی 115)دقیقه(
يت( می باشد.  فاصله زمانی بین اعزام آمبوالنس از پايگاه و رسیدن مجدد آن به پايگاه )کل زمان مأمور
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میانگین زمان ماندگاری در بیمارستان )توقف دربیمارستان(
تــا لحظــه حرکــت  اورژانــس پیــش بیمارســتانی 115بــه بیمارســتان  از لحظــه رســیدن  زمــان صــرف شــده  میانگیــن مــدت 

می باشــد.  پايــگاه  ســمت  بــه  بیمارســتان  از  آمبوالنــس115 

جدول2-1: فعالیت اورژانس پیش بیمارستانی 115 به تفکیک شهرستان در سال 1399

فعالیت	اورژانس	
پیش	بیمارستانی	
-	شهرستان/	نوع	

پایگاه

ماموریت	اورژانس	
پیش	بیمارستانی	115

میانگین	زمان	
پاسخگوئی	اورژانس	
پیش	بیمارستانی	115	

)دقیقه(

میانگین	
زمان	تاخیر	
اورژانس	پیش	
بیمارستانی	115	

)دقیقه(

میانگین	زمان	در	
صحنه	اورژانس	پیش	
بیمارستانی	115	

)دقیقه(

میانگین	زمان	
انتقال	اورژانس	
پیش	بیمارستانی	
115	به	بیمارستان	

)دقیقه(

زمان	کل	
ماموریت	های	انجام	
شده	اورژانس	

پیش	بیمارستانی	
115)دقیقه(

حوادث	ترافیکی	در	
ماموریت	های	اورژانس	
پیش	بیمارستانی	115

شهریجاده	ایشهریجاده	ایشهریجاده	ایشهریجاده	ایشهری
جاده	
ای

جاده	ایشهریجاده	ایشهری

19959148121111179204167294455اردستان
1082491259011/47140/40/5416/181813/2334/392/02138/18221853204اصفهان
3021201510/1810/450/320/3615/1516/0516/3318/555989/42604533برخوار

27642912/418/410/5516/313/3913/525/21699249134بوئین و میاندشت
956195110/614/380/40/591313/579/4721/46286/3205769تیران و کرون

6286469/4713/530/410/4811/5814/5210/0821/252/5585158200چادگان
9099623311/0911/520/520/4712/5213/2911/5914/026473/1624381792خمینی شهر

68921712/314/31111/3611/3611/511/548/1248/127332خوانسار
62445011/1415/361112204455611583174خور و بیابانک

8057688/0312/2210/5711/1412/176/5116/4140/0770/24212213دهاقان
1029162311/01150/40/3610/2416/1813/638/3159104170301سمیرم

9985253110/1111113/4213/4917/4333/352/15102/4713331396شاهین شهر و میمه
510536088/2212/290/330/4412/4412/5910/321/5953/587/591286922شهرضا
8707618/39160/570/4712/3915/3111/5414/4457/2383/21135360فریدن

509562618/45111111/11433459390113فریدونشهر
6399398011/312/110/410/4213/3313/5712/5415/161/0873/0819491185فالورجان
2663132810/515/40/460/512/3314/0711/5414/0459/2478553220گلپایگان
7371458211/4613/360/410/4513/431413/516/0778/5881/0219101476لنجان
3652296110/3412/490/570/4511/4913/4911/1818/2960/0282/07834909مبارکه
188515365/0711/551110/514/555/0815/1857/5863/13303659نائین

14163268610/2314/40/380/3613/0913/4110/4812/3260/0777/334278902نجف آباد
207374961411/613256214884484320نطنز
182046531209/7013/740/660/6612/5914/8211/0221/8358853962616269کل
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 جدول2-2: توزیع فراوانی پایگاه های امداد اورژانس پیش بیمارستانی 115 
به تفکیک شهرستان در سال 1399

جمعامداد	هواییامداد	جاده	ایامداد	شهریشهرستان	/	نوع	پایگاه

1506اردستان
4214157اصفهان
1405برخوار

0101بویین و میاندشت
1102تیران و کرون

1203چادگان
5308خمینی شهر

1001خوانسار
0404خور و بیابانک

1203دهاقان
1607سمیرم

28010شاهین شهر و میمه
2507شهرضا
1102فریدن

1102فریدون شهر
2204فالورجان
1102گلپایگان
4307لنجان
2305مبارکه
1506نایین

6208نجف آباد
1304نطنز
77761154جمع
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 جدول2-3: توزیع فراوانی آمبوالنس پیش بیمارستانی115
 به تفکیک شهرستان در سال 1399

شهرستان	/آمبوالنس	پیش	
بیمارستانی115

جمعجاده	ایشهری

156اردستان
421456اصفهان
145برخوار

11 0بویین و میاندشت
112تیران و کرون

123چادگان
538خمینی شهر

1 10خوانسار
44 0خور و بیابانک

123دهاقان
167سمیرم

2810شاهین شهر و میمه
257شهرضا
112فریدن

112فریدون شهر
325فالورجان
112گلپایگان
437لنجان
235مبارکه
156نایین

628نجف آباد
134نطنز
7876154جمع
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جدول 2-4: آمار موارد اعزام بیماران مشکوک به کووید19
 توسط پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی  به تفکیک شهرستان در سال 1399

کل موارد اعزامی بیماران مشکوک به کووید19 شهرستان
توسط پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی

نسبت موارد اعزامی کووید19 نسبت به 
جمعیت هرشهرستان) به ازای هر 1000نفر( 

33711اردستان
85675اصفهان
4215برخوار

1196بوئین و میاندشت
1413تیران و کرون

904چادگان
11575خمینی شهر

1729خوانسار
18013خور و بیابانک

934دهاقان
1433سمیرم

10477شاهین شهر و میمه
5775شهرضا
2407فریدن

984فریدونشهر
5223فالورجان
71510گلپایگان
8054لنجان
4254مبارکه
1797نایین

10344نجف آباد
30410نطنز
173665کل

جدول 2-5: اهم شاخص های اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه در سال های 1398 و 1399

واحد	شاخصعنوان	شاخصردیف
شاخص	دانشگاه

13981399

13تعدادپایگاه های اورژانس شهری تاسیس شده 1
14تعدادپایگاه های اورژانس جاده ای تاسیس شده 2
1/51/8تعدادتعداد پایگاه جاده ای به ازای یکصد کیلومتر راه3
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تعاریف و مفاهیم

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری
ــه دلیــل تغییــر  کــه ب ــی شــهری تبدیــل يافتــه می باشــند  کــز بهداشــتی درمان کــز خدمــات جامــع ســامت شــهری در واقــع مرا مرا

ــوند.  ــناخته می ش ــوان ش ــن عن ــه ای ــان، ب ــت در آن ــه خدم ــاختار ارائ ــات و س خدم

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی
ــل  ــه دلی ــه ب ک ــند  ــه می باش ــل يافت ــتایی تبدی ــی روس ــتی درمان ــز  بهداش ک ــع مرا ــتایی در واق ــامت روس ــع س ــات جام ــز خدم ک مرا

ــوند.  ــناخته می ش ــوان ش ــن عن ــه ای ــان، ب ــت در آن ــه خدم ــاختار ارائ ــات و س ــر خدم تغیی

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی
کــز مســتقر در منطقــه شــهری هســتند  کــز بهداشــتی درمانــی شــهری روســتایی(، مرا کــز خدمــات جامــع شــهری روســتایی )مرا مرا
کــه تعــدادی از جمعیــت روســتایی را بــا واســطه خانــه بهداشــت يــا پايــگاه ســامت روســتایی يــا بــه صــورت مســتقیم در پوشــش 
کــز ســامت شــهری ثبــت می شــوند و اصطــاح شــهری روســتایی بــه آنــان تعلــق دارد. همچنیــن  خــود دارنــد. در واقــع جــزء مرا
کــه بــه جمعیــت روســتایی خدمــات مشــاوره تغذيــه و مشــاوره روانشــناس بالینــی ارائــه  کزخدمــات جامــع ســامت شــهری  مرا

می دهنــد، نیــز مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــهری روســتایی تلقــی می شــوند. 

 مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روزی
کــه جمعیــت تحــت پوشــش آنــان بیــش از  کــه در مناطــق روســتایی  کــزی هســتند  مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــبانه روزی مرا
گلــوگاه جمعیتــی واقــع شــده انــد و فاصلــه محــل اســتقرار آنــان بــا خــودرو بیــش از نیــم ســاعت بــا اولیــن مرکــز  12000 نفــر اســت و در 
کــز  ارائــه دهنــده خدمــات بســتری يــا بســتری موقــت شــامل بیمارســتان يــا مرکــز شــبانه روزی ديگــر می باشــد، قــرار دارنــد. ایــن مرا
مجهــز بــه دو اتــاق بســتری موقــت )کمتــر از شــش ســاعت و بــازای هــر 10000 نفــر، دو تخــت بســتری موقــت زن و مــرد(، امکانــات 

کوچــک می باشــند.  احیــاء قلبــی ریــوی و انجــام جراحی هــای 

خانه بهداشت
کن در  کــه جمعیــت ســا واحــد ارائــه دهنــده مراقبت هــای بهداشــتی درمانــی در روســتا بــا متوســط جمعیــت 1200نفــر اســت 
ی  روســتای اصلــی ) محــل اســتقرار خانــه( و روســتاهای تحــت پوشــش ) روســتاهای قمــر( را تحــت پوشــش قــرار می دهــد. نیــرو

ــه بهداشــت بهــورز می باشــد.  شــاغل در خان

بعد خانوار
جمعیت تقسیم بر خانوار

میزان خام تولد
تعداد موالید زنده يکسال تقسیم بر جمعیت وسط سال ضرب در 1000

نسبت جنسی در بدو تولد
تعداد تولدهای زنده پسر تقسیم بر تعداد تولدهای زنده دختر ضرب در 100

میزان باروری عمومی
تعداد موالید زنده يکسال تقسیم بر جمعیت زنان 15 تا 49 سال



سالناهم آماری 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

معاونت بهداشتی
www.ict.mui.ac.ir63

میزان باروری اختصاصی سنی
گروه سنی در همان سال ضرب در 1000 گروه سنی تقسیم بر جمعیت زنان همان  تعداد موالید زنده يکسال در هر 

TFR میزان باروری کلی
مجموع میزان باروری های اختصاصی سنی ضرب در 5 تقسیم بر 1000

میزان خام مرگ
تعداد مرگ در يکسال تقسیم بر جمعیت همان سال ضرب در 1000

رشد طبیعی جمعیت
میزان خام تولد منهای میزان خام مرگ

میزان تجدید نسل ناخالص
کل متولدین تعداد متولدین دختر ضرب در میزان باروری تقسیم بر تعداد 

مرگ کمتراز یکماه )نوزاد تا 30 روز( )تعریف کاربردی عملی(
گروه سنی زیر قابل استخراج می باشد: مرگ نوزادان در سه 

1( 24 ساعت اول بعد از تولد
2( 24 ساعت تا يک هفته بعد از تولد

3( يک هفته تا 30روز بعد از تولد

میزان مرگ و میر نوزادان کمتر از یک ماه
تعداد مرگ نوزادان در مدت يکسال تقسیم بر تعداد موالید زنده در همان سال ضرب در 1000

میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال
کودکان زیر يکسال در مدت يکسال تقسیم بر تعداد موالید زنده در همان سال ضرب در 1000 تعداد مرگ 

تولد زنده
تعداد موالید زنده در بازه زمانی معین

نوزاد با وزن کمتر از 2500 گرم در هنگام تولد
گرم( باشد.  گرم )شامل 2499  کمتر از 2500  ی  که وزن تولد و گفته می شود  به نوزادی 

مرده به دنیا آمده )بعد از هفته بیست و دوم(
ــول دوران  ــه ط ــه ب ــدون توج ــادر ب ــم م ــل از رح کام ــرون آوردن  ــا بی ــروج ي ــل از خ ــن قب ــرگ جنی ــت از م ــارت اس ــی: عب ــرگ جنین م
کــه جنیــن بعــد از جــدا شــدن از مــادر تنفــس نمی کنــد و هیــچ عامــت ديگــری  حاملگــی. مــرگ بــا ایــن واقعیــت تاییــد می شــود 

مبنــی بــر وجــود حیــات مثــل ضربــان قلــب، نبــض بندنــاف يــا حرکــت مشــخص عضــات ارادی را نشــان نمی دهــد. 

نمونه میکروبی انجام شده از آب آشامیدنی
کل آن فــرض می شــود و بــرای آزمايــش ویژگی هــای میکروبــی آب آشــامیدنی  کــه نمايانگــر  فراينــد برداشــت قســمتی از آب اســت 

کار مــی رود.  بــه 
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واحدهای بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
يــع فراوانــی واحدهــای بهداشــتی دانشــگاه بــه تفکیــک فعــال و طبــق طــرح ) پیــش بینــی شــده( در ســال 1399 و بــه تفکیــک  توز

نــوع مرکــز در جــدول شــماره 3-1 نشــان داده شــده اســت. 

جدول 3-1: توزیع فراوانی واحدهای بهداشتی در سال 1399

شرح
خانه	
بهداشت

مرکز	
تسهیالت

مرکز	خدمات	
جامع	سالمت	
روستایی

مرکز	خدمات	پایگاه	سالمت	
جامع	سالمت	

شهری*

مرکز	
شبانه	
روزی

شبکه	
شهرستان

مرکز	
بهداشت	
شهرستان

مرکز	
بهداشت	
استان

مرکز	
قرنطینه غیر	

ضمیمه
مجموعضمیمه

49088822519341819342232311موجود فعال

طبق طرح 
49498823319743019738232311گسترش )مصوب(

00013821800000تعداد استیجاری

* شامل مرکز خدمات جامع سامت شهری و مرکز خدمات جامع سامت شهری روستایی می باشد. 

نمودار 3-1: توزیع فراوانی واحدهای بهداشتی در سال 1399
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جدول 3-2: توزیع فراوانی واحدهای بهداشتی دانشگاه به تفکیک شهرستان در سال 1399

شهرستان/	نوع	واحد

مرکز	خدمات	جامع	
سالمت	شهری

مرکز	خدمات	جامع	
سالمت	روستایی

مرکز	خدمات	جامع	
سالمت	شهری	روستایی

مرکز	خدمات	جامع	
سالمت	شبانه	روزی

خانه	بهداشت

پیش	بینی	
شده

فعال
پیش	بینی	

شده
فعال

پیش	بینی	
شده

فعال
پیش	بینی	

شده
فعال

پیش	بینی	
شده

فعال

002244122424 اردستان 
58561717101011149492 اصفهان 

6600332333برخوار
224411111919بوئین و میاندشت
006633113838 تیران و کرون 

005522102323 چادگان 
131300113422 خمینی شهر 

113311001313خوانسار 
111122221010 خور و بیابانک 

002233001111 دهاقان 
116644213735 سمیرم 

661144211111شاهین شهر و میمه
333322001414 شهرضا 
115522002626فریدن 

116622112727 فریدونشهر 
999944224141 فالورجان 
222233002222 گلپایگان 
12104422432121 لنجان 
333344351818 مبارکه 
113322001515 نائین 

12125522221313 نجف آباد 
001144001212 نطنز 

132128888865653842494490جمع کل
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نمودار 3-2: توزیع فراوانی مراکز خدمات جامع سالمت شهری به تفکیک شهرستان در سال 1399

 

نمودار 3-3: توزیع فراوانی مراکز خدمات جامع سالمت روستایی به تفکیک شهرستان در سال 1399
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نمودار 3-4: توزیع فراوانی مراکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی به تفکیک شهرستان در سال 1399
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جمعیت و خانوار

جدول 3-3: توزیع فراوانی جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال های 1398و 1399

13981399سال

جمع	کلروستاییشهریجمع	کلروستاییشهریشهرستان	/	وضعیت	خانوار

 اردستان 

314451127742722317871120642993جمعیت
1007641101418610169406414233خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
1002740691409610357412214479بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
985240801393210357412214479خانواده

 اصفهان 

1776181133014190919518496471432691992916جمعیت
6161284168665781463818042052680232خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
5695214124761076865074642724693470بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
237894126965058254084272468132خانواده

 برخوار 

12801593511373661319289619141547جمعیت
3917029624213240119295543074خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
3895328754182841006302644032بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
1457128781744915473302618499خانواده

 بوئین و 
میاندشت 

1440989322334114564884023404جمعیت
463929797618465329617614خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
462829727600468729577644بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
462929737602468729577644خانواده

 تیران و کرون 

319894262774616322624318075442جمعیت
99111346923380100171366923686خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
98661343523301101651364023805بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
95951344123036101651364023805خانواده
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13981399سال

جمع	کلروستاییشهریجمع	کلروستاییشهریشهرستان	/	وضعیت	خانوار

چادگان 

154261938134807156381946135099جمعیت
47815691104724826574610572خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
47075673103804898578110679بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
47045687103914898578110679خانواده

 خمینی شهر 

33849451173436113461425284351426جمعیت
10691415401084541085511582110133خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
10401214511054631112071600112807بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
668515428227697216008572خانواده

 خوانسار 

197661079730563201931078730980جمعیت
68403712105527000370110701خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
68043701105057057376310820بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
037063706037633763خانواده

 خور و بیابانک 

1533832751861315531331518846جمعیت
489012056095489312346127خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
480112146015496112946255بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
479412166010496112946255خانواده

 دهاقان 

245591105635615248251106335888جمعیت
79743645116198005362711632خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
78463601114478091366211753بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
78683604114728091366211753خانواده

ادامه جدول 3-3: توزیع فراوانی جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال های 1398و 1399
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13981399سال

جمع	کلروستاییشهریجمع	کلروستاییشهریشهرستان	/	وضعیت	خانوار

 سمیرم 

366022887365475369342898565919جمعیت
1175086942044411783871220495خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
1153485982013211812888420696بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
28788655115332836888411720خانواده

 شاهین شهر و 
میمه 

2152851008522537022532210179235501جمعیت
7222934677569675384350078884خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
7111534477456279041357782618بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
6500345299527838357711415خانواده

 شهرضا 

1358811334014922114098713364154351جمعیت
4201644734648944341454548886خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
4154045684610845233450849741بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
230745746881238845086896خانواده

 فریدن 

259822752153503262042765753861جمعیت
79018604165057956868516641خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
78768619164958058872716785بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
78998623165228058872716785خانواده

 فریدونشهر 

208261624237068205821618836770جمعیت
64554803112586277451210789خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
63694689110586554473911293بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
63734768111416554473911293خانواده

ادامه جدول 3-3: توزیع فراوانی جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال های 1398و 1399
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13981399سال

جمع	کلروستاییشهریجمع	کلروستاییشهریشهرستان	/	وضعیت	خانوار

 فالورجان 

1814799041927189818593991351277290جمعیت
557362846684202566052848785092خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
546442815982803576192890986528بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
147952817142966158832890944792خانواده

 گلپایگان 

800081409394101808531459995452جمعیت
2629650103130626748501331761خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
2616749783114527367510332470بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
58435004108475981510311084خانواده

 لنجان 

2463662415127051725532824197279525جمعیت
7856175098607080780751288292خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
7738274728485483147766090807بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
3071574793819431728766039388خانواده

 مبارکه 

1266702505015172012767825757153435جمعیت
3949077864727640974828249256خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
3903977424678140437789348330بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
1687777512462818009789325902خانواده

 نائین 

3263752363787333231526638497جمعیت
1088421251300910895212913024خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
1050821091261710983212913112بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
114621163262117921293308خانواده

ادامه جدول 3-3: توزیع فراوانی جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال های 1398و 1399
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13981399سال

جمع	کلروستاییشهریجمع	کلروستاییشهریشهرستان	/	وضعیت	خانوار

 نجف آباد 

3211662737334853932740828009355417جمعیت
975408424105964992998521107820خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
9743683711058071006488668109316بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
1040483801878411184866819852خانواده

 نطنز 

3542772244265136144731343457جمعیت
1169525031419811922255914481خانوار

خانوار تحت پوشش خدمات 
1169125011419212223264114864بهداشتی

خانوار تحت پوشش پزشک 
1150025071400712223264114864خانواده

نمودار 3-5: توزیع فراوانی جمعیت ساکن به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال 1399

 

ادامه جدول 3-3: توزیع فراوانی جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال های 1398و 1399
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نمودار 3-6: درصد فراوانی جمعیت شهری و روستایی تحت پوشش دانشگاه در سال 1399 

 نمودار 3-7: درصد فراوانی جمعیت ساکن در مناطق شهری و روستایی 
به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال 1399

 



سالناهم آماری 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

www.ict.mui.ac.ir
معاونت بهداشتی 74

نمودار 3-8: توزیع فراوانی خانوار های تحت پوشش دانشگاه به تفکیک شهرستان در سال 1399

 

نمودار 3-9: میانگین بعد خانوار های تحت پوشش دانشگاه به تفکیک شهرستان در سال 1399
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)CBR( میزان تولد خام

نمودار 3-10: میزان تولد خام به ازای هر 1000 نفر جمعیت تحت پوشش دانشگاه به تفکیک شهرستان در سال 1399

 

نسبت جنسی در بدو تولد

نمودار 3-11: نسبت جنسی در بدو تولد به تفکیک شهرستان در سال 1399
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شاخص های باروری

جدول 3-5: شاخص های باروری در سالهای 1397، 1398 و 1399

139913981397عنوان	شاخص

33/7647/8658/20میزان باروری عمومی

0/160/100/14میزان باروری اختصاصی 10تا14
--3/84میزان باروری اختصاصی 15تا17*
--19/45میزان باروری اختصاصی 18تا19*
12/2913/58-میزان باروری اختصاصی 15تا19*
60/6772/6284/46میزان باروری اختصاصی 20تا24
92/24105/45128/86میزان باروری اختصاصی 25تا29
71/4384/1998/38میزان باروری اختصاصی 30تا34
37/5044/4050/46میزان باروری اختصاصی 35تا39
11/2912/6714/26میزان باروری اختصاصی 40تا44
0/961/021/35میزان باروری اختصاصی 45تا49

--0/17میزان باروری اختصاصی 50تا54*
1/491/661/96میزان باروری کلی
13/0814/0017/10میزان موالید خام
6/445/085/03میزان مرگ خام

0/660/891/21درصد رشد طبیعی جمعیت
0/710/820/99میزان تجدید نسل ناخالص

گروه سنی ۱۷-۱۵ سال و ۱۹-۱۸ سال  گروه سنی ۱۹-۱۵ سال به دو  کرده است:  گروه بندی سنی میزان باروری اختصاصی از سال ۱۳۹۹ به این شرح تغییر   *
گروه سنی ۵۴-۵۰ سال نیز اضافه شده است. تفکیک شده است و 

نمودار 3-12: مقایسه شاخص های باروری در سالهای 1397، 1398 و 1399
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شاخص های مرگ و میر

الف- میزان مرگ و میر نوزادان زیر یک ماه

نمودار 3-13: میزان مرگ و میر نوزادان زیر یک ماه به تفکیک شهرستان در سال 1399

 

 :)IMR( ب- میزان مرگ و میر زیر یک سال

نمودار 3-14: میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال به تفکیک شهرستان در سال 1399
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ج- میزان مرگ و میر خام: 

نمودار 3-15: میزان مرگ و میر خام در 1000 نفر جمعیت به تفکیک شهرستان در سال 1399
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جدول3-6: توزیع فراوانی مرگ و میر به تفکیک گروه های سنی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال 1399

شهرستان	
/گروه	های	

سنی

مرده	به	دنیا	
آمده	)بعد	از	
هفته	بیست	و	

دوم(

مرگ	کمتراز	
یکماه	)نوزاد	
28-0روزه(

مرگ	
یکماه	تا	
کمتراز	
یکسال	
)کودک(

مرگ	
4-1	سال	
)کودک(

مرگ	5-18	
سال	)کودک	و	

نوجوان(

مرگ	19-29	
سال	)جوان(

مرگ	
64-30	سال	
)میانسال(

مرگ	65	سال	و	
باالتر	)سالمند(

جمع

کلمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

3230100102191520195196218230448 اردستان 

9610368772020142250964518510862140395949175338756012898 اصفهان 

107513250411151460155255291338500838برخوار

بوئین و 
میاندشت

01020000010211309991110127237

 تیران و 
کرون 

6524330206282565198214236307543

13131110022313287010689146235 چادگان 

 خمینی 
شهر 

12161319253451834315735465871185311702023

1132010111222331136146166185351خوانسار 

 خور و 
بیابانک 

201201001501131472618984173

04011000121313319798113139252 دهاقان 

1521314111393462124157172237409 سمیرم 

شاهین 
شهر و 
میمه

91312854132206231442714725616519031554

2536042248415831633713944695971066 شهرضا 

3332110038151949133137163205368فریدن 

2143201104241923100110130146276 فریدونشهر 

169161512347113161442664925756828981580 فالورجان 

24880111422124887322329387444831 گلپایگان 

16872253251320253518437755567480711441951 لنجان 

3934461071051177134256323356497853 مبارکه 

3301000000012448128118155171326 نائین 

1715141787741315134118035066773591911842103 نجف آباد 

0012001101162747116114146171317 نطنز 

2052171692125965415611324412644823994745947511058125871704529632جمع کل
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 جدول 3- 7: کنترل کیفیت آب آشامیدنی شهری و روستایی
 به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال های 1398 و 1399

شهرستان	/
شاخص	های	
بهداشت	آب	
آشامیدنی

کلرسنجی	انجام	شده	
ازآب	آشامیدنی

موارد	مطلوب	
کلرسنجی	آب	
آشامیدنی

نمونه	میکروبی	
انجام	شده	از	
آب	آشامیدنی

موارد	مطلوب	
نمونه	میکروبی	
آب	آشامیدنی

نمونه	و	آزمایش	
مواد	معدنی	
سمی	در	آب	
آشامیدنی

موارد	مطلوب	
نمونه	و	آزمایش	
مواد	معدنی	سمی	
درآب	آشامیدنی

نمونه	و	آزمایش	
مواد	معدنی	
غیر	سمی	در	
آب	آشامیدنی

موارد	مطلوب	
نمونه	و	آزمایش	
مواد	معدنی	
غیر	سمی	در	
آب	آشامیدنی

1398139913981399139813991398139913981399139813991398139913981399سال

1173912659117391265283668483667749اردستان

ت
 اس

ده
نش

ام 
نج

1 ا
39

9 
ال

 س
 در

نی
ید

شام
ب آ

ر آ
ی د

سم
ی 

عدن
د م

موا
ش 

مای
 از

لیز
آنا

48

ت
 اس

ده
نش

ام 
نج

1 ا
39

9 
ال

 س
 در

نی
ید

شام
ب آ

ر آ
ی د

سم
ی 

عدن
د م

موا
ش 

مای
 از

لیز
آنا

1310513102

8599793189858039299878607581786075814242183163183163 اصفهان 

57155998571559985094865094861142114211 برخوار 

 بوئین و 
میاندشت 

13364147901327414696485506485506393994679367

19560220701948622023755635755635181810014394136 تیران و کرون 

2684924850267042479785767185767128281757317169 چادگان 

145261234414510123408726168726166620222022 خمینی شهر 

8138945080499308317329316329222247294527 خوانسار 

127151297612680129496635816635817712121212 خور و بیابانک 

917910095901798493033763023750032243224 دهاقان 

17220176851676317397104571210457125559905990 سمیرم 

 شاهین شهر و 
میمه 

116141148811593114608107818107812020926926

12564131841248613057698724696724171768256825 شهرضا 

182781861218106184884766134766132626110145109145فریدن 

100361050699841048757963956963139398510984109 فریدونشهر 

3543537403353313740314191377141913770033513351 فالورجان 

23021235282295823469897807897807151529212921 گلپایگان 

219692134221897212831472163214721632262648504850 لنجان 

15154173731511217224818831818831161693389337 مبارکه 

152951137915252113081131112811301128434337313631 نائین 

1819918319181781830510679901067990121253305230نجف آباد 

9144898990628981604590594590252573447244 نطنز 
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نمودار 3-16: درصد کلر مطلوب آب آشامیدنی به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال 1399
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 جدول 3- 8: توزیع فراوانی مراقبت گروه های هدف نوزادان و سالمندان در سال های 1398 و 1399

شهرستان

درصد	سالمندی	کل	درصد	سالمندان	مراقبت	شده	توسط	غیر	پزشکنوزاد	با	وزن	کمتر	از	2500	گرم	در	هنگام	تولد
)فوت	شده	ودر	قید	

حیات( زن	مردمردزن

1398139913981399139813991398139913981399

2427262339/3418/238/5023/221/222 اردستان 
138012751223118611/854/412/585/220/412/7 اصفهان 
109831059228/698/530/5411/29/810/3 برخوار

 بوئین و 
1311111226/1719/022/9918/622/523/6میاندشت 

 تیران و 
6751495023/0012/428/2218/614/314/8کرون 

3034303440/4623/442/1325/515/616/2 چادگان 
21916022015618/667/719/509/010/511/2 خمینی شهر 

101512834/6613/540/7519/122/923/9خوانسار 
 خور و 
1912211136/1214/534/1317/418/218/9بیابانک 

3319291138/1318/938/0817/716/517/3 دهاقان 
371046841/0119/441/3623/514/315/1 سمیرم 

 شاهین شهر 
13713414610917/4311/318/0712/612/913/8و میمه 

10668938018/8510/523/4313/412/313/4 شهرضا 
3423312634/6730/334/1634/715/916/5فریدن 

3527272031/1124/735/7033/915/415/9 فریدونشهر 
19817818017628/1617/629/0919/810/911/4 فالورجان 
3754353539/2526/641/0029/218/219/1 گلپایگان 
18614016812569/207/715/238/511/211/9 لنجان 
120919710422/3512/921/4714/212/112/8 مبارکه 
2422251330/4812/435/4716/218/419/1 نائین 

24124921322218/427/221/6710/711/412/1 نجف آباد 
3229221335/0627/032/6228/715/716/7 نطنز 
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جدول 3-9: توزیع فراوانی مرگ و میر بر اساس علل 22 گانه بیماری ها در سال 1399

شهرستان-جنسیت/علل	
22گانه	بیماریها

فصل	12فصل	11فصل	10فصل	9فصل	8فصل	7	فصل	6	فصل	5فصل	4فصل	3	فصل	2فصل		1

 اردستان 
0130121400851532زن

128081100731311مرد

 اصفهان 
14269117211911900186632311011زن

173926152081610810233745415613مرد

برخوار 
13103564001222141زن

4541295100015928152مرد

 بوئین و میاندشت 
01101010056611زن

11603120060821مرد

 تیران و کرون 
018293100120530زن

3390513001196120مرد

 چادگان 
1603110040311زن

11212020063820مرد

 خمینی شهر 
069398260023241147زن

3112294190028465190مرد

 خوانسار 
19160200721351زن

218031100712011مرد

 خور و بیابانک 
1503020031544زن

41301010016731مرد

 دهاقان 
2317010100491230زن

2916120200571300مرد

 سمیرم 
4812031800671330زن

34330021500961221مرد

 شاهین شهر و 
میمه 

2811412130024719160زن

31323372150028337241مرد

 شهرضا 
1620131300015028134زن

167361300017834145مرد

 فریدن 
012030100841030زن

024161200641481مرد

 فریدونشهر 
11802020056550زن

01503110068050مرد

 فالورجان 
16502921002396962زن

275032370030273122مرد

 گلپایگان 
13911506001165433زن

0481110150010162152مرد
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شهرستان-جنسیت/علل	
22گانه	بیماریها

فصل	12فصل	11فصل	10فصل	9فصل	8فصل	7	فصل	6	فصل	5فصل	4فصل	3	فصل	2فصل		1

 لنجان 
393224118003194891زن

41432291130039860140مرد

 مبارکه 
0393340120011422111زن

1551110140016732170مرد

 نائین 
021020100781340زن

023000100653040مرد

 نجف آباد 
41055872120030563210زن

41114773160036586252مرد

 نطنز 
38141170100551111زن

51160170100551111مرد

589340771123371515109884187259574جمع

A00-B99 فصل 1 بیماری های انگلی و عفونی خاص
C00-D48 فصل 2 نئوپاسم ها

D50-D89 فصل 3 بیماری های خون و اندام  های خونساز
E00-E90 فصل 4 بیماری های متابولیسمی و تغذيه  ای و غدد درون ریز

F00-F99 فصل 5 اختاالت روانی و رفتاری
G00-G99 فصل 6 بیماری های سیستم عصبی

H00-H59 فصل 7 بیماری های چشم و ضمائم آن
H60-H95 گوش و اجزای ماستوئیدی فصل 8 بیماری های 

I100-I99 گردش خون فصل 9 بیماری های سیستم 
J00-J99 فصل 10 بیماری های سیستم تنفسی

K00-K93 گوارشی فصل 11 بیماری های سیستم 
L00-L99 فصل 12 بیماری های پوست و بافت زیر جلدی

ادامه جدول 3-9: توزیع فراوانی مرگ و میر بر اساس علل 22 گانه بیماری ها در سال 1399
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شهرستان-جنسیت/علل	
22گانه	بیماریها

جمعفصل	22فصل	21فصل	20فصل	19فصل	18فصل	17	فصل	16فصل	15فصل	14فصل	13

 اردستان 
04032001070215زن

150020018075228مرد

 اصفهان 
1313225229280154013335242زن

9172071241220676019767457مرد

برخوار 
44021006086328زن

4120970068086493مرد

 بوئین و میاندشت 
03000003027110زن

02010008021126مرد

 تیران و کرون 
15021006054230زن

070230029073302مرد

 چادگان 
0001100102888زن

060300013030143مرد

 خمینی شهر 
11309500190322841زن

02401670010904091154مرد

 خوانسار 
08030004040165زن

040110011049184مرد

 خور و بیابانک 
0300100202687زن

0002000902784مرد

 دهاقان 
2000000401113زن

02010001200135مرد

 سمیرم 
03002001001171زن

16001002900232مرد

 شاهین شهر و 
میمه 

61705710170167642زن

02009420950223890مرد

 شهرضا 
81403100160123467زن

61106500560169592مرد

 فریدن 
12011005037160زن

140311027044202مرد

 فریدونشهر 
02021003031128زن

120300012034145مرد

 فالورجان 
014011600110210666زن

11107730690283889مرد

 گلپایگان 
11207040100113385زن

119063210290106440مرد

 لنجان 
21507240580185791زن

134021310016302401136مرد

ادامه جدول 3-9: توزیع فراوانی مرگ و میر بر اساس علل 22 گانه بیماری ها در سال 1399
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شهرستان-جنسیت/علل	
22گانه	بیماریها

جمعفصل	22فصل	21فصل	20فصل	19فصل	18فصل	17	فصل	16فصل	15فصل	14فصل	13

 مبارکه 
290310014088353زن

01102320430129488مرد

 نائین 
020000010021152زن

040100012028168مرد

 نجف آباد 
111211500310237902زن

118012106013602931169مرد

 نطنز 
0101102200146زن

01011013200171مرد

6964943001492041520130749529210جمع

M00-M99 فصل 13 بیماری های سیستم عضانی اسکلتی و بافت همبند
N00-N99 فصل 14 بیماری های سیستم تناسلی ادراری

O00-O99 فصل 15 حاملگی زايمان و دوران نفاسی
P00-P96 گرفته از دوران قبل از تولد فصل 16 موقعیت  های خاص منشاء 

Q00-Q99 کروموزومی فصل 17 نقص خلقتی و ناهنجاری های مادرزادی و اختاالت 
R00-R99 کلینیکی غیر طبیعی در جای ديگر دسته بندی نشده ئم نشانه  ها و يافت های آزمايشگاهی و  فصل 18 عا

S00-T98 فصل 19 صدمه مسمومیت و ديگر پیامدهای عوامل خارجی
V01-Y98 فصل 20 علل خارجی مرگ و میر و بیماری ها

Z00-Z99 يس های بهداشتی فصل 21 عوامل موثر بر حاالت بهداشتی و تماس با سرو
U00-U99 کدهایی برای هدف های خاص فصل 22 

ادامه جدول 3-9: توزیع فراوانی مرگ و میر بر اساس علل 22 گانه بیماری ها در سال 1399
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نمودار 3-17: توزیع فراوانی علل مرگ و میر در سال 1399

 

کويد ۱۹ کويد ۱۹ و مشکوک به  * شامل مرگ و میر ناشی از 
** شامل بیماری های مربوط به فصل های ۷ و ۸ و ۲۱ است.
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جدول 3-10: توزیع فراوانی موارد جدید بیماری های واگیر در سال 1399

شهرستان	
-	جنس	/	
موارد	جدید	

بیماری	های	واگیر

مورد	
جدید	
تب	
مالت

مورد	
جدید	
کیست	
هیداتیک

مورد	
جدید	

مشکوک	
به	فلج	
شل	حاد

مورد	
جدید	
مظنون	
به	

سرخک

مورد	
جدید	
ماالریا

مورد	
جدید	

مشکوک	
به	

سیاه	سرفه

مورد	
جدید	

مشکوک	
به	

دیفتری

مورد	
جدید	
سالک

مورد	
جدید	
سیاه	
زخم

مورد	
جدید	
مظنون	
به	

سرخجه

مورد	
جدید	

مشکوک	
به	سندرم	
مادرزادی	
سرخجه	
CRS

مورد	
جدید	
بوتولیسم

مورد	
جدید	
تیفوئید

مورد	
جدید	

آنفلوانزای	
A	نوع

مورد	
جدید	
سل	
ریوی	
اسمیر	
مثبت

 اردستان 
3011000490000001زن

4003000810100011مرد

 اصفهان 
4161101059510130020زن

9111106100101600410025مرد

 برخوار 
0010000370000002زن

2102000860000003مرد

 بوئین و 
میاندشت 

600000000000000زن

1300000000000000مرد

 تیران و 
کرون 

1300000010000001زن

1400020070000000مرد

 چادگان 
700000000000000زن

1100000020000000مرد

 خمینی 
شهر 

13004000100000005زن

10002000271000105مرد

 خوانسار 
100100000000000زن

600000000000000مرد

 خور و 
بیابانک 

00000010000000زن

000000010000000مرد

 دهاقان 
500000010000000زن

600000010000001مرد

 سمیرم 
500100000000001زن

800000030000001مرد

 شاهین 
شهر و 
میمه 

100000060000002زن

2011200230000002مرد

 شهرضا 
000000060010000زن

3100000220000000مرد

 فریدن 
1010100000000000زن

3000100042000000مرد

فریدونشهر 
1100100012010001زن

1100000013000000مرد
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شهرستان	
-	جنس	/	
موارد	جدید	

بیماری	های	واگیر

مورد	
جدید	
تب	
مالت

مورد	
جدید	
کیست	
هیداتیک

مورد	
جدید	

مشکوک	
به	فلج	
شل	حاد

مورد	
جدید	
مظنون	
به	

سرخک

مورد	
جدید	
ماالریا

مورد	
جدید	

مشکوک	
به	

سیاه	سرفه

مورد	
جدید	

مشکوک	
به	

دیفتری

مورد	
جدید	
سالک

مورد	
جدید	
سیاه	
زخم

مورد	
جدید	
مظنون	
به	

سرخجه

مورد	
جدید	

مشکوک	
به	سندرم	
مادرزادی	
سرخجه	
CRS

مورد	
جدید	
بوتولیسم

مورد	
جدید	
تیفوئید

مورد	
جدید	

آنفلوانزای	
A	نوع

مورد	
جدید	
سل	
ریوی	
اسمیر	
مثبت

 فالورجان 
1012000030000004زن

13303200210000002مرد

 گلپایگان 
1800000010000002زن

2701200011000003مرد

 لنجان 
101000040000003زن

0002000240000002مرد

 مبارکه 
500200050010000زن

1000010080040002مرد

 نائین 
1900000010000000زن

1800000060000000مرد

 نجف آباد 
1802101040010004زن

22002300150010003مرد

 نطنز 
10020001200000002زن

00000001310000002مرد

3709265316120232510114411100جمع کل

نمودار 3-18: توزیع فراوانی موارد جدید بیماری های واگیر در سال 1399

ادامه جدول 3-10: توزیع فراوانی موارد جدید بیماری های واگیر در سال 1399
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  نقشه 3-1: توزیع پراکندگی جغرافیایی میزان بروز بیماری سالک
 در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در 10 هزار نفر جمعیت در سال 1399

 

سایر  و  هستند  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سالک  اندمیک  شهرستان های  میمه  و  شهر  شاهین  و  اصفهان  برخوار،  نطنز،  اردستان،  شهرستان  های   *
شهرستان ها غیر اندمیک هستند. 
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جدول 3-11: توزیع فراوانی موارد ابتال به بیماریهای واگیر در سال های 1398 و 1399

شهرستان-جنس/نوع	
بیماری

بیمار	مبتال	به	سل
بیمار	مبتال	به	سل	
با	درمان	موفق

بیمار	مبتال	به	سل	
با	شکست	درمان

بیمار	مبتال	به	سل	
غیبت	از	درمان

بیمار	مبتال	به	
B	هپاتیت

بیمار	مبتال	به	
C	هپاتیت

139813991398139913981399139813991398139913981399

 اردستان 
110000001000زن
111100001012مرد

 اصفهان 
5834381711115371173زن
77444331205337146913مرد

 برخوار 
343400009110زن
432300005220مرد

 بوئین و 
میاندشت 

101000000000زن
000000000000مرد

 تیران و کرون 
422200001000زن
000000001000مرد

 چادگان 
000000001000زن
000000000001مرد

 خمینی شهر 
976300012010زن
1197600102060مرد

 خوانسار 
000000001000زن
000000008000مرد

 خور و بیابانک 
000000000000زن
000000000000مرد

 دهاقان 
000000001100زن
120100001001مرد

 سمیرم 
010000000000زن
312000000010مرد

 شاهین شهر و 
میمه 

925200004200زن
64430000140108مرد

 شهرضا 
201000001300زن
502000002021مرد

 فریدن 
101000003100زن
000000001010مرد

 فریدونشهر 
010100000000زن
000000000000مرد
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شهرستان-جنس/نوع	
بیماری

بیمار	مبتال	به	سل
بیمار	مبتال	به	سل	
با	درمان	موفق

بیمار	مبتال	به	سل	
با	شکست	درمان

بیمار	مبتال	به	سل	
غیبت	از	درمان

بیمار	مبتال	به	
B	هپاتیت

بیمار	مبتال	به	
C	هپاتیت

139813991398139913981399139813991398139913981399

 فالورجان 
1257310004411زن
764300012170مرد

 گلپایگان 
626200001301زن
442400009221مرد

 لنجان 
240300004220زن
13010001110166مرد

 مبارکه 
231000004010زن
332300001100مرد

 نائین 
000000000000زن
100000000000مرد

 نجف آباد 
875700104111زن
654200112272مرد

 نطنز 
020200001000زن
02010100000مرد

248162149105429819211114841جمع کل

ادامه جدول 3-11: توزیع فراوانی موارد ابتال به بیماریهای واگیر در سال های 1398 و 1399
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جدول 3-12: توزیع فراوانی موارد ابتال به بیماریهای غیر واگیر در سال های 1398 و 1399

شهرستان/نوع	
بیماری

بیمار	مبتال	به	فنیل	کتونوری	
PKUعروقی	قلبی	مراقبتبیماران	تحت	دیابتیک	بیمار

بیمار	مبتال	به	فشارخون	باال	
تحت	مراقبت

13981399139813991398139913981399

0011061672203160742502936 اردستان 
6419126301822807180604500432106 اصفهان 
0726302494037273062844110 برخوار 
 بوئین و 
005443678487423692312میاندشت 

 تیران و 
011691921731114643703047کرون 

006415686388924592245 چادگان 
21386810325161491684076531 خمینی شهر 

018324192870024071650 خوانسار 
 خور و 
006852591981523101666بیابانک 

0072343116694425861801 دهاقان 
00929811527136433883210 سمیرم 

 شاهین شهر 
01305312193342306662114958و میمه 

1020852252954273860915551 شهرضا 
00839581682172340043632 فریدن 

114055052760117061606 فریدونشهر 
014667523721872941341912570 فالورجان 
2120452002250190657924635 گلپایگان 
10320558357124885122529041 لنجان 
2126263283099370662926083 مبارکه 
007869881977125232298 نائین 

224549669614965471192710582 نجف آباد 
0011352171764174128792475 نطنز 

17215817090107764269023156930125045جمع کل
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تعاریف و مفاهیم
دانشجوی خارجی 

کــز آمــوزش عالــی و يــا پژوهشــی بــه تحصیــل  کــه ملیــت و تابعیــت غیــر ایرانــی داشــته و در يکــی از دانشــگاه ها، مرا فــردی اســت 
گســترش اشــتغال دارد.  در يکــی از رشــته های مصــوب شــورای 

دانشجوی پذیرفته شده
کــرده  کــه پــس از شــرکت درآزمــون سراســری، حــد نصــاب نمــره قبولــی رشــته -محــل را احــراز و آن را انتخــاب  ــرادی   تعــداد اف

ــه، شــبانه و بیــن الملــل می باشــد.  ــه صــورت روزان باشــند و اعــم از پذیــرش ب
دانشجوی شاغل به تحصیل

کشور به تحصیل اشتغال دارد.  گفته می شودکه طبق برنامه های رسمی آموزشی   به فردی 
دانش آموخته

يافــت مــدرک تحصیلــی مربوطــه را  کــه يکــی از مقاطــع تحصیلــی را بــا موفقیــت پشــت سرگذاشــته و اســتحقاق در  فــردی اســت 
داراســت. 

سال تحصیلی
کــه عمومــًا از اول مهرمــاه آغــاز می شــود و تــا پايــان شــهریورماه ســال  کشــور اســت   طــول يــک ســال تحصیــل در آمــوزش رســمی 

ــد.  بعــد ادامــه می ياب
دانشکده

گســترش دردانشــگاه ها و يــا بــه صــورت مســتقل تاســیس و حداقــل در ســه رشــته  کــه بــا مجــوز رســمی شــورای  موسســه ای اســت 
تحصیلــی فعالیــت می يابــد. 

زیر بنای آموزشی
کاس هــای درس، ســالن اجتماعــات، آزمايشــگاه ها و ســالن تشــريح و غیــره بــه جــز  کل فضاهــای آموزشــی اعــم از   مســاحت 
کلینیکــی می باشــد  فضاهــای درمانــی را شــامل می شــود. منظــور از فضــای درمانــی شــامل بخش هــای درمانــی بیمارســتانی يــا 
بیمارســتانی،  رادیولوژی هــای  درمانــی بخش هــا،  از جملــه فضاهــای  ارائــه می گــردد.  درمانــی  آنهــا صرفــًا خدمــات  در  کــه 

آزمايشــگاه های بیمارســتانی و. ... را می تــوان نــام بــرد. 
دانشجوی المپیاد علمی

 به تعداد دانشجويان پذیرفته شده دانشگاه )رتبه های اول تا پنجم( در المپیاد های ملی و بین المللی اطاق می شود. 
ــاال) اعــم  ــه ب کارشناســی ارشــد و ب کل دانشــجويان  کل دانشــجويان: جمــع  ــه  نســبت دانشــجويان دوره تحصیــات تکمیلــی ب
کل دانشــجويان) اعــم از روزانــه، شــبانه و بیــن الملــل(در همــان ســال  از روزانــه، شــبانه و بیــن الملــل( يــک ســال تحصیلــی بــه 

تحصیلــی. 
نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان

کل دانشــجويان )اعــم از روزانــه،  کل دانشــجويان خارجی)اعــم از روزانــه، شــبانه و بیــن الملل(يــک ســال تحصیلــی بــه   جمــع 
شــبانه و بیــن الملــل( در همــان ســال تحصیلــی. 

نسبت جمع استاد و دانشیار به کل اعضاء هیات علمی
کل اعضــای هیــأت علمــی اعــم از اســتاد،  جمــع اســتاد و دانشــیار)اعم از روزانــه، شــبانه و بیــن الملل(يــک ســال تحصیلــی بــه 

دانشــیار، اســتاديار و مربــی( در همــان ســال تحصیلــی. 
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نسبت تعداد دانشجویان به اعضای هیات علمی
کل دانشــجويان ) اعــم از روزانــه، شــبانه و بیــن الملل(يــک ســال تحصیلــی بــه تعــدادکل اعضــای هیــات علمــی در   تعــداد 

ــی.  ــال تحصیل ــان س هم
نسبت اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی به کل اعضای هیات علمی

 تعــداد اعضــای هیــأت علمــی تمــام وقــت جغرافیایــی شــامل دوره هــای روزانــه، شــبانه و بیــن الملــل يــک ســال تحصیلــی بــه کل 
اعضــای هیــأت علمــی اعــم از روزانــه، شــبانه و بیــن الملــل در همــان ســال تحصیلــی. 

میزان دانشجویانی که از برنامه های آموزش مجازی استفاده کرده اند به کل دانشجویان
کــرده انــد در يــک ســال تحصیلــی بــه کل دانشــجويان در همــان  کــه از برنامه هــای آمــوزش مجــازی اســتفاده   تعــداد دانشــجويانی 

ســال تحصیلی. 
نسبت مجموع احراز کنندگان رتبه های اول تا سوم کشوری به کل دانشجویان

کشــور )شــامل دوره هــای روزانــه،  کــه حائــز رتبه هــای اول تــا ســوم  کلیــه رشــته ها در يــک ســال تحصیلــی   مجمــوع دانشــجويان 
کل دانشــجويان اعــم از روزانــه، شــبانه و بیــن الملــل در همــان ســال تحصیلــی.  گرديــده انــد بــه  شــبانه و بیــن الملــل( 
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  جدول 4-1: مقایسه ی توزیع فراوانی اعضای هیات علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت و مرتبه علمی 
در سال های تحصیلی 99-1398 و 1399-1400

جمعمربیاستادیاردانشیاراستادسال	تحصیلی	-	جنس	/	رتبه

1398-1399

۴۸۶۱۲۶۹۴۷425زن

۱۴۰۱۶۹۲۲۱۲۵555مرد

18823049072980جمع

1399-1400

516626745429زن

15216323623574مرد

203229503681003جمع

نمودار 4-1: مقایسه ی ساختار سنی و جنسی اعضای هیات علمی دانشگاه در سال 1399
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نمودار 4-2: مقایسه ای توزیع فراوانی اعضای هیات علمی به تفکیک رتبه علمی 

نمودار 4-3: توزیع فراوانی اعضای هیات علمی به تفکیک محل خدمت در سال تحصیلی 1399-1400 

گروه بیوشیمی  گرمسیری، بیماریهای پوستی و  کز تحقیقات غدد، بیماریهای  سایر شامل: معاونت های درمان، تحقیقات و فناوری، بهداشت، آموزشی و مرا
گروه آموزش پزشکی می باشد.  و 
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 نمودار 4-4: مقایسه ی توزیع فراوانی دانشجویان پذیرفته شده به تفکیک مقطع تحصیلی 
در سال های تحصیلی 99-1398 و 1399-1400

 نمودار 4-5: توزیع فراوانی دانشجویان پذیرفته شده به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 1399-1400 
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 نمودار 4-6: مقایسه ی توزیع فراوانی دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل 
به تفکیک مقطع تحصیلی در سال های تحصیلی 99-1398 و 1399-1400

نمودار 4-7: توزیع فراوانی دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک مقطع تحصیلی در سال تحصیلی 1399-1400
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نمودار 4-8: توزیع فراوانی دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 1399-1400

نمودار 4-9: توزیع فراوانی دانشجویان دانشگاه به تفکیک گروه آموزشی در سال تحصیلی 1399-1400
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جدول 4-2: توزیع فراوانی دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه در سال تحصیلی 1399-1400

کارشناسیکاردانی	گروه	آموزشیدوره	
کارشناسی	

ارشد
دکترای	
PHDMPHحرفه	ای

دکترای	
تخصصی

دکترای	
فوق	

تخصصی
جمع

روزانه

0156161111809471713003 0پزشکی

1330042340840554دندانپزشکی

002150979000609داروسازی
27593000000620پیراپزشکی

09211470380001106 پرستاری و مامایی
000000000طب سنتی

0110537301880001666سایر
4026496972543427010311717558جمع

شهریه 
پرداز

016633785190421009پزشکی
1102541060263دندانپزشکی
0033388000349داروسازی
0175000000175پیراپزشکی

027751012000340پرستاری و مامایی
000000000طب سنتی

0205113390000357سایر
182420014164001022493جمع

جمع

0166189239613709511734012پزشکی
1431067750900817دندانپزشکی
002484787000958داروسازی
27768000000795پیراپزشکی

011981980500001446پرستاری و مامایی
000000000طب سنتی

01310486391880002023سایر
41347389739594670104117310051جمع
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مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
کار نمــوده و در  مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در ســال 1369 شــروع بــه 

کشــور مطــرح می باشــد.  کــز پیشــتاز و فعــال در ســطح  حــال حاضــر بــه عنــوان يکــی از مرا
کــه در حــوزه  ی علمــی معاونــت آموزشــی بــوده و عــاوه بــر ایــن  ایــن مرکــز بــه عنــوان اتــاق فکــر دانشــگاه در مســائل آمــوزش و بــازو
کارشناســی ارشــد و دکتــری آمــوزش پزشــکی را نیــز  کارشناســی و برنامه ریــزی مســائل آموزشــی فعالیــت دارد، تربیــت دانشــجويان 

بــه عهــده دارد. دارای 9 واحــد و 7 زیــر مجموعــه و 3 دبیرخانــه بــه شــرح زیــر می باشــد. 

واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه: 
گروه آموزش پزشکی  - 1

2 - برنامه ریزی درسی 
3 - ارزشیابی استاد 

4 - ارزشیابی دانشجو
5 - ارزشیابی برنامه و اعتباربخشی

6 - توانمندسازی اساتید 
7 - آموزش بالینی

8 - هماهنگی دفاتر توسعه دانشکده ها
9 - دانش پژوهی

زیر مجموعه های مرکز
)skill lab( 1 - مرکز يادگیری مهارتهای بالینی

2 - مرکز آموزش مجازی 
3 - مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

4 - آموزش مداوم 
5 - دفتر استعدادهای درخشان

6 - دفتر طرح های توسعه در آموزش 
7 - مجات مرکز 

دبیرخانه ها
1 - دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری

2 - دبیرخانه طرح تحول در آموزش علوم پزشکی و برنامه عملیاتی دانشگاه در حوزه آموزش
کان منطقه 3 - دبیرخانه 
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نمودار 4-10: مقایسه ی توزیع فراوانی اعضای هیات علمی ارزشیابی شده دانشگاه در سالهای 99-98-97

نمودار 4-11: مقایسه ی توزیع فراوانی فعالیت واحد توانمندسازی اساتید در سالهای 99-98
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نمودار 4-12: مقایسه ی توزیع فراوانی مقایسه ی فعالیت واحد توانمندسازی اساتید در سال 1400-1399

جدول 4-3: مقایسه ی توزیع فراوانی فعالیت واحد آموزش بالینی درسال های تحصیلی 99-1398 و 1399-1400

9899واحد	آموزش	بالینی

84تعداد کارگاه های برگزار شده در حیطه آموزش بالینی 

2018تعداد راندهای بالینی ارزشیابی شده 
152تعداد محتواهای آموزشی تهیه شده )پمفلت و محتوای مجازی(

جدول 4-4: مقایسه ی توزیع فراوانی فعالیت مرکز مهارت های بالینی درسال های تحصیلی 99-1398 و 1399-1400

9899مرکز	مهارت های	بالینی	

21826تعداد کارگاه های برگزارشده در مرکز

9056تعداد آزمون های برگزار شده در مرکز

550191تعداد کالس درس برگزار شده
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جدول 4-5: مقایسه ی توزیع فراوانی فعالیت مرکز آموزش مجازی درسال های تحصیلی 99-1398 و 1399-1400

9899مرکز آموزش مجازی
7164تعداد محتواهای تولید شده جهت موکس ملی آرمان 

11250تعداد محتواهای تولید شده جهت دانشکده ها

4355تعداد فیلم های آموزشی تولید شده

نمودار 4-13: مقایسه ی فعالیت مرکز آموزش مجازی به تفکیک نوع محتوای تولید شده در سال 1400-1399

جدول 4-6: مقایسه ی توزیع فراوانی فعالیت مرکز تحقیقات آموزش پزشکی درسال	های	تحصیلی	99-1398	و	1399-1400

9899مرکز	تحقیقات	آموزش	پزشکی

1420تعداد کل طرح های پژوهشی مصوب
128تعداد جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکي

2039تعداد مقاالت منتشر شده با افلیشن مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکي 
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 نمودار 4-14: مقایسه ی توزیع فراوانی فرایندهای جشنواره آموزشی شهید مطهری 
درسال های تحصیلی 99-1398 و 1399-1400

جدول 4-7: مقایسه ی توزیع فراوانی فعالیت واحد استعداد درخشان درسال های تحصیلی 99-1398 و 1399-1400

13981399واحد	استعداد	درخشان

350350تعداد کل دانشجویان تحت پوشش دفتر استعداد درخشان

74تعداد مدال های المپیاد دانشجویی نقره انفرادی

52تعداد مدال های المپیاد دانشجویی برنز انفرادی

49تعداد مدال های المپیاد دانشجویی برنز تیمی

389تعداد کارگاه های برگزار شده توسط دفتر استعداد درخشان

1912تعداد استفاده کنندگان از سهمیه بدون آزمون )برای هر کدام یک شاخص(
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جدول 4-8: مقایسه ی توزیع فراوانی فعالیت واحد آموزش مداوم درسال های تحصیلی 99-1398 و 1399-1400

13981399واحد	آموزش	مداوم

626 وبینار2101تعداد برنامه های حضوری اجرا شده/سال/گروه هدف

3713238110تعداد مشمولین آموزش مداوم استان 

36تعداد برنامه های غیرحضوری اجرا شده 

775992تعداد گواهی نهایی صادر شده جهت مشمولین آموزش مداوم استان
149392تعداد گواهی ماده 6 صادر شده جهت مشمولین آموزش مداوم استان 

4040تعداد جلسات کمیته تخصیص امتیاز به برنامه های حضوری 
33تعداد جلسات کمیته تخصیص امتیاز به برنامه های غیرحضوری

88تعداد جلسات کمیته ماده 6

66تعداد جلسات کمیته فعالیت های اموزشی پژوهشی

1212تعداد جلسات کمیته گواهی های خارج از کشور

11955تعداد گواهی های معادل سازی شده خارج از کشور 

23561تعداد گواهی های صادر شده فعالیت های اموزشی پژوهشی

3/21016/626نسبت برنامه های اجرا شده غیر حضوری به حضوری 

جدول 4-9: اهم شاخص های معاونت آموزشی 

13981399واحد	عنوان	شاخص

3028درصدنسبت دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان
11/4درصدنسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان

4343/3درصدنسبت جمع استاد و دانشیار به کل اعضاء هیات علمی
1010/4نفرنسبت تعداد دانشجویان به اعضای هیات علمی

7849درصدنسبت اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی به کل اعضای هیات علمی
1064درصدمیزان دانشجویانی که از برنامه های آموزش مجازی استفاده کرده اند به کل دانشجویان

4/24/17در هزارنسبت مجموع احراز کنندگان رتبه های اول تا سوم کشوری به کل دانشجویان 
9/89/8متر مربعسرانه فضای آموزشی



فصل 

معاونت دانشجویی و 
فرهنگی

 5
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تعاریف و مفاهیم

زیربنای قابل استفاده خوابگاه
منظور زیربنای خوابگاه ها اعم از ملکی، استیجاری، خودگردان و مشارکتی و... به متر مربع می باشد. 

دانشجوی ساکن خوابگاه
کــه طبــق آییــن نامــه اســکان، نحــوه اداره و مقــررات عمومــی، انضباطــی خوابگاه هــای دانشــجویی  دانشــجويان خوابگاهــی 
کنین خوابــگاه  مجــردی دانشگاه/دانشــکده های علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســکان داده می شــوند جــزو ســا

می باشــند. 

دانشجوی متقاضی خوابگاه
کتبی درخواست خوابگاه می دهند.  که در سامانه اختصاصی دانشگاه ثبت نام نموده اند يا به صورت  دانشجويانی 

مساحت فضای ورزشی دانشگاه)متر مربع(
ــته  ــد رش ــا چن ــک ي ــه ي ک ــگاه  ــی دانش ــر خوابگاه ــی و غی ــم از خوابگاه ــیده اع ــاز و سرپوش ــی روب ــن ورزش ک کلیه اما ــاحت  ــه مس ب

گفتــه می شــود.  ورزشــی در آنهــا فعــال می باشــد 

تیم ورزشی اعزامی به مسابقات کشوری
کشوری و نیز المپیاد ورزشی دانشجويان اعزام می شوند.  که به مسابقات ورزشی  کسانی  کلیه  به 

مسابقه ورزشی دانشگاهی/خوابگاهی برگزار شده: 
کــن ورزشــی  کــه در ســال جــاری در خوابــگاه و اما گفتــه می شــود  کلیــه مســابقات درون خوابگاهــی و درون دانشــگاهی  بــه 

گرديــده اســت.  دانشــگاه برگــزار 

مناسبت ملی، مذهبی برگزار شده
کلیه مناسبت های ملی)سیزده آبان، ... ( و مذهبی)دهه محرم، اعیاد شعبانیه، ... ( در سال جاری اطاق می شود.  به 

سرانه فضای خوابگاه دانشجویی
کل فضاهــای خوابگاهــی تحــت هــر عنــوان اعــم از ملکــی، اســتیجاری، خصوصــی و مشــارکتی در يــک ســال  مســاحت 

کل دانشــجويان اعــم از روزانــه، پرديــس خودگــردان و بیــن الملــل همــان ســال تحصیلــی تحصیلــی بــه 

سرانه فضای اماکن ورزشی دانشجویان
کل فضاهای ورزشی در يک سال تحصیلی تحت هر عنوان اعم از ملکی، استیجاری، خصوصی و مشارکتی  مساحت 

کل دانشجويان اعم از روزانه، پرديس خودگردان و بین الملل همان سال تحصیلی )سرپوشیده و سرباز( به 

درصد دانشجویانی که از خوابگاه استفاده می کنند
کــه از خوابــگاه در يــک ســال تحصیلــی اســتفاده می کننــد)کل فضاهــای خوابگاهــی تحــت هــر عنــوان اعــم  تعــداد دانشــجويانی 

کل دانشــجويان در همــان ســال تحصیلــی از ملکــی، اســتیجاری، خصوصــی و مشــارکتی( بــه 
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درصد پوشش خوابگاههای مشارکتی و خودگردان
کل دانشــجويان  کننــده از خوابگاههــای مشــارکتی و خودگــردان در يــک ســال تحصیلــی بــه تعــداد  تعــداد دانشــجويان اســتفاده 

در همــان ســال تحصیلــی

درصد پوشش مشاوره ای و سالمت روان دانشجویان به کل دانشجویان
کــه تحــت پوشــش مشــاوره ای و  تعــداد دانشــجويان ورودی اعــم از روزانــه، پرديــس خودگــردان و بیــن الملــل يــک ســال تحصیلــی 

گرفتــه انــد بــه تعــداد کل دانشــجويان در همــان ســال تحصیلــی ســامت روان در طــول آن ســال تحصیلــی قــرار 

افزایش)کاهش( تعداد تیتراژ نشریات دانشجویی
گذشــته تحصیلــی از تعــداد نشــريه منتشــر شــده در ســال تحصیلــی اخیــر   حاصــل تفاضــل تعــداد نشــريه منتشــر شــده در ســال 

)منظــور از تیتــراژ نشــريات مجمــوع تیتراژهــای نشــريات دانشــجویی می باشــد(. 

جدول 5-1: مشخصات خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1399

آدرس
تعداد	واحد	

یا	اتاق
ظرفیت	
خوابگاه

نوع	مالکیت
سال	
ساخت

زیر	بنا	
)مترمربع(

نوع نام	خوابگاه	ها

میدان احمد آباد، خیابان جی، روبروی 
تقاطع پایانه جی 140 470 ملکی 1368 9954 پسرانه جی

سایت دانشگاه 75 300 ملکی 1325 4081 پسرانه شهیدخرازی
سایت دانشگاه 37 80 ملکی 1325 2387 پسرانه شهیدردانی پور

بلوار کشاورز، خیابان کشاورزی، کوچه 
شهیدزارعی 54 140 ملکی 1374 1758 پسرانه کوثر

خیابان هزارجریب، کوی امام جنب 
ورزشگاه عدل 34 130 استیجاری 1360 1800 پسرانه دانش

سایت دانشگاه 82 328 ملکی 1379 6703 دخترانه میالد
سایت دانشگاه 60 300 ملکی 1373 4275 دخترانه کرمانی1
سایت دانشگاه 75 375 ملکی 1376 5664 دخترانه کرمانی2
سایت دانشگاه 66 197 ملکی 1325 2858 دخترانه شهیدمیرباقری

سپاهانشهر، خ خوارزمی2، کوچه ندا 27 180 استیجاری 1391 2570 دخترانه سیدالشهداء)ع(



سالناهم آماری 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

www.ict.mui.ac.ir
114معاونت دانشجویی و فرهنگی

جدول 5-2: مشخصات سلف سرویس های دانشگاه درسال1399

متراژ	محل	توزیع	سال	تاسیسنام	سلف
غذا

تعداد	غذای	پخته	هر	وعدهمتراژ	آشپزخانه

شامناهار

-137531001100250سلف سرویس مرکزی
-1392821187170خلیج فارس

40-1368100275جی
100-1373200380کرمانی

35--132548شهیدمیرباقری
120--132545شهید خرازی

45--137420کوثر
35--136015دانش

جدول5-3: سهم پرداختی دانشجو از قیمت تمام شده غذا در دانشگاه به تفکیک هر وعده غذا)ریال(

شامناهارصبحانهسال

139880001550015500
139988001700017000

جدول5-4: توزیع فراوانی وام های دانشجویی درسال1399

ردیف
نوع	وام
جنس

سال1399

ودیعهضروریمسکنتحصیلی

تعداد
مبلغ	میلیون	

ریال
تعداد

مبلغ	میلیون	
ریال

تعداد
مبلغ	میلیون	

ریال
تعداد

مبلغ	میلیون	
ریال

__1789166002111950840176دختر1

__1558145512814035529826پسر2

356156--318662761763متاهل3
366537778110102286370002356156جمع کل
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 جدول5-5: تعداد دانشجویان خوابگاهی سال1399

خودگردان بخش مقطع تحصیلی
بخش دولتیخصوصی

جنسیت

مونثمذکر
871-کاردانی

1307060-کارشناسی 
723042-کارشناسی ارشد

410222188-دکتری

نمودار 5-1: توزیع فراوانی دانشجویان ساکن خوابگاه به تفکیک مقطع و جنسیت در سال 1399
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جدول 5-6: اهم شاخص های معاونت دانشجویی فرهنگی در سال 1398 و 1399

شاخص	دانشگاه	
در	سال	1399

شاخص	دانشگاه	
در	سال	1398

واحدشاخص عنوان	شاخص ردیف

7/2 7/7 مترمربع سرانه فضای خوابگاه دانشجویی 1
*9/3 1/2 مترمربع سرانه فضای غذاخوری دانشجویی 2
2/83 3 مترمربع سرانه فضای اماکن ورزشی دانشجویان 3
6/17 27 درصد درصد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه 4

0 7 درصد درصد پوشش خوابگاههای مشارکتی و خود گردان 5
86 52 درصد درصد پوشش مشاورهای و سالمت روان دانشجویان به کل دانشجویان 6

-10000 -10400 تعداد افزایش )کاهش( تیراژ نشریات دانشجویی 7
4/17 34 درصد درصد دانشجویان استفاده کننده از ناهار دانشجویی 8
28 45 تعداد تعداد کانونهای دانشجویی 9
101 104 تعداد تعداد دانشجویان نمونه و المپیادی رتبه دار برتر )ورزشی -فرهنگی( 10

128875 123000 میلیون ریال بودجه مصوب دانشجویی 11
69495 41500 میلیون ریال بودجه مصوب فرهنگی 12

22 23 تعداد تعداد کانونهای فعال دانشجویی 13
5 5 تعداد  تعداد تشکلهای فعال دانشجویی 14
10 35 تعداد  تعداد مسابقه ورزشی دانشگاهی/خوابگاهی برگزارشده 15
272 249 تعداد  تعداد مناسبت ملی، مذهبی برگزار شده دردانشگاه 16
5 45 تعداد  تعداد سفر زیارتی و سیاحتی عمومی برگزار شده 17

5/03 7/14 درصد فعالیت های رسانه ای پایگاه خبری مفدا 18

80 73 درصد درصــد رضایتمنــدی دانشــجویان دارای پرونــده از فرآینــد دادرســی در 
دبیرخانــه شــورای انضباطــی 19

کننده از غذا در سال ۱۳۹۹ می باشد کم شدن تعداد دانشجويان استفاده  * افزايش این شاخص به دلیل 

کــم شــدن تعــداد دانشــجوی حاضــر در دانشــگاه در شــرايط شــیوع بیمــاری  کثــر شــاخص های جــدول بــه دلیــل  کاهــش ا دلیــل 
ــا می باشــد. کرون
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نمودار 5-2: سرانه فضای خوابگاهی، غذا خوری و ورزشی )متر مربع(در  سال 1398 و 1399

 

نمودار5-3: بودجه مصوب دانشجویی و فرهنگی)میلیون ریال( در سال 1398و 1399

 

گرفت:  کرونا و رعايت پروتکل های بهداشتی اقدامات زیر در مجموعه خوابگاه ها انجام   با توجه به شیوع 
کارآمــوزی هســتند مجــاز  � کار عملــی و  کــرده و دارای واحدهــای  کــه آمــوزش دانشــکده اســامی آنهــا را اعــام  دانشــجويانی 

کنــون تعــداد 1200 دانشــجو در خوابگاه هــای تحــت پوشــش اســکان داده شــده انــد.  بــه ســکونت در خوابگاه هــا بــوده و تا
ــا  � کرون ــودن تســت  کــز ســامت، پیگیــری وضعیــت بیمــار و در صــورت مثبــت ب ــه پزشــک و مرا ــراد مشــکوک ب ارجــاع اف

ــواده دانشــجو و قرنطینــه او ــا خان تمــاس ب
کرونا  �  پیش بینی محل قرنطینه در خوابگاه ها جهت بیماران مشکوک به 
تهیه پوستر و اطاعیه جهت اطاع رسانی به دانشجويان در جهت رعايت بهداشت فردی و جلوگیری از انتشار ویروس �
گزارش روزانه از موارد مشکوک توسط مسئولین خوابگاهها  � ارائه 



فصل 

معاونت غذا و دارو

 6
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تعاریف و مفاهیم

عرضــــه  ســــطح  در  بهداشــــتی  و  آرایشــــی  آشــــامیدنی،  خوراکــــی،  مــــواد  آزمایــــش  و  بــــرداری  نمونــه  تعــــداد  نســــبت 
برنامــه در  شــده  تعییــن  نمونه هــای  کل  بــه   )Surveillance Marketing Post: PMS(

کشــوری دســتیابی  کل انـــواع نمونه هــای تعییـــن شـــده در برنامـــه در همـــان ســـال. هــدف   تعـــداد PMS انجـــام شـــده بــه تعـــداد 
100درصــد بــه بررســی تعــداد کل نمونه هــای تعییــن شــده بــر اســاس دســتورالعمل اباغی از ســازمان غــذا و دارو وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی می باشــد. 

 Programs( بــر اســاس چــک لیســت برنامه هــای پیــــش نیــــاز بهداشــــتی نســــبت تعــــداد واحدهــای ارزیابــی شــده 
نظــارت دانشــگاه:  تحـــت  بـــه کل واحدهـــای تولیـــدی   )  Requisite Pre: PRPs

کل واحدهـای تولیـدی تحـت نظارت در همـان سـال. ايــن شــاخص نســبت تعــداد  يابـی شـده به تعـداد   تعـداد واحدهـای ارز
يابــی  کشــوری دســتیابی بـــه ارز که امتیــــاز PRP آنهــــا در ســــال تعییــــن شــــده اســــت را مشـــخص می کنــد. هـــدف  واحدهايــــی 
 PRPs 100درصد واحدهـــای تولیـــدی غذايـــی، آشـــامیدنی، آرايشـــی و بهداشـــتی تحـــت نظارت دانشگاه بر اساس چک لیست

حداقــل ســالی يــک بــار می باشــد. 

نسـبت تعـداد واحدهـای تولیـد کننـده مـواد خوراکـی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی بـا درجـه عالـی PRPs بـه تعـداد 
کل واحدهـــای تولیـدی تحـت نظارت دانشـگاه: 

کشوری برای  کل واحدهـــای تولیـــدی تحـــت نظارت دانشگاه. هدف  تعـــداد واحدهـــای بـــا امتیـــاز PRPs باالتر از 900 به تعـــداد 
کننـــده  دانشگاه های سطح 1 حداقـــل يک چهارم و بــــرای دانشــــگاه های سطح 2 و 3 حداقــــل يک پنجم از واحدهـــای تولیـــد 

کـــی، آشـــامیدنی، آرايشـــی و بهداشـتی فعال می باشد.  مـــواد خورا

نســـبت تعـــداد واحدهـــای تولیـــد کننـــده مـــواد خوراکـــی، آشـــامیدنی، آرایشـــی و بهداشـــتی بـــا درجـــه ضعیـــف PRPs بـــه 
تعـــداد کل واحدهـــای تولیـــدی تحـــت نظــارت دانشـــگاه: 

تعـــداد واحدهـــای بـــا امتیـــاز PRPs کمتـــر از 650 به تعـــداد کل واحدهـــای تولیـــدی تحت نظارت دانشگاه. هدف کشوری برای 
کننـــده  کثــــر يک پنجم از واحدهـــای تولیـــد  کثــــر يک دهم و بــــرای دانشــــگاه های سطح 2 و 3 حدا دانشــــگاه های ســــطح 1 حدا

کـــی، آشـامیدنی، آرايشـــی و بهداشـتی فعال می باشد.  مـــواد خورا

ــای  ــر برچســب بســته بندی محصــوالت مشــمول غذایــی و آشــامیدنی در واحدهـ نســبت درج نشــانگر رنگــی تغذیه ایــی ب
تولیـــد کننـــده مـــواد خوراکـــی و آشـــامیدنی بــه تعــداد کل محصــوالت مشــمول غذایــی و آشــامیدنی مشــمول: 

 تعـــداد محصــوالت مشــمول غذایــی و آشــامیدنی تولیـــدی تحـــت نظــارت دانشــگاه دارای برچســـب نشـــانگر رنگـــی تغذيـــه ای 
ی  کشــوری دســتیابی بـــه درج نشــانگر رنگــی تغذيه ایــی بــر رو کل محصــوالت مشــمول غذایــی و آشــامیدنی. هــدف  بــه تعـــداد 

ــد.  ــامیدنی می باش ــی و آش ــمول غذای ــوالت مش ــه محص کلی ــته بندی  بس

ــده  ــد کننـ ــای تولیـ درصــد اقدامــات قانونــی انجــام شــده در خصــوص تخلفــات مشــاهده شــده در بازرســی های واحدهـ
مـــواد خوراکـــی، آشـــامیدنی، آرایشـــی و بهداشـــتی: 

 تعـــداد اقدامــات قانونــی انجــام شــده در خصــوص عـــدم انطبـــاق يـــا تخلفــات بــه کل تخلفــات مشــاهده شــده. هــدف کشــوری 
کـــی، آشـــامیدنی، آرايشـــی  کننـــده مـــواد خورا کلیــه تخلفــات مشــاهده شــده در واحدهـــای تولیـــد  دســتیابی بــه رســیدگی قانونــی 

و بهداشـــتی می باشــد. 
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درصد انطباق با الزامات آزمایشگاهی )مدیریتی، کیفی و فنی( به کل الزامات تعریف شده: 
کلیه سطوح  کشوری برای  کیفـــی و فنی به مجموع امتیـــازات مورد نظر. هدف  مجمـــوع امتیـــاز حاصـــل از الزامـــات مدیريتـــی، 

دانشــگاهی دســتیابی بــه حداقــــل 88 درصــد امتیــازات می باشــد. 

درصد روش های آزمون اعتبار بخشی شده )validation (به کل روش ها درآزمایشگاه کنترل غذا و دارو: 
کلیــه ســطوح دانشــگاهی دســتیابی بــه  کشــوری بــرای  کل روش هــا. هــدف  ــار بخشـــی شـــده بــه تعـــداد  تعـــداد روشـــهای اعتبـ

حداقــــل 50 درصــــداعتبار بخشــی در خصــوص آزمون هــا می باشــد. 

درصـد موفقیـت در اجـرای برنامه های مهـارت آزمایـی ملی و بین المللی: 
 Professional(ــارت آزمایــی شــامل مهــارت آزمایــی کل آزمون هــای مهـ ــداد  ــول بــه تعـ ــل قبـ ــدوده قابـ ــداد پاســـخ های در محـ تعـ
Test: PT(، حرفــه ای بیــن المللــی ) Certified Reference Material: CRM( و مرجــع )Reference Material: RM(. هــدف 
کشــوری دســتیابی بــه حداقــــل 85 درصــــد مجمــــوع آزمون هــای مربــــوط بــــه نمونه هــای ارســــالی از آزمايشــــگاه مرجــــع و قطـــب و 

کنترلـــی در محـــدوده قابـــل قبـــول می باشــد.  نمونه هــای خـــود 

متوسط امتیاز ارزشیابی داروخانه های تحت نظارت دانشگاه: 
مجمـــوع امتیـــاز ارزشـــیابی داروخانه هــای تحـــت نظـــارت دانشـــگاه بــه تعـــداد کل داروخانه هــا در همـــان ســـال. هــدف کشـــوری 

دســـتیابی به امتیـــاز حداقـــل 850  می باشــد. 

متوسط امتیاز ارزشیابی شرکت های پخش دارویی تحت نظارت دانشگاه: 
يـــع در همــــان ســــال. هــــدف  کـــز توز کل مرا ی تحـــت نظـــارت دانشـــگاه بــه تعـــداد  يـــع دارو کـــز توز  مجمـــوع امتیـــاز ارزشـــیابی مرا

کشــــوری دســــتیابی به امتیــــاز حداقــــل 850 می باشــد. 
 درصــد بیمارســتانهای اجــرا کننــده پروتکل هــای دارویــی ابالغــی از ســازمان غــذا و داروی وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی: 
ی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  يــــی اباغــی از از ســازمان غــذا و دارو کننــده پروتکل هــای دارو تعــداد بیمارســــتانهای اجــرا 
کشــوری برای دانشــــگاه های ســــطح 1و 2 دســـتیابی بـــه 90 درصد و بــــرای دانشــــگاه های  کل بیمارســتان ها. هدف  پزشــکی به 

ســطح 3و 4 بــه میــزان 50 درصــد می باشــد. 
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جدول 6-1: توزیع فراوانی تعداد داروخانه و کارخانه های تولیدی حوزه غذا و دارو در سال 1399

داروخانه/کارخانهشهرستان

دولتی	-	
دانشگاه	
علوم	
پزشکی

دولتی	-	
سایر

غیر	دولتی	-	
نهاد	عمومی	

تامین	
اجتماعی

غیر	دولتی	
-	سایر	
نهادهای	
عمومی

غیر	دولتی	-	
خصوصی

غیر	دولتی	-	
خیریه

غیر	دولتی	-	
سایر

جمع	
کل

 اردستان 

00005005داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00001001کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00002002بهداشتی

 اصفهان 

410048200487داروخانه
00006006داروخانه مورد نیاز

0000200020کارخانه تولیدی لبنی
0000250025کارخانه تولیدی گوشتی

00008008کارخانه تولیدی کنسروی
00008008کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
0000120012بهداشتی

 برخوار 

0000250025داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00003003کارخانه تولیدی لبنی
00001001کارخانه تولیدی گوشتی

00003003کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00003003بهداشتی

 بوئین و 
میاندشت 

00002002داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00002002کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00000000بهداشتی
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داروخانه/کارخانهشهرستان

دولتی	-	
دانشگاه	
علوم	
پزشکی

دولتی	-	
سایر

غیر	دولتی	-	
نهاد	عمومی	

تامین	
اجتماعی

غیر	دولتی	
-	سایر	
نهادهای	
عمومی

غیر	دولتی	-	
خصوصی

غیر	دولتی	-	
خیریه

غیر	دولتی	-	
سایر

جمع	
کل

 تیران و 
کرون 

00007007داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00006006کارخانه تولیدی لبنی
00002002کارخانه تولیدی گوشتی

00001001کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00002002بهداشتی

 چادگان 

00002002داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00000000کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00000000بهداشتی

 خمینی شهر 

0000500050داروخانه
00002002داروخانه مورد نیاز

00001001کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00001001کارخانه تولیدی کنسروی
00001001کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00000000بهداشتی

 خوانسار 

00003003داروخانه
00000000داروخانه مورد نیاز

00000000کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00001001کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00001001بهداشتی

ادامه جدول 6-1: توزیع فراوانی تعداد داروخانه و کارخانه های تولیدی حوزه غذا و دارو در سال 1399
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داروخانه/کارخانهشهرستان

دولتی	-	
دانشگاه	
علوم	
پزشکی

دولتی	-	
سایر

غیر	دولتی	-	
نهاد	عمومی	

تامین	
اجتماعی

غیر	دولتی	
-	سایر	
نهادهای	
عمومی

غیر	دولتی	-	
خصوصی

غیر	دولتی	-	
خیریه

غیر	دولتی	-	
سایر

جمع	
کل

 خور و 
بیابانک 

00002002داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00000000کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00000000بهداشتی

 دهاقان 

00004004داروخانه
00000000داروخانه مورد نیاز

00002002کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00001001بهداشتی

 سمیرم 

00004004داروخانه
00003003داروخانه مورد نیاز

00000000کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00004004کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00000000بهداشتی

 شاهین شهر 
و میمه 

0100290030داروخانه
00002002داروخانه مورد نیاز

00005005کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
0000110011بهداشتی

ادامه جدول 6-1: توزیع فراوانی تعداد داروخانه و کارخانه های تولیدی حوزه غذا و دارو در سال 1399
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داروخانه/کارخانهشهرستان

دولتی	-	
دانشگاه	
علوم	
پزشکی

دولتی	-	
سایر

غیر	دولتی	-	
نهاد	عمومی	

تامین	
اجتماعی

غیر	دولتی	
-	سایر	
نهادهای	
عمومی

غیر	دولتی	-	
خصوصی

غیر	دولتی	-	
خیریه

غیر	دولتی	-	
سایر

جمع	
کل

 شهرضا 

0000220022داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00004004کارخانه تولیدی لبنی
00003003کارخانه تولیدی گوشتی

00003003کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
0000180018بهداشتی

 فریدن 

00004004داروخانه
00000000داروخانه مورد نیاز

00002002کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00000000بهداشتی

 فریدونشهر 

00002002داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00000000کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00001001کارخانه تولیدی کنسروی
00002002کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00001001بهداشتی

 فالورجان 

0100390040داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00001001کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00007007بهداشتی

ادامه جدول 6-1: توزیع فراوانی تعداد داروخانه و کارخانه های تولیدی حوزه غذا و دارو در سال 1399
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داروخانه/کارخانهشهرستان

دولتی	-	
دانشگاه	
علوم	
پزشکی

دولتی	-	
سایر

غیر	دولتی	-	
نهاد	عمومی	

تامین	
اجتماعی

غیر	دولتی	
-	سایر	
نهادهای	
عمومی

غیر	دولتی	-	
خصوصی

غیر	دولتی	-	
خیریه

غیر	دولتی	-	
سایر

جمع	
کل

 گلپایگان 

0000140014داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00008019کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00002002کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00001001بهداشتی

 لنجان 

0000400040داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

00003003کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00001001کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00000000بهداشتی

 مبارکه 

0000190019داروخانه
00002002داروخانه مورد نیاز

00005005کارخانه تولیدی لبنی
00002002کارخانه تولیدی گوشتی

00002002کارخانه تولیدی کنسروی
00001001کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00005005بهداشتی

 نائین 

00002002داروخانه
00003003داروخانه مورد نیاز

00000000کارخانه تولیدی لبنی
00000000کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00001001بهداشتی

ادامه جدول 6-1: توزیع فراوانی تعداد داروخانه و کارخانه های تولیدی حوزه غذا و دارو در سال 1399
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داروخانه/کارخانهشهرستان

دولتی	-	
دانشگاه	
علوم	
پزشکی

دولتی	-	
سایر

غیر	دولتی	-	
نهاد	عمومی	

تامین	
اجتماعی

غیر	دولتی	
-	سایر	
نهادهای	
عمومی

غیر	دولتی	-	
خصوصی

غیر	دولتی	-	
خیریه

غیر	دولتی	-	
سایر

جمع	
کل

 نجف آباد 

0100490050داروخانه
00001001داروخانه مورد نیاز

0000130013کارخانه تولیدی لبنی
00002002کارخانه تولیدی گوشتی

00000000کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00006006بهداشتی

 نطنز 

00005005داروخانه
00002002داروخانه مورد نیاز

00002002کارخانه تولیدی لبنی
00001001کارخانه تولیدی گوشتی

00001001کارخانه تولیدی کنسروی
00000000کارخانه تولیدی آشامیدنی

کارخانه تولیدی آرایشی 
00009009بهداشتی

نقشه 6-1: توزیع پراکندگی جغرافیایی داروخانه به تفکیک شهرستان های تحت پوشش دانشگاه در سال 1399

 

ادامه جدول 6-1: توزیع فراوانی تعداد داروخانه و کارخانه های تولیدی حوزه غذا و دارو در سال 1399
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جدول 6-2: اهم شاخص های معاونت غذا و دارو در سال 1398 و 1399

واحد	عنوان	شاخصردیف
شاخص

شاخص	در	سال	
1398

شاخص	در	سال	
1399

نسبت تعداد نمونه برداری و آزمایش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و 1
بهداشتی در سطح عرضه )PMS: Post Marketing Surveillance(: برنامه 

کنترل در سطح عرضه به کل نمونه های تعیین شده در برنامه
100100درصد

نسبت تعداد واحدهای ارزیابی شده بر اساس چک لیست برنامه های پیش 2
نیاز بهداشتی )PRPs: Pre Requisite Programs( به کل واحدهای تولیدی 

تحت نظر دانشگاه
100100درصد

نسبت تعداد واحدهای تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و 3
بهداشتی با درجه عالی PRP به تعداد کل واحدهای تولیدی تحت نظر 

دانشگاه
24/8632/05درصد

نسبت تعداد واحدهای تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و 4
بهداشتی با درجه ضعیف PRP به تعداد کل واحدهای تولیدی تحت نظر 

دانشگاه
7/544/93درصد

28/0934/62درصددرصد نمونه های مردود شده در آزمایشگاه به کل نمونه های آزمایشگاه5
925880امتیازمتوسط امتیاز ارزشیابی داروخانه های تحت نظارت دانشگاه6
894/8906امتیازمتوسط امتیاز ارزشیابی شرکتهای پخش دارویی تحت نظارت دانشگاه7
نسبت درج نشانگر رنگی تغذیه ای بر روی محصوالت مشمول در کارخانه های 8

100100درصدتولیدی تحت پوشش

درصد اقدامات قانونی انجام شده در برابر موارد عدم انطباق یا تخلفات 9
100100درصدمشاهده شده مستند در بازرسی ها

در صد روش های آزمون اعتبار بخشی شده)validation(به کل روشهای 10
100100درصدآزمون مورد استفاده

درصد انطباق با الزامات GLP آزمایشگاهی)مدیریتی، کیفی، فنی( به کل 11
99/0996درصدالزامات تعریف شده

اقدامات انجام شده در مقابله با کرونا  معاونت غذا و دارو
کرونا  1-تجهیز و آماده سازی انبارهای معاونت غذا و دارو جهت خريد متمرکز و انبارش تجهیزات حفاظتی 

کــز بهداشــتی درمانــی تحــت پوشــش دانشــگاه در ســاعات اداری و  کرونــا بــه مرا يــع و تحویــل اقــام تجهیــزات حفاظتــی  2-توز
غیــر اداری

کرونا در نرم افزار نظام نوین مالی  گذاری تجهیزات حفاظتی  3-ثبت، پیگیری، تنظیم اسناد، خريد، قیمت 
کارشناسان بودجه دانشگاه يالی اقام حفاظتی با معاون توسعه و  4-پیگیری و هماهنگی جهت اخذ اعتبار ر

ــده حســابها، تخفیفــات  کتورهــا، مان کننــدگان و شــرکتهای تولیــدی اقــام حفاظتــی در خصــوص فا ــا تولیــد  5- هماهنگــی ب
ــگاه  ــتاد دانش ــا و س ــتانها، معاونته ــتی بیمارس ــات درخواس گزارش ــم  ــه و تنظی ــی و... تهی يافت در

6-هماهنگــی بــا دانشــگاه جهــت تامیــن و بکارگیــری نیروهــای مــورد نیــاز جهــت انبــار اقــام حفاظــت فــردی و مدیريــت 
پزشــکی تجهیــزات 

کرونا و حضور آنها جهت خدمت رسانی  7- شیفت بندی پرسنل درگیر با 
ــرون ســازمانی )اســتانداری- فرمانــداری- ســازمان تعزیــرات حکومتــی و... ( در خصــوص بیمــاری  8-شــرکت در جلســات ب

يــد-19  کوو
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کرونــا و هماهنگــی و تعامــل بــا ســازمان  9-پیگیــری تخلفــات شــرکت ها و اشــخاص حقیقــی در خصــوص اقــام مبــارزه بــا 
ی انتظامــی و... .  صنعــت، معــدن و تجــارت، تعزیــرات حکومتــی، ســپاه، اطاعــات، نیــرو

کرونا" جهت پرسنل  10- برگزاری دوره آموزشی با عنوان "راه های پیشگیری و درمان ویروس 
ــه وزارت  کلیــه اخبــار، اطاعــات و دســتورالعمل های مربــوط ب کارکنــان در شــبکه های اجتماعــی و ارســال  گــروه  11- تشــکیل 

بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و اطاعیه هــا و دســتورالعمل های دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهیه بروشورهای آموزشی و پیام های هشدار دهنده و نصب در ورودی ساختمان، آسانسورها و...   -12

مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل
ــا حضــور  ــد 19 در ســطح عالــی اســتانی ب ي کوو کمیتــه تخصیــص فرآورده هــای مــورد نیــاز در پیشــگیری از بیمــاری  1-تشــکیل 
ــت  ــرای مدیري ــذا و دارو ب ــت غ ــری معاون ــا دبی ــرات و ب ــپاه، تعزی ــارت، س ــدن و تج ــت، مع ــتانداری، صنع ــدگان اس نماين
کمیتــه تخصیــص الــکل و صــدور حواله هــای الــکل  کرونــا، اجــرای مصوبــات  يــع اقــام پیشــگیری از  تامیــن و مدیريــت توز

کننــدگان انــواع هنــدراب، صنايــع داروئــی، بهداشــتی و صنايــع غذایــی بــرای متقاضیــان مختلــف از جملــه تولیــد 
يــع  کارگروه هــای مشــترک بــا انجمــن صنعــت پخــش بــه ویــژه شــرکت های پخــش اســتانی بــرای مدیريــت جهــادی توز 2-تشــکیل 

کننــده هــا( کرونــا )الــکل و ضــد عفونــی  فرآورده هــای پیشــگیری از 
کمیتــه تخصیــص بــه منظــور تامیــن  کارخانــه تولیــد الــکل فعــال در منطقــه زیــر نظــر  3-ايجــاد هماهنگــی دقیــق و روزمــره بــا تنهــا 

کشــوری عادالنــه الــکل مــورد نیــاز دانشــگاه های منطقــه 7 آمايــش 
کننــده بــرای داروخانه هــا و موسســات  يــع حــدود 4 میلیــون عــدد فرآورده هــای ضدعفونــی  4-تســهیل تامیــن الــکل و مدیريــت توز

درمانــی در اســفند مــاه 98
5-افزايــش چنــد برابــری نظــارت به ویــژه در داروخانه هــا بــا هــدف پايــش ســطح عرضــه و رصــد میــزان دسترســی عمومــی بــه 

کرونــا فرآورده هــای پیشــگیری از 
کننده برای متقاضیان واجد صاحیت  6-صدور مجوز موقت تولید فرآورده های ضدعفونی 

يع و عرضه و ارجاع به مراجع قضائی 7-رسیدگی سريع به چندین مورد تخلف در سطح تولید، توز
کننــده بــا حواله هــای  يعــی دارنــدگان مجــوز موقــت تولیــد فرآورده هــای ضدعفونــی  8-پايــش انطبــاق میــزان فــرآورده تولیــدی و توز

)PMQC يافتــی ) رســیدگی بــه شــکايات ذیربــط و انجــام فرآينــد الــکل در
کننــده بیــن دســتگاه ها و شــرکت های دولتــی و عمومــی از انبــار تــدارکات معاونــت  يــع الــکل و فرآورده هــای ضدعفونــی  9-توز

غــذا و دارو در اســفند 1398
کلیــه  ــرای  کننــده و الــکل ب يــع متمرکــز فرآورده هــای ضدعفونــی  10-تشــکیل ســاختار و اجــرای عملیــات تامیــن، انبــارش و توز

ــگاه ــی دانش ــای آموزش ــذا و دارو و داروخانه ه ــان، غ ــای درم ــه معاونت ه ــه جانب ــل س ــق تعام ــتان ها از طری بیمارس
ــی  ــهمیه های داروئ ــد س ــع هدفمن ي ــرای توز ــذا و دارو ب ــان و غ ــتی، درم ــت بهداش ــه معاون ــن س ــل بی کام ــی  ــراری هماهنگ 11-برق

ــش ــت پوش ــتانهای تح ــن بیمارس ــد 19 بی ي کوو ــاری  ــی بیم اختصاص
کرونــا و  کشــف يــا پیشــنهاد فرموالســیون های داروئــی ضــد  کننــده بــا ادعــای اختــراع،  12-پاســخگویی بــه صدهــا مراجعــه 

کننــده و الــکل ضدعفونــی 
تدویــن دســتورالعمل و عملیاتــی نمــودن شــیوه نامــه رســیدگی بــه پرونده هــای توقیــف محموله هــای غیــر مجــاز پیشــگیری   -13

کرونــا بــا همــکاری و هماهنگــی دســتگاه های انتظامــی و قضایــی اســتان از 
کارشناســی پاســخگو در واحــد اطــاع رســانی داروئــی)190( بــه منظــور پاســخگویی بــه صدهــا تمــاس تلفنــی  ی  14-تقويــت نیــرو

کاری خصوصــا" در اســفند مــاه ســال 98 شــهروندان در هــر شــیفت 
کارکنان داروخانه ها در ايام قرنطینه و منع تردد خودروها 15-تعامل مستمر با فرمانداری به منظور تسهیل تردد داروسازان و 
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کثــری شــرايط بحــران و حقــوق  16-اطــاع رســانی پیامکــی مکــرر و روزمــره بــه موسســین داروخانه هــا بــه منظــور رعايــت حدا
شــهروندان

يــع لــوازم حفاظــت فــردی بــرای مطب هــا و موسســات  هماهنگــی و تعامــل بــا ســازمان نظــام پزشــکی بــرای تامیــن و توز  -17
پزشــکی خصوصــی از طریــق شــرکت تعاونــی درمانگــران

يــع و عرضــه ماســک های پارچــه ای  گرفتــن وجــوه علمــی، فنــی و اقتصــادی بــرای تولیــد، توز تدویــن دســتورالعمل بــا در نظــر   -18
بــرای عرضــه عمومــی در ســطح داروخانــه هــا

کرونا محور و برخورد با متخلفین نظارت مستمر به صورت تحت وب و حضوری به منظور رصد اقام   -19
کرونا کلیه داروهای تجویزی برای بیماری  يع  تامین و نظارت بر توز  -20

همکاری و تفاهم نامه با بسیج اصناف و جهاد سازندگی در بحران ماسک و تامین بخشی از نیاز ماسک داروخانه ها   -21
يــد19 و ابــاغ  کوو يــع داروهــای مــورد نیــاز بیمــاران  يــع دارو جهــت توز ايجــاد هماهنگــی دقیــق و روزانــه بــا شــرکتهای توز  -22
ــال  ــت فع ــداد تخ ــاس تع ــتانها براس ــت بیمارس ــی( جه کمک ی  ــم دارو ــی و 15 قل ی اختصاص ــم دارو ــع )12 قل ي ــوی توز الگ

ــام ــن اق ــع ای ي ــتان و توز بیمارس

مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی
يــع و پشــتیبانی اقــام حفاظــت فــردی دانشــگاه بــا اعضــا و شــرح وظايــف مشــخص بــه  1- تشــکیل کمیتــه تخصصــی تامیــن، توز

يــع و مصــرف تجهیــزات پزشــکی حفاظــت فــردی کل دانشــگاه منظــور مدیريــت زنجیــره تامیــن، توز
2- اســتقرار بازرســان مقیــم در برخــی از واحد هــای تولیدکننــده تجهیــزات پزشــکی حفاظــت فــردی بــا همکاری ســایر ارگان های 

يــع اقام نظارتــی از جملــه ســازمان صمــت، ســپاه و... اســتان، بــه منظــور امــکان نظــارت تمــام وقــت بــر فرآيند توز
3- اســتخراج، بازخوانــی و شــفاف ســازی اســتاندارد های تولیــد تجهیــزات پزشــکی حفاظــت فردی و تشــکیل جلســات متعدد 
ــا اســاتید دانشــگاهی، فعالیــن صنفــی، نهادهــای مردمــی، جهــادی و خیريــه، بــه منظــور اســتاندارد ســازی فرآيندهــای  ب

تولیــد و چابــک ســازی فرآيندهــای صــدور پروانــه ســاخت
4- مشــاوره و آموزش در خصوص فرآيندها، الزامات و اســتانداردهای تولید تجهیزات پزشــکی حفاظت فردی و دســتگاه های 

کننده ضدعفونی 
کننده تجهیزات پزشکی حفاظت فردی  يع  5- بازديد از واحد های تولیدکننده و شرکت های توز

کشــف و هدايــت ظرفیت هــای فنــی و تخصصــی در زمینــه تولیــد تجهیــزات پزشــکی حفاظــت فــردی و افزايــش ده هــا   -6
برابــری ظرفیــت تولیــد ایــن محصــوالت در حــوزه دانشــگاه

7- صدور پروانه های موقت تولید تجهیزات پزشکی حفاظت فردی
گان و...  8- صدور پروانه ساخت در حیطه تجهیزات پزشکی حفاظت فردی شامل انواع ماسک، لباس، 

يــع متمرکــز تجهیــزات  کــز درمانــی، بهداشــتی و اورژانســی تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی از طریــق خريــد و توز 9- تامیــن نیــاز مرا
پزشــکی حفاظــت فــردی و صرفــه جویــی بیــش از 65 درصــدی بــرای خريــد ایــن اقــام

ــردی تولیــد  کیفــی تجهیــزات پزشــکی حفاظــت ف 10-  ايجــاد نظــام موقــت PMS در خصــوص پیگیــری و اصــاح مشــکات 
ــش ــت پوش ــدی تح ــای تولی ــط واحد ه ــده توس ش

کشــور بــه ماســک ســه اليــه از طریــق تولیــدات اســتان بــر اســاس طــرح  11- تامیــن نیــاز 25 دانشــگاه و دانشــکده علــوم پزشــکی 
کل تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی چینــش اداره 

کشــفیات مربوطــه  ــع  ي 12-  بررســی و تعییــن تکلیــف پرونده هــای حقوقــی در زمینــه تجهیــزات پزشــکی حفاظــت فــردی و توز
حســب دســتور قاضــی پرونــده

يــع قانونمنــد تجهیــزات پزشــکی حفاظــت فــردی، مبتنــی بــر توانمندی شــرکت های توزيع کننــده تجهیزات  13-  اســتقرار نظــام توز
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پزشــکی مجــاز بــه منظــور تامیــن نیــاز بیــش از 1500 مرکز تشــخیصی، آزمايشــگاهی و درمانگاهی تحت پوشــش دانشــگاه
يابــی وضعیــت تجهیــزات حفاظــت فــردی  کــز درمانــی اســتان جهــت ارز 14- انجــام بازديدهــای دوره ای از بیمارســتان ها و مرا

کرونــا مقابلــه بــا 
کننده تجهیزات پزشکی حفاظت فردی يع  يعی و اصناف توز 15- بازديد و بازرسی از واحدهای توز

کل تجهیــزات پزشــکی و... از طریــق ســايت  16- اطــاع رســانی دســتورالعمل ها و بخشــنامه های ســازمان غــذا و دارو، اداره 
گروه هــای مجــازی و اتوماســیون اداری معاونــت، 

يع تجهیزات حفاظت فردی فاقد اصالت کشف، پلمب و برخورد با واحدهای متخلف تولید و توز  -17
کنندگان انواع ماسک کنندگان و مصرف  تهیه و تدوین تیزر و پوسترهای آموزشی برای تولید   -18

کاال کنندگان صنعتی ماسک دارای پروانه ساخت جهت الصاق برچسب اصالت  آموزش تولید   -19
کیفیــت تجهیــزات حفاظــت فــردی و  کــز درمانــی، عمــوم مــردم و... . در خصــوص  گزارشــات واصلــه از مرا پیگیــری   -20

يــع غیــر مجــاز ایــن اقــام واحدهــای تولیــدی و توز
راهنمایی در خصوص نحوه تهیه تجهیزات حفاظت فردی مورد درخواست سازمان ها، ارگان ها، شرکتها و...   -21

کرونا و تجهیزات حفاظت فردی پاسخگویی به مکاتبات مربوط به حوزه   -22
دســتیابی بــه خودکفایــی در تولیــد تجهیــزات پزشــکی حفاظــت فــردی هماننــد ماســک ســه اليــه، ماســک فیلتــردار، لبــاس   -23

کننــده تحــت پوشــش گان و شــیلد محافظتــی بــر پايــه تــوان شــرکت های تولیــد  ایزولــه، 

مدیریت نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
کلیــه بخشــنامه های اداره کل امــور فرآورده هــای غذایــی و آشــامیدنی درخصــوص رعايــت نــکات بهداشــتی و ضــروری  1- ابــاغ 
کلیــه شــبکه های بهداشــتی درمانــی و واحدهــای تولیــدی  يــع، بهداشــت فــردی بــه  در تأمیــن مــواد اولیــه، حمــل و نقــل، توز

تحت پوشــش 
ــزوم اســتفاده از  2- انجــام بازرســی های مســتمر از واحدهــای تحــت پوشــش درخصــوص رعايــت مقــررات بهداشــت فــردی، ل

ــه اعــم از تجهیــزات، ورودی و...  کارخان کلیــه قســمت های  ماســک و دســتکش، ضدعفونــی نمــودن 
کارخانجــات و  کارکنــان در بــدو ورود بــه  3- ارائــه آموزش هــای الزم بــه مســئولین فنــی و مدیــران عامــل در خصــوص غربالگــری 

واحدهــای تولیــد مــواد غذایــی، آشــامیدنی، آرايشــی و بهداشــتی 
کننده دست و سطوح  4- بررسی درخواست متقاضیان مجوز تولید ضد عفونی 

کیفیت محصوالت تولیدی و ارسال پرونده شرکت های متخلف در این خصوص به مراجع قضایی  5- پايش 
ی انتظامــی، صمــت و تعزیــرات حکومتــی( و مســتقل جهــت پايــش  گشــت های مشــترک )ســپاه، نیــرو 6- بازرســی در غالــب 

کننــده  ســطح عرضــه در خصــوص اقــام ضــد عفونــی 
کارخانه هــای تحــت  کنتــرل جهــت تامیــن الــکل مــورد نیــاز  7- هماهنگــی بــا مدیريــت نظــارت بــر امــور دارو و مــواد تحــت 

پوشــش و پايــش مســتمر واحدهــای مذکــور 

مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو
کننده دست و سطوح ارسالی شامل:  ی نمونه های الکل و ضدعفونی  انجام آزمون بر رو

کننده بر پايه الکل  � محلول ضدعفونی 
کننده بر پايه الکل � ژل ضدعفونی 
کسیژنه � کننده بر پايه آب ا محلول ضدعفونی 
کننده بر پايه هیپوکلريت سديم � محلول ضدعفونی 
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دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 
1- تهیــه و چــاپ مقالــه در روزنامــه اصفهــان زیبــا، ســايت معاونــت، ســايت دانشــگاه و... بــا عنــوان: کنتــرل قنــد خــون در شــرايط 

يــد 19 در مبتايــان بــه ديابت کوو پراســترس و اپیدمــی 
کلیــه  2- ترجمــه متــن فدراســیون بیــن المللــی داروســازان)FIP( و چــاپ در ســايت دانشــگاه، ســايت معاونــت و ارســال بــه 
کشــور بــا موضــوع: راهنمایــی داروســازان و پرســنل داروخانــه در بیمــاری COVID-19 و برگــزاری  معاونت هــای غــذا و دارو 

ــرای داروســازان و تکنســین های دارویــی  آمــوزش ضمــن خدمــت ب
3- تهیه مطالب آموزشی با عناوین: 

»توصیه هایــی بــرای جلوگیــری از مســمومیت بــا مــواد شــوينده«و »مســمومیت بــا الــکل«، »آنتــی بیوتیک هــا و عــدم مصــرف 
يــد-19«، »آشــنایی بــا راههــای پیشــگیری ازانــواع مســمومیت ها خصوصــا "اصــول پیشــگیری از بــروز  کوو خودســرانه در بیمــاری 
ــا«، »هشــدار درمــورد اســتفاده از الــکل  کرون گیــری  کننــده خانگــی در همــه  ــا فرآورده هــای شــوينده و ضدعفونــی  مســمومیت ب
ــای الزم  ــا موضوع"مراقبت ه ــر ب ــد«، بن ي کوو ــاری  ــول در بیم ــی از متان ــمومیت ناش ــی و مس ــرای ضدعفون ــول ب ــا متان ــی و ي صنعت
يــد-19«،  کوو ــا ویــروس«، »تهیــه پمفلــت در زمینــه آنتــی بیوتیک هــا و عــدم مصــرف خودســرانه در بیمــاری  کرون ــا  در مواجهــه ب
يــت پرهیــز از  »چــاپ پوســتر "اتحــاد بــرای حفــظ داروهــای آنتــی میکروبیــال«، "علــل بــروز مقاومــت میکروبــی چیســت؟" بــا محور
کرونــا، » و بارگــزاری در ســايت دانشــگاه، ســايت معاونــت،  اســتفاده غیــر منطقــی از آنتی بیوتیک هــا در طــی پاندمیــک بیمــاری 

کــز درمانــی تحــت پوشــش  فضاهــای مجــازی وابســته بــه دانشــگاه، رســانه های جمعــی و تمامــی مرا
کــز بهداشــتی - درمانــی دانشــگاه  4- در دســت اقــدام بــودن طــرح مداخلــه ای بــا موضــوع »بررســی نســخ پزشــکان شــاغل در مرا

»19-COVID يکــرد تجویــز منطقــی دارو در دوران اپیدمــی علــوم پزشــکی بــا رو
يد 19 کوو گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها) ADR(در بیماری  5- مکاتبه در خصوص ضرورت ثبت و 

يکــرد تجویــز منطقــی دارو در دوران اپیدمــی COVID-19 بــا  6- برگــزاری 32 جلســه آموزشــی چهــره بــه چهــره پزشــکان بــا رو
رعايــت تمامــی پروتکل هــای بهداشــتی 

ــز  ــرد تجوی يک ــا رو ــگاه ب ــش دانش ــت پوش ــی تح ــز درمان ک ــاغل در مرا ــکان ش ــی پزش ــاخص های داروئ ــزارش ش ــال 1459گ 7- ارس
19-COVID منطقــی دارو در دوران اپیدمــی

کاربــرد ضدعفونی کننده هــا و مســمومیت های احتمالــی در پیشــگیری از بیمــاری  يــت  ــا محور 8- اجــرای 2 برنامــه رادیویــی ب
يــد-19 کوو

9- برگزاری 10 دوره بازآموزی با موضوعات: 
يد-19ویــژه  کوو يــت بیمــاری  الــف( 4 دوره بــا موضــوع »خطاهــای داروپزشــکی و ثبــت عــوارض ناخواســته دارویــی بــا محور

پیراپزشــکی« گروههــای 
يد -19 و تدابیر پیشگیرانه در داروخانه« کوو ب( 2 دوره »آشنایی داروسازان با بیماری 

يکردهای درمانی ج( آشنایی با سوء مصرف مواد و رو
يد-19 کوو کننده های الکلی و مسمومیت الکل در بیماری  کاربرد ضد عفونی  د( آشنایی با 

کرونا  يت بیماری  ح( 2 دوره تجویز منطقی دارو در شايع ترین بیماری های سرپایی با محور
يکــرد مســمومیت ناشــی از دارو و فراورده هــای ضدعفونی کننــده در پیشــگیری  10- برگــزاری هفتــه پیشــگیری از مســمومیت بــا رو

يــد-19 »برنامه کشــوری«  و درمــان بیمــاری کوو
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تعاریف و مفاهیم

شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد فناوری حوزه سالمت
کــه بــه منظــور هم افزایــی علــم و ثــروت،  ــا تعاونــی اســت  ــا مؤسســه خصوصــی ي  شــرکت ها و مؤسســات دانــش بنیــان شــرکت ي
توســعه اقتصــاد دانــش محــور، تحقــق اهــداف علمــی و اقتصــادی )شــامل گســترش و کاربــرد اختــراع و نــوآوری( و تجــاری ســازی 
کاال و خدمــات( در حــوزه فناوری هــای برتــر و بــا ارزش افــزوده فــراوان بــه ویــژه  نتايــج تحقیــق و توســعه )شــامل طراحــی و تولیــد 

در تولیــد نــرم افزارهــای مربــوط تشــکیل می شــود. 

مرکز رشد فناوری حوزه سالمت
کــه بــا ارائــه خدمــات حمايتــی از ايجــاد و توســعه حرفه هــای جديــد  کــه تحــت مدیريــت متخصصیــن حرفــه ای   مرکــزی اســت 
کــه در قالــب واحدهــای نوپــای فعــال در زمینه هــای مختلــف منتهــی بــه فنــاوری متشــکل شــده انــد و  کارآفرينانــی  توســط 

ــد، پشــتیبانی می کنــد.  ــر دانــش و فــن دارن اهــداف اقتصــادی مبتنــی ب

پارک تحقیقاتی )علم و فنآوری( در حوزه سالمت
ــروت در جامعــه از طریــق  ــه ای مدیريــت می شــود و هــدف اصلــی آن افزايــش ث کــه بوســیله متخصصیــن حرف ســازمانی اســت 
ارتقــاء فرهنــگ نــوآوری و رقابــت ســازنده میــان شــرکت های حاضــر در پــارک و مؤسســه های مّتکــی بــر علــم و دانــش اســت. 
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، پــارک علمــی جريــان دانــش و فّنــاوری را در میــان دانشــگاه ها، موسســه های تحقیــق و توســعه، 
بــازار بــه حرکــت انداختــه و مدیريــت می کنــد و رشــد شــرکت های مّتکــی برنــوآوری را از طریــق  شــرکت های خصوصــی و 
کاری  کــز رشــد و فرآيندهــای زايشــی تســهیل می کنــد. پارک هــا همچنیــن خدمــات مناســب ديگــری بــه همــراه فضاهــای  مرا

کیفیــت باالفراهــم می نماينــد.  وتســهیات با

نمونه های آزمایشگاهی تولید شده
دستیابی به دانش فنی و تولید نمونه به صورت آزمايشگاهی. 

تعداد محصوالت تولید شده در شرکت های مستقر در مرکز رشد
که توسط شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه تولید شده است.   تعداد محصوالت 

تعداد دانش فنی تولید شده از اجرای طرح های محصول محور
که امکان تجاری سازی آن وجود دارد.  دانش فنی بدست آمده از اجرای طرح های محصول محور 

تعداد پروژه های تحقیقاتی منجر به پتنت وثبت مالکیت معنوی
گواهی ثبت اختراع است.  کسب  که يکی از دستاورد نهایی آن  پروژه های پژوهشی محصول محور 
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جدول 7-1: شاخص های مدیریت توسعه و تحقیقات در سالهای 1398 و 1399

سال	1399سال	1398عنوان	شاخص/مولفه	آماری
16001895تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

665713تعداد طرح های تحقیقاتی پایان یافته
73102تعداد تحقیقات نظام سالمت 

9967 تعداد طرح های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی 
 121341234289 ریال 548/731/123/130 ریالبودجه کل طرح های مصوب شورای پژوهشی 

1347187510 ریال 640/863/095/2 ریالبودجه طرح های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی
0/710/69نسبت تحقیقات کاربردی به کل تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

1920تعداد مراکز تحقیقاتی دارای موافقت اصولی
2526تعداد مراکز تحقیقاتی دارای موافقت قطعی

211تعداد طرح های تحقیقاتی ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت

جدول 7-2: شاخص های دفاتر مجالت در سال های 1398 و 1399

سال	1399سال1398عنوان	شاخص/مولفه	آماری
77تعداد مجالت مصوب فارسی

1011تعداد مجالت مصوب انگلیسی
15181213تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت مصوب دانشگاه 

تعداد مجالت علوم پزشکی دانشگاه نمایه شده در پایگاه های بین المللی معتبر 
)WoS, Pubmed and Scopus(1212

1818تعداد مجالت علمی پژوهشی در حوزه سالمت

جدول7-3: شاخص های آزمایشگاه جامع در سال های 1398 و 1399 

سال	1399سال	1398عنوان	شاخص/مولفه	آماری
911تعداد آزمایشگاه

6071تعداد تجهیزات آزمایشگاهی
25200تعداد خدمات آزمایشگاهی

2022تعداد خدمات آموزشی
620تعداد قراردادها و تفاهم نامه ها

88تعداد نیروی انسانی
511تعداد طرح های پژوهشی
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جدول 7-4: شاخص های مدیریت توسعه و فناوری در سال های 1398 و 1399

سال	1399سال	1398عنوان	شاخص/مولفه	آماری
3030تعداد شرکت های دانش بنیان 

1414تعداد شرکت های دانش بنیان تأسیس یافته در سال مربوطه
2037تعداد شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد حوزه سالمت

 تعــداد اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه کــه عضــو هیــأت مدیــره یــا مدیرعامــل 
ــتند ــان هس ــرکت های دانش بنی 829ش

21300تعداد افراد مشغول به کار تمام وقت در شرکت های دانش بنیان
22 تعداد مراکز توسعه فناوری سالمت )مراکز رشد(

11تعداد پارک های تحقیقاتی )علم و فناوری( در حوزه سالمت
510تعداد اختراعات، اکتشافات و نوآوری های ثبت شده 

510تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده با موضوع سالمت
 57/825/664/195 ریال25/120/000/000 ریالاعتبارات فناوری جذب شده از سایر ارگان های دولتی

36 تعداد تفاهم نامه ها و قراردادهای مشترک بین مراکز علمی و دانشگاهی 
28تعداد طرح های مشترک با سایر سازمان ها و ارگانهای دولتی و خصوصی 

3/023/875/000 ریال 4/120/000/000 ریالدرآمدحاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت
79 تعداد نمونه آزمایشگاهی حاصل از تحقیقات دانشگاهی

تعــداد ســامانه های علــم و فنــاوری در حــوزه ســالمت مســتقر در دانشــگاه های 
11علوم پزشــکی کشــور

716 تعداد پژوهشهای منتهی به تولید و فناوری 
11تعداد دوره های برگزار شده توسط مرکز مهارت های تجهیزات پزشکی

5890تعداد مشاوره های ارایه شده در حوزه مالکیت فکری
2460تعداد مشاوره های ارایه شده در حوزه تجاری سازی

632تعداد محصوالت تولید شده در شرکت های مستقر در مرکز رشد
716تعداد دانش فنی تولید شده از اجرای طرح های محصول محور

6246تعداد کارگا ه های توانمند سازی اعضا هیات علمی
6066تعداد پروژه های تحقیقاتی منجر به پتنت و ثبت مالکیت معنوی
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جدول 7-5: شاخص های مدیریت اطالع رسانی پزشکی و علم سنجی در سال های 1398 و 1399 

سال	1399سال	1398عنوان	شاخص/مولفه	آماری
1112تعداد کتاب منتشر شده 

517تعداد فصل های کتاب چاپ شده بین المللی 
2121تعداد کتابخانه های دانشگاهی فعال

2121تعداد سالن های مطالعه
11تعداد پایگاه های اطالعاتی رایانه ای تولید شده در کتابخانه

4836949500تعداد منابع الکترونیکی
100705697تعداد منابع ثبت شده

31045517تعداد منابع فهرست نویسی شده 
5228753780تعداد کل عنوان کتب فارسی
186506188265تعداد کل نسخ کتب فارسی
4087641043تعداد کل عنوان کتب التین
7427974446تعداد کل نسخ کتب التین

75008288تعداد کتب خریداری شده در یک دوره زمانی مشخص
10627413262تعداد کتب امانت داده شده

10294713080تعداد منابع بازگشتی
1977426342تعداد کاربران استفاده کننده از کتابخانه ها

15422200تعداد اعضاء تسویه حساب شده با کتابخانه ها
3040تعدادکارگاه های آموزشی برگزار شده در کتابخانه ها 

5070تعداد گزارشات نهایی طرح های تحقیقاتی دریافت شده توسط کتابخانه
25942664تعداد کل گزارشات نهایی طرح های تحقیقاتی موجود کتابخانه

781625تعداد گزارشات نهایی پایان نامه های دریافت شده توسط کتابخانه
1978020405تعداد گزارشات نهایی پایان نامه های موجود در کتابخانه

5070تعداد بارگذاری در نرم افزار گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی دریافت شده
50005625تعداد بارگذاری در نرم افزارگزارش نهایی پایان نامه دریافت شده

جدول 7-6: شاخص های دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی در سال های 1398 و 1399

سال	1399سال	1398عنوان	شاخص/مولفه	آماری
99تعداد کارگاه های اخالق در پژوهش های زیست پزشکی

%100%84درصد نظارت بر رعایت استانداردهای اخالق در انجام پژوهش های زیست پزشکی
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اقدامات انجام شده در مواجهه با بحران شیوع کووید 19  )معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(
ــر  ــتند و معتب ــواهد مس ــد ش ــی و تولی ــاالت علم ــات و مق ــش اطاع ــدف  پاي ــا ه ــک( ب ــا )کم کرون ــات  ــه مطالع کمیت ــکیل  1-تش

کارگــروه تخصصــی گــذاران و مدیــران ســامتی و دانشــگاهیان متشــکل از 4  جهــت اســتفاده سیاســت 
Infodemic کارگروه تحقیقاتی الف( 

Clinical Management کارگروه مدیريت بالینی ب( 
Epidemiologic Studies کارگروه مطالعات اپیدمیولوژی ج( 

 Laboratory Findings کارگروه يافته های آزمايشگاهی د( 

کمیتــه بررســی طرح هــای تحقیقاتــی )بررســی و داوری 300 طــرح  يــد- 19 و تشــکیل  کوو 2- فراخــوان طرح هــای تحقیقاتــی 
واصلــه( 

کتابخانه  ای و اطاع رسانی پزشکی برای پژوهشگران 3- ايجاد و تقويت زیرساخت های ارائه خدمات 
يد 19 کوو 4- شناسایی و ايجاد دسترسی به منابع اطاعاتی مرتبط با 

 Web Of Science, Scopus, PubMed يد- 19 در پايگاه های اطاعاتی کوو 5- نمايه بیش از 186مقاله با موضوع 
يافت نمونه و انجام آزمايش ها به طور روزانه و پاسخ دهی نتايج در همان روز )انجام حداقل 50 تست در روز( 6- در

7- تامین مواد و وسایل الزم، انجام تست ها، ايجاد سیستم پاسخ دهی روزانه
کیفــی نمونه هــا يــا  يابــی  8- ايجــاد بانــک نمونه هــای اســتاندارد، انجــام اســتاندارد تســت های اســتخراج و PCR بــرای ارز

گــزارش نتايــج در اســرع وقــت، ارائــه راهــکار بــرای حــل مشــکات احتمالــی کیت هــای درخواســتی، 
کز تخصصی و آموزش دوره ای پرسنل آزمايشگاه در 6 ماه اول جهت پرسنل 9- راه اندازی مرا

10- توســعه طولــی و عمقــی آزمايشــگاه جامــع تحقیقــات از طریــق جــذب و آمــوزش پرســنل متخصــص، تامیــن دســتگاه های 
تخصصــی و ايجــاد آزمايشــگاه های جديــد تخصصــی -خدماتــی

کز رشد يد 19 توسط شرکت های مستقر در مرا کوو 11- تولید 23 محصول در ارتباط با 
يد -19 با عناوین ذیل:  کوو 12- وبینارهای برگزار شده با موضوع 

يد 19 � کوو برگزاری همايش ملی مجازی پژوهش های 
کويد-19 � وبینار ماحظات تغذيه ای بهداشت و فعالیت بدنی مرتبط با 
يد 19 � کوو وبینار ارائه دستاوردهای پژوهش های مرتبط با 
� Portable Information Devices کاری، کارِ همراه و استفاده از وبینار ارگونومی و ریسک فاکتورهای اسکلتی- عضالنی در دور 
کويد- 19 � وبینار روش های مدیريت بهداشت محیط در پیشگیری از شیوع ویروس 
يد -۱۹  � کوو گرهای اجتماعی موثر بر  وبینار تعیین 
وبینار آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محله محور در دوره کووید- ۱9 �
يد- ۱۹ � کوو وبینار تجارب نظام سامت آلمان در پاسخ به 
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تعاریف و مفاهیم

بهورز
ی انســانی )زن و مــرد( شــاغل در خانــه بهداشــت فعــال و مســئول ارائــه مراقبت هــای اولیــه بهداشــتی درمانــی اســت   شــامل نیــرو
کــه حتمــًا بايــد بومــی يکــی از روســتاهای تحــت پوشــش خانــه بهداشــت بــا حداقــل مــدرک تحصیلــی دیپلــم باشــد و عــاوه بــر آن 
کثــر ســن بــرای دارنــدگان مــدرک تحصیلــی دیپلــم 26 ســال و  کــرده باشــد. حدا دوره هــای عملــی و نظــری )کارآمــوزی( را ســپری 

مــدرک تحصیلــی فــوق دیپلــم 28 ســال اســت. 

بهیار
گــذاری  کــه قابــل وا کادر پرســتاری اســت بــا هــدف پوشــش دادن بخشــی از شــرح وظايــف پرســتاران  کمکــی در  ی   شــامل نیــرو
کــه از ســه بخــش  بــه ایــن نیروهــا اســت. دوره بهیــاری يکــی از دوره هــای مهارتــی نیروهــای کمکــی زیــر مجموعــه پرســتاری اســت 
گواهــی نامــه بهیــاری بــه  آمــوزش نظــری، عملــی و بالینــی توســط مجــری آمــوزش در مــدت مشــخص برگــزار شــده و منتــج بــه ارائــه 
گیــران خواهــد شــد. بهیــاران بــا گذرانــدن ایــن دوره آموزشــی تحــت نظــارت پرســتاران اقدامــات ايمــن و مؤثــر را مطابــق بــا شــرح  فرا

وظايــف مصــوب بهیــاران بــرای بیمــاران بســتری يــا ســرپائی انجــام می دهنــد. 

کاردان /کارشناس مراقب سالمت
کــز جامــع خدمــات ســامت مشــغول بــه  کــه در پايــگاه ســامت و يــا مرا کارشــناس بهداشــتی يــا مامایــی  کاردان يــا   شــامل 
کار اســت و وظايفــی بــه شــرح زیــر دارد: 1- شناســایی محیــط جغرافیایــی محــل خدمــت 2- شناســایی جمعیــت تحــت 
ــر ســامت در منطقــه 4-  ــه تفکیــک ســن و جنــس 3- شناســایی عوامــل و مشــکات اثرگــذار ب پوشــش از نظــر تعــداد نفــرات ب
شناســایی جمعیــت تحــت پوشــش از نظــر مشــکات اثرگــذار بــر ســامت افــراد 5- تشــکیل پرونــده الکترونیــک ســامت )ثبــت 
فــرم هــا( براســاس شــرح خدمــات 6- ارائــه خدمــات فعــال بــه جمعیــت تحــت پوشــش براســاس شــرح خدمــات 7- شــرکت در 

برنامه هــای آموزشــی اباغــی از ســتاد اجرایــی دانشــگاه/ دانشــکده و برنامه هــای اختصاصــی شهرســتان. 
ــا  کــه در ارتبــاط ب کاردان /کارشــناس/ متخصــص علــوم آزمايشــگاهی: علــوم آزمايشــگاهی شــاخه ای از علــوم پزشــکی اســت 
آنالیــز آزمايشــگاهی خــون مايعــات و انســاج بــدن انســان بــه منظــور تشــخیص بیمــاری پیگیــری درمــان و حفــظ ســامت افــراد 

جامعــه اســت. 

گرایش های علوم آزمایشگاهی
يســت فن آوری، پزشــکی، ژنتیک انســانی، ايمنی شناســی، خون شناسی   درمقطع کارشناســی ارشــد شــامل بیوشــیمی بالینی، ز
بانــک  خــون )هماتولــوژی(، قارچ شناســی پزشــکی، میکروب شناســی پزشــکی، ویروس شناســی پزشــکی،  و  آزمايشــگاهی 
گرايش هــای علــوم آزمايشــگاهی در مقطــع دکتــرا اقتصــاد ســامت، انــگل شناســی پزشــکی، انفورماتیــک  انگل شناســی اســت. 
پزشــکی، پزشــکی مولوکولــی، خون شناســی آزمايشــگاهی و علــوم انتقــال خــون، ویــروس شناســی پزشــکی و ســم شناســی 
کــه در يکــی از رشــته های علــوم آزمايشــگاهی بالینــی ) ايمنــی شناســی پزشــکی، انگل شناســی  اســت. همچنیــن افــرادی 
کتری شناســی پزشــکی، بیوشــیمی بالینــی، ژنتیــک پزشــکی، میکــروب شناســی پزشــکی، قارچ شناســی پزشــکی،  پزشــکی، با
ویروس شناســی پزشــکی و هماتولــوژی آزمايشــگاهی و بانــک خــون ( دارای دکتــری تخصصــی يــا تخصــص بــوده و پــس از 
کار در رشــته تخصصــی باشــند می تواننــد دوره تکمیلــی علــوم آزمايشــگاهی  فراغــت از تحصیــل دارای حداقــل 4 ســال ســابقه 

را بگذراننــد. 
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پزشک عمومی
کــه 4مرحلــه اســت را گذرانده  کــه طبــق برنامــه مصــوب شــورای آمــوزش عالــی دوره هــای کارآمــوزی وکارورزی  شــامل فــردی اســت 

کثــر مــدت 10ســال موفــق بــه اخــذ مــدرک پزشــک عمومــی شــده اســت و شــاغل در دانشــگاه اســت.  و در حدا

داروساز
ــه اخــذ مــدرک داروســازی شــده  کــه طبــق برنامه ریــزی دوره تحصیلــی ایــن رشــته را طــی نمــوده و موفــق ب  شــامل فــردی اســت 

اســت. 

دندانپزشک متخصص
گذرانــده و موفــق بــه  کــه طبــق برنامــه دوره دکتــرای عمومــی دندانپزشــکی)عمومی/علوم پايه/تخصــص(را   شــامل فــردی اســت 

اخــذ مــدرک فــوق شــده اســت. 

کادر پرستاری
کارشــناس هوشــبری و  کاردان/  کاردان/کارشــناس اتــاق عمــل،  شــامل پرستارحرفه ای)کارشــناس و باالتــر(، پرســتار)کاردان(، 

کمــک بهیــار اســت.  بهیــار و 



سالناهم آماری 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

www.ict.mui.ac.ir
141مدیریت منابع انسانی

نمودار 8-1: توزیع فراوانی نیروی انسانی شاغل در دانشگاه به تفکیک مدرک تحصیلی در سال 1399

 

نمودار 8-2: توزیع فراوانی نیروی انسانی شاغل در دانشگاه به تفکیک نوع استخدام در سال 1399
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جدول 8-1: توزیع فراوانی کارکنان غیر هیات علمی شاغل در دانشگاه به تفکیک رابطه استخدامی در سال 1399

ریاست	و	پشتیبانیبهداشت	و	درمانپژوهشآموزشنام	استخدام	حوزه

398309583220رسمی
26279610پیمانی

k 106532940طرحی و ضریب

324143235116قراردادی نیروهای تخصصی
2048185694قراردادی نیروهای غیر تخصصی

581467857مشمولین قانون کار
271100520سایر*

11437420447517جمع کل
*سایر: خريد خدمت+ طرح نظام نوین اداره بیمارستانها+ قرارداد ساعتی+ طرح پزشک خانواده

جدول 8-2: توزیع فراوانی کارکنان شاغل در دانشگاه با مدرک دکتری به تفکیک تخصص در سال 1399

پزشک	متخصصپزشک	عمومیشهرستان
پزشک	فوق	
تخصص

داروسازدندانپزشک
دکترای	علوم	
PHDآزمایشگاهی

0  31130420اردستان
4004842351636641396اصفهان
 0 2230720برخوار
بوئین 

 0 1800220ومیاندشت

 1 3370630تیران وکرون
 1 1730620چادگان

6 606971040خمینی شهر
 00 129032خوانسار

0 0 155044خور و بیابانک
 00 204033دهاقان
 1 22152230سمیرم

شاهین شهر و 
2 46474850میمه

254527403شهرضا
0  27220430فریدن

0  1960410فریدونشهر
6564215911فالورجان
 182607010گلپایگان
01 63391133لنجان
 00 3031083مبارکه
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پزشک	متخصصپزشک	عمومیشهرستان
پزشک	فوق	
تخصص

داروسازدندانپزشک
دکترای	علوم	
PHDآزمایشگاهی

0  23240420نائین
1 685481270نجف آباد

 0 26211440نطنز
106099126229613443413مجموع

جدول 8-3: توزیع فراوانی پیراپزشکان شاغل در دانشگاه در سال 1399

شهرستان
کادر	پرستاری

مامابهورز
سایر	

پیراپزشکان پرستار	حرفه ای	

)کارشناس	و	باالتر(

کاردان/	کارشناس	

اتاق	عمل

کاردان/	کارشناس	

بیهوشی
بهیار

10913514424125اردستان 
34962842881492264282440اصفهان 
19001152083برخوار 
بویین  و 

9009271445میاندشت 

45135592188تیران  و کرون 
32127362264چادگان 

2792831182248204خمینی شهر 
47765281864خوانسار 

29342171765خور و بیابانک 
57740272254دهاقان 
97131675734105سمیرم 

شاهین شهر و 
156181982841201میمه 

238192573456155شهرضا 
771011234646101فریدن 

296720522677فریدونشهر 
287262289361186فالورجان 
8914136633479گلپایگان 
1581519224150194لنجان 
12911765140141مبارکه 
74141132227103نایین 

2302520164565237نجف آباد 
104181332533119نطنز 
5790533526326105811474930مجموع

کز بهداشتی  کاردان/کارشناس مراقب سامت)کاردان/کارشناس ماما و بهداشت خانواده شاغل در مرا کمک بهیار،  کمک پرستار،  * سایر پیراپزشکان: شامل 
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کار )رشته شغلی بهداشت  کاردان/کارشناس سامت  کاردان/کارشناس بهداشت محیط )رشته شغلی بهداشت محیط(،  پايگاه های بهداشتی(،  و  درمانی 
کارشناس روانشناس بالینی و سایر پیراپزشکان است. الزم به ذکر است، در سال ۱۳۹۹ تعداد  کارشناس تغذيه،  کاردان/کارشناس علوم آزمايشگاهی،  حرفه ای(، 

کاردان صفر است.  پرستار با مدرک 

نمودار 8-3: توزیع پراکندگی نسبت پزشک عمومی شاغل در دانشگاه به جمعیت تحت پوشش
) به ازای هر 100هزار نفر جمعیت در سال 1399(

 نمودار 8-4: توزیع پراکندگی نسبت پزشک متخصص و فوق تخصص شاغل در دانشگاه به جمعیت تحت پوشش
)به ازای هر 100هزار نفر جمعیت( در سال 1399
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 نمودار 8-5: توزیع پراکندگی نسبت دندانپزشک شاغل در دانشگاه به جمعیت تحت پوشش
) به ازای هر 100هزار نفر جمعیت( در سال 1399


